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1 IDENTIFICAÇÃO: 
1.1  Autarquia 
1.2  Av. Roraima, nº 1000; Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa Maria – R/S, CEP:             
        97105900;  
1.2.1 PRRH-0XX (55) 32208102 
1.3  Código SIAPE: 26247, dedica-se ao ensino de nível superior. 
1.4  Empresa Securita, sob a supervisão do servidor Jose Ricardo Cantarelli, Medico do Trabalho, 
matricula SIAPE 2310472, lotado no NSTSO/CQVS/PRH. 
1.5 João Pillar Pacheco de Campos., 0XX (55) 32208102, endereço eletrônico: prrh@.adm.ufsm.br. 
 
2  IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL AVALIADO: 
2.1 HUSM- Hospital Universitário de Santa Maria - Campus UFSM. 
2.2 CNAE análogo do ambiente 
85.11-1 Atividades de atendimento hospitalar. 
2.3 A avaliação iniciou no começo do expediente, observando-se as situações  de trabalho em 
momentos de  pico, sendo o horário de trabalho do local: Administração das 08:00 hs as 12:00 e 13:30 
as 17:00hs, Recursos humanos 07:00 as 17:00hs, Lavanderia 07:00 as 16:00hs, Nutrição e enfermagem 
07:00 as 13:00, 13:00 as 19:00 e das 19:00 as 07:00hs (turnos) e Vigilância e transportes plantão de 24 
horas. 
 
3 ASPECTOS SANITARIOS: 
3.1 Possuem  vasos sanitários na proporção de 1:20.  
3.2 Água canalizada num raio inferior a 50 metros e bombona de água mineral. 
3.3 O local possuem  pontos localizados de infiltração no 3º Andar da Clínica Cirúrgica (Enfermeira 5 
leitos, Sala de curativos assépticos e Banheiro), 4º Andar Clínica Médica I (Banheiro Feminino, Sala 
4028 Enfermaria), 4º Andar Serviço de Nefrologia (Sala 4023 e Enfermaria 4011), 6º Andar Unidade 
Pediátrica (Lactário I – 6029, Lactário II), 6º Unidade de Recém Nascidos UTI Neo (Sala 6044 
Preceptoria), Hemato Onco Pediatria CTcriac (Recepção), Unidade Paulo Guedes – Psiquiatria 
(Expurgo, Banheiro Masculino), Patologia (Banheiro do familiares), Farmácia (Banheiro Masculino), 
Serviços Gerais - Coordenação de comunicação, transportes e vigilância (Banheiro), Serviço de 
Nutrição e Dietética (Pré preparo), Ala II – Ambulatório C (Sala de vacinas), Ala I ambulatórios A 
(Corredor interno do ambulatório A e B I e Sala 08), Ala I ambulatório B (Banheiro Masculino, Sala 35 
– Sala anexa urologia, Sala colo proctologia 37), e pontos localizados de mofo no 3º Andar Clínica 
Cirúrgica  (Sala de descanso 1 Residentes – 3043), 4º Andar Clínica Médica I (Sala 4034 Enfermaria 
leito 27, Sala 4030 enfermaria, Sala de lanches dos residentes), 6º Andar Unidade Pediátrica (Estar 
médico 6026), Traçados Gráficos (Sala do Holter e inclinação), Unidade Paulo Guedes – Psiquiatria 
(Refeitório, Sala de Curativos), Recomendações do Serviço de Patologia (Sala de macroscopia 4010), 
Serviço de fisioterapia (Sala de exercício 12,13,14,15,16,17 e 18), Manutenção (Vestiário), 
Manutenção (Sala anexa a hidráulica), Farmácia (Banheiro Feminino, CAF 4 I, CAF 4 II), Serviços 
Gerais - Coordenação de comunicação, transportes e vigilância (Banheiro corredor CO e PA), Serviço 
de Nutrição e Dietética (Pré preparo), Pronto atendimento (305 – Triagem 1), Ala II – Ambulatório C 
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(Ambulatório de ginecologia consultório1, Consultório 4), Ala I ambulatórios A (Corredor sala de 
espera, Sala 14), Ala I ambulatório B (Corredor 1 e 2– Sala de espera, Banheiro Feminino), Serviço de 
Psiquiatria (NOPEM – Núcleo de Orientação Psicológica ao Estudante de Medicina), Serviço de 
Psiquiatria (corredor em frente da Coordenação Clínica), Serviço Social (Banco de Fraldas – Direção 
Clínica – HUSM), Informática (Guarda de Equipamentos), pontos localizados de umidade no 4º Andar 
Clínica Médica I (Sala de Lanches dos residentes), Manutenção (Vestiário), Manutenção (Sala anexa a 
hidráulica, Sala de secagem e filtragem do ar, Ar central do bloco cirúrgico), Farmácia (CAF 4 II), 
Pronto Atendimento (Consultório pediátrico 2, 329 – Depósito de materiais),  Ala II – Ambulatório C 
(Corredor de acesso 2 e 3, Consultório 2, Consultório 4), Serviço de Psiquiatria (corredor em frente da 
Coordenação Clínica). 
3.4  Existe cozinha  para as refeições dos servidores, no próprio local e restaurante universitário. 
3.5 Observou-se a presença de vetores mecânicos como morcegos, e pombos nas laterais da estrutura 
física. 
 
4 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO: 
- 2º ANDAR – TOCO GINECOLOGIA  
 
A) SALA DE PREPARO DE MEDICAÇÕES DA ENFERMAGEM – 2019: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA DE ESTAR DA ENFERMAGEM – 2019: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira e 
madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
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4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) SALA DE PASSAGEM DE PLANTÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, forro do teto em 
PVC, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) ENFERMARIAS COM DOIS LEITOS (SALAS 2001, 2002, 2003, 204, 2005, 2035, 2036, 2037, 
2043) E (2028, 2029, 2030 ESTÃO EM REFORMA): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) ENFERMARIAS COM CINCO LEITOS (SALAS 2006 E 2009): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

7 

 
F) ENFERMARIAS COM UM LEITO (SALAS 2007, 2038, 2044, 2045): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) ENFERMARIAS COM QUATRO LEITOS (SALA 2027): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) SALA DE REUNIÃO – SALA 2008: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) SALA DE EXAMES – SALA 2013: 
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4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) SALA DE EXPURGO – SALA 2014: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) SALA 2015 – SALA EXPURGO ROUPA SUJA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) SALA 2024 - SALA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
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4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) SALA DE BANHO – SALA 2026: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) SALA DE EMERGENCIA – SALA 2025 (UM LEITO): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
O) NUCLEO DE APOIO – CEPE – 2039: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
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4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 

 
P) SALA DE DESENHO - CEPE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Q) BIBLIOTECA – CEPE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
R) SALA 2042 – CARDIOTOCOGRAFIA COMPUTADORIZADA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
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4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
S) ROUPARIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
T) SALA DAS NUTRICIONISTAS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: 2º ANDAR  - TOCO GINECOLOGIA 
Serviço de enfermagem: O setor realiza internações, preparo e cuidados pré e pós operatórios com 
todos os procedimentos (quimioterapias), tratamento de gestantes e tratamentos de puerparas. 
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Auxiliar de Enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de prestar assistência 
ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; trabalhar em conformidade com as boas práticas, 
normas e procedimentos de biossegurança. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Preparar o paciente para consultas, exames e tratamento; Observar e reconhecer e descrever sinais e 
sintomas, ao nível de sua qualificação; Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, 
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além de outras atividades de enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral; 
realizar controle hídrico; fazer curativos; Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema, e 
calor ou frio; Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas; Efetuar o controle de 
pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; Realizar testes e proceder à sua leitura, para 
subsídio de diagnóstico; Colher materiais para exames laboratoriais; Prestar cuidados de enfermagem 
pré e pós-operatórios; Circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar; Executar atividades 
de desinfecção e esterilização; Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua 
segurança; Alimentar o paciente ou auxilia-lo a alimentar-se; Zelar pela limpeza e ordem do material, 
de equipamentos e de dependência de unidades de saúde; Integrar a equipe de saúde; Participar de 
atividades de educação em saúde; Orientar os pacientes na pós- consulta, quanto ao cumprimento das 
prescrições de enfermagem e médicas; Auxiliar o enfermeiro e o técnico de enfermagem na execução 
dos programas de educação para a saúde; Executar os trabalhos de rotinas vinculados à alta de 
pacientes; Participar dos procedimentos pós-morte; Utilizar recursos de informática, Assistência ao 
paciente infecto-contagiosa; Limpeza dos leitos; Coleta de excretos e fluidos; Transporte de pacientes; 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associada ao ambiente 
organizacional. 
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de prestar assistência ao 
paciente e/ou usuário em clinicas, hospitais, ambulatórios, navios, postos de saúde e em domicilio, 
realizar consultas e procedimentos de maior complexidade, prescrevendo ações; implementar ações 
para a promoção da saúde junto à comunidade; Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão; Prestar assistência ao paciente: realizar consultas de enfermagem; prescrever ações de 
enfermagem; prestar assistência direta a pacientes graves; realizar procedimentos de maior 
complexidade; solicitar exames; acionar equipe multi profissional de saúde; registrar observações, 
cuidados e procedimentos prestados; analisar a assistência prestada pela equipe de enfermagem; 
acompanhar a evolução clinica de pacientes; Coordenar serviços de enfermagem: Padronizar normas e 
procedimentos de enfermagem; monitorar processo de trabalho; aplicar métodos para avaliação de 
qualidade; selecionar materiais e equipamentos; Planejar ações de enfermagem: Levantar necessidades 
e problemas; diagnosticar situação; identificar áreas de risco; estabelecer prioridades; elabora projetos 
de ação; avaliar resultados; Implementar ações para promoção da saúde: Participar de trabalhos de 
equipes multidisciplinares; elaborar materiais educativo; orientar participação da comunidades em 
ações educativas; definir estratégias de promoção da saúde para situações e grupos específicos; 
participar de campanhas de combate aos agravos da saúde; orientar equipe para controle de infecção 
nas unidades de saúde; participar de programas e campanhas de saúde do trabalhador; participar da 
elaboração de projetos e programas de saúde; Utilizar recursos de informática; Assistência ao paciente 
em isolamento infecto-contagioso; Limpeza dos leitos; Transportes de pacientes; Administração de 
quimioterápicos; Orientar alunos, pacientes, familiares, e equipe em geral; Coleta de exames 
laboratoriais (escarros,...); Realização de procedimentos (técnicos) de enfermagem: punções, 
sondagens; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. 
* Técnico de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de desempenhar 
atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência 
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médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia; terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, 
obstetrícia, saúde ocupacional e outras; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de 
enfermeiro; organizar ambiente de trabalho. Trabalhar em conformidade às boas práticas e 
procedimentos de biossegurança. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; Prestar 
assistência ao paciente: Puncionar acesso venoso; aspirar cânula oro-traqueal e de traqueotomia; 
massagear paciente; trocar curativos; mudar decúbito no leito; proteger proeminências ósseas; aplicar 
bolsa de gelo e calor úmido e seco; estimular paciente (movimentos ativos e passivos); proceder à 
inaloterapia; estimular a função vésico-intestinal; oferecer comadre e papagaio; aplicar clister (lavagem 
intestinal); introduzir cateter naso-gástrico e vesical; ajudar paciente a alimentar-se; instalar 
alimentação induzida; controlar balanço hídrico; remover o paciente; cuidar de corpo após morte; 
Administrar medicação prescrita: Verificar medicamentos recebidos; Identificar medicação a ser 
administrada (leito, nome e registro do paciente); preparar medicação prescrita; verificar via de 
administração; preparar paciente para medicação (jejum, desjejum); executar assepsia; acompanhar 
paciente na ingestão de medicamentos; acompanhar tempo de administração de soro e medicação; 
administrar em separado medicamentos incompatíveis; instalar hemoderivados; atentar para 
temperatura e reações de pacientes em transfusões; administrar produtos quimioterápicos; Auxiliar 
equipe técnica em procedimentos específicos: Auxiliar equipe em procedimentos invasivos; auxiliar em 
reanimação de paciente; aprontar pacientes para exame e cirurgia; efetuar tricotomia; coletar material 
para exames; efetuar testes e exames (cutâneo, ergométrico, eletrocardiograma); controlar 
administração de vacinas. Promover saúde mental: Averiguar pacientes e pertences (drogas, álcool etc); 
atuar em ações preventivas visando minimizar situações de risco; estimular paciente na expressão de 
sentimentos; conduzir paciente a atividades sociais; proteger paciente durante crises; acionar equipe de 
segurança. Trabalhar com biossegurança e segurança: Lavar mãos antes e após cada procedimento; usar 
equipamento de proteção individual (EPI); precaver-se contra efeitos adversos dos produtos; 
providenciar limpeza concorrente e terminal; desinfectar aparelhos  e materiais; esterilizar 
instrumental; acondicionar perfurocortante para descarte; descartar material contaminado; tomar 
vacinas; seguir protocolo em caso de contaminação ou acidente.  Comunicar-se: Orientar familiares e 
pacientes; conversar com paciente; colher informações sobre e com o paciente; trocar informações 
técnicas; comunicar ao médico efeitos adversos dos medicamentos; ministrar palestras; etiquetar 
pertences de paciente;  etiquetar prescrição médica (leito, nome e registro do paciente); marcar tipo de 
contaminação do hamper e lixo; interpretar testes cutâneos; registrar intercorrências e procedimentos 
realizados; ler registro de procedimento realizados e intercorrências. Participar em campanhas de saúde 
pública. Manipular equipamentos. Calcular dosagem de medicamentos. Utilizar recursos de 
informática. Limpeza dos leitos. Assistência de enfermagem ao paciente infecto-contagioso. Punção 
Venosa (delegada por Enfermeiro). 
* Auxiliar de saúde e Auxiliar de Serviços Gerais: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides 
de limpar leitos e materiais como comadre e papagaio; buscar e levar pacientes para exames; 
transportar exames e medicações da farmácia para a unidade; transporte dos medicamentos 
quimioterápicos; auxiliar o banho; trocar a rouparia. 
Serviço de apoio: O setor realiza atividades de apoio e realizações de pesquisa/ estudo e eventos 
científicos. 
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As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Secretário Executivo: O servidor alocado neste cargo  é responsável  pelas atividades do 2º Andar 
(organização e controle das salas de apoio/ auditório/ biblioteca); Coordena o envolvimento nas 
atividades com bolsistas. 
* Desenhista de Artes Gráficas: O servidor alocado neste cargo realiza as lides de desenhos gráficos; 
projetos de ergonomia gráfica (fichário, formulários, cartazes, folder, projetos mobiliários, plantas 
físicas e estruturais), envolvendo toda área hospitalar, com o auxílio do computador. 
Serviço de nutrição: O setor realiza cardápios de acordo com a prescrição médica. 
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Nutricionista-Habilitação: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de definir, planejar, 
organizar, supervisionar e avaliar as atividades de assistências nutricional aos pacientes, segundo níveis 
de atendimento em nutrição; Elaborar o diagnóstico nutricional, com base nos dados clínicos, 
bioquímicos, antropométricos e dietéticos; Elaborar a prescrição dietética, com base do diagnóstico 
nutricional; Prescrever diariamente a dieta de acordo com as condições e evolução do paciente, em 
formulário próprio; Registrar, em prontuário, a prescrição dietética e a evolução nutricional, de acordo 
com protocolos pré-estabelecidos pelo serviço e aprovado pela ANVISA; Realizar a orientação de alta 
nutricional; Promover educação alimentar e nutricional para pacientes, familiares ou responsáveis; 
Estabelecer e coordenar a elaboração e a execução de protocolos técnicos do serviço, normas, rotinas, 
formulários, padrões, de acordo com a legislação vigentes; Interagir com a equipe multiprofissional, 
definindo com esta, sempre que pertinente, os procedimentos complementares à prescrição dietética; 
Elaborar o plano de trabalho anual, contemplando os procedimentos adotados para o desenvolvimento 
das atribuições; Efetuar controle periódico dos trabalhos executados; Colaborar com as autoridades de 
fiscalização profissional e/ou sanitária; Encaminhar aos profissionais habilitados os pacientes sob sua 
responsabilidade profissional, quando identificar que as atividades  demandadas para a respectiva 
assistência fujam as suas atribuições técnicas; Integrar a EMTN (Equipe Multiprofissional de Terapia 
Nutricional), conforme legislação em vigor; Prescrever suplementos nutricionais bem como alimentos 
para fins especiais, em conformidade com a legislação vigente, quando necessários a complementação 
da dieta; Realizar e divulgar estudos e pesquisas relacionadas à sua área de atuação, promovendo 
intercâmbio técnico e científico; Participar do planejamento e execução de programas de treinamento, 
estágios para alunos de nutrição e educação continuada para profissionais de saúde, desde que sejam 
preservadas as atribuições privativas do nutricionista; Envolvimento em questões burocráticas (ofícios, 
memorandos, laudos, solicitações para manutenção, funcionários...); Participar de reuniões, comissões 
e  rounds do serviço e áreas afins; Responder pedidos de parecer encaminhado pelos médicos; Proceder 
a descrição e seleção de dietas industrializadas; Receber e conferir dietas industrializadas; Preenche 
formulários de banco de dados do SUS até a alta ou óbito dos pacientes que fazem uso de nutrição 
enteral ou nutrição parenteral; Planejar e supervisionar a execução da adequação de instalações físicas, 
equipamentos e utensílios do lactário, de acordo com as inovações tecnológicas; Planejar e 
supervisionar o dimensionamento, a seleção, a compra e a manutenção de equipamentos e utensílios do 
lactário; Planejar, coordenar e supervisionar a procedência dos gêneros alimentícios, recebimento e 
armazenamento dos mesmos; Orientar preparo, cocção e distribuição das fórmulas para alimentação 
infantil; Verificar se as fórmulas de alimentação infantil atendem as prescrições dietéticas; Constar 
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quantidade e qualidade das fórmulas preparadas e requisitadas; Constar eficiência de esterilizadores e a 
higienização de material através de testes próprios; Providenciar exames bacteriológicos e 
bromatológicos dos alimentos e das fórmulas preparadas; Supervisionar a limpeza e a ordem do 
equipamento, material e área de trabalho; Avaliar qualidade e quantidade de trabalho dos servidores da 
seção; Orientar pessoal na execução de métodos uniformes de trabalho. 
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, repetitividade, possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- 3º ANDAR – CLINICA CIRURGICA  
 
A) ENFERMARIA COM DOIS LEITOS (SALAS 3001, 3003, 3004, 3006) E COM UM LEITO 
(3002): 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA DE DEPÒSITO DE MATERIAIS: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) SALA DE CURATIVOS ASSEPTICO: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

16 

4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) EXPURGO: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) EXPURGO ROUPA SUJA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) SALA 3019 – SALA DE MEDICAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica. 
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4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) SALA DE REUNIOES DA CLINICA CIRURGICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, inexiste porta, janelas em 
ferro e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) SALA PRESCRIÇÃO MÉDICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
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4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) ENFERMARIAS 5 LEITOS 3027 (30,31,32,33 E 34), (38,39,40,41 E 42), 3026 (25,26,27,28 E 29), 
(15,16,17,18 E 19), (20,21,22,23 E 24), (10,11,12,13 E 14): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) SALA 3035 (ISOLAMENTO) E 3029: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) SALAS DESATIVADAS: 3036, 3037, 3038, 3028 E 3007: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

19 

4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) SALA 3042 – SALA DE DESCANSO DOS MÉDICOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) SALA DE DESCANSO 2 – SALA 3043: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O SALA DE DESCANSO 1– SALA 3043:  
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
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4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) ROUPARIAS (DUAS COM AS MESMAS DESCRIÇAO): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisória em eucatex, forro do teto em PVC, porta em 
madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Q) SALA DE REUNIOES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
R) CLINICA CIRURGICA – PASSAGEM DE PLANTAO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, forro do teto em 
PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

21 

S) AUDITORIO PROFESSOR ALBERTO THOMAZ LONDERO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oitenta e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em forração de carpete, teto em concreto, porta em 
madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de carpete. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
T) SALA CIRURGIA TORACICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias eucatex, teto em concreto, porta em 
madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
U) SALA DESOCUPADA (SALA DAS NUTRICIONISTAS): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: 3º ANDAR – CLINICA CIRURGICA 
Serviço de enfermagem: O setor realiza cuidados pré e pós operatório. 
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As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de : 
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de prestar assistência ao 
paciente e/ou usuário em clinicas, hospitais, ambulatórios, navios, postos de saúde e em domicilio, 
realizar consultas e procedimentos de maior complexidade, prescrevendo ações; implementar ações 
para a promoção da saúde junto à comunidade; Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão; Prestar assistência ao paciente: realizar consultas de enfermagem; prescrever ações de 
enfermagem; prestar assistência direta a pacientes graves; realizar procedimentos de maior 
complexidade; solicitar exames; acionar equipe multi profissional de saúde; registrar observações, 
cuidados e procedimentos prestados; analisar a assistência prestada pela equipe de enfermagem; 
acompanhar a evolução clinica de pacientes; Coordenar serviços de enfermagem: Padronizar normas e 
procedimentos de enfermagem; monitorar processo de trabalho; aplicar métodos para avaliação de 
qualidade; selecionar materiais e equipamentos; Planejar ações de enfermagem: Levantar necessidades 
e problemas; diagnosticar situação; identificar áreas de risco; estabelecer prioridades; elabora projetos 
de ação; avaliar resultados; Implementar ações para promoção da saúde: Participar de trabalhos de 
equipes multidisciplinares; elaborar materiais educativo; orientar participação da comunidades em 
ações educativas; definir estratégias de promoção da saúde para situações e grupos específicos; 
participar de campanhas de combate aos agravos da saúde; orientar equipe para controle de infecção 
nas unidades de saúde; participar de programas e campanhas de saúde do trabalhador; participar da 
elaboração de projetos e programas de saúde; Utilizar recursos de informática; Cuidados complexos 
com paciente; Avaliação de exames laboratoriais; Instalação de PVC (pressão venosa central);  
Instalação de quimioterapia; Avaliação de curativos; Reuniões periódicas com a equipe; Transportes de 
pacientes (buscar e levar nas divisões dos setores e serviço do HUSM); Orientação individual; 
Admissão do paciente; Exame físico do paciente; Executar punção na jugular; Realizar soldagem 
nasogástricas e vesical; Providenciar o material e auxiliar o médico nos procedimentos, manuseio de 
contrastes (administração do uso); Instalação de P.V.C; Limpeza e organização dos leitos; Realiza 
aspiração traqueal e auxilio ao paciente que será entubado); Executar outras tarefas de mesma natureza 
e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
* Técnico de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de desempenhar 
atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência 
médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia; terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, 
obstetrícia, saúde ocupacional e outras; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de 
enfermeiro; organizar ambiente de trabalho. Trabalhar em conformidade às boas práticas e 
procedimentos de biossegurança. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; Prestar 
assistência ao paciente: Puncionar acesso venoso; aspirar cânula oro-traqueal e de traqueotomia; 
massagear paciente; trocar curativos; mudar decúbito no leito; proteger proeminências ósseas; aplicar 
bolsa de gelo e calor úmido e seco; estimular paciente (movimentos ativos e passivos); proceder à 
inaloterapia; estimular a função vésico-intestinal; oferecer comadre e papagaio; aplicar clister (lavagem 
intestinal); introduzir cateter naso-gástrico e vesical; ajudar paciente a alimentar-se; instalar 
alimentação induzida; controlar balanço hídrico; remover o paciente; cuidar de corpo após morte; 
Administrar medicação prescrita: Verificar medicamentos recebidos; Identificar medicação a ser 
administrada (leito, nome e registro do paciente); preparar medicação prescrita; verificar via de 
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administração; preparar paciente para medicação (jejum, desjejum); executar assepsia; acompanhar 
paciente na ingestão de medicamentos; acompanhar tempo de administração de soro e medicação; 
administrar em separado medicamentos incompatíveis; instalar hemoderivados; atentar para 
temperatura e reações de pacientes em transfusões; administrar produtos quimioterápicos; Auxiliar 
equipe técnica em procedimentos específicos: Auxiliar equipe em procedimentos invasivos; auxiliar em 
reanimação de paciente; aprontar pacientes para exame e cirurgia; efetuar tricotomia; coletar material 
para exames; efetuar testes e exames (cutâneo, ergométrico, eletrocardiograma); controlar 
administração de vacinas. Promover saúde mental: Averiguar pacientes e pertences (drogas, álcool etc); 
atuar em ações preventivas visando minimizar situações de risco; estimular paciente na expressão de 
sentimentos; conduzir paciente a atividades sociais; proteger paciente durante crises; acionar equipe de 
segurança. Trabalhar com biossegurança e segurança: Lavar mãos antes e após cada procedimento; usar 
equipamento de proteção individual (EPI); precaver-se contra efeitos adversos dos produtos; 
providenciar limpeza concorrente e terminal; desinfectar aparelhos  e materiais; esterilizar 
instrumental; acondicionar perfurocortante para descarte; descartar material contaminado; tomar 
vacinas; seguir protocolo em caso de contaminação ou acidente.  Comunicar-se: Orientar familiares e 
pacientes; conversar com paciente; colher informações sobre e com o paciente; trocar informações 
técnicas; comunicar ao médico efeitos adversos dos medicamentos; ministrar palestras; etiquetar 
pertences de paciente;  etiquetar prescrição médica (leito, nome e registro do paciente); marcar tipo de 
contaminação do hamper e lixo; interpretar testes cutâneos; registrar intercorrências e procedimentos 
realizados; ler registro de procedimento realizados e intercorrências. Participar em campanhas de saúde 
pública. Manipular equipamentos. Calcular dosagem de medicamentos. Utilizar recursos de 
informática; Punção com abocati; Cuidados pré e pós operatório; Recebimento do plantão; Cuidados 
diretos com pacientes sob orientação do enfermeiro; Transporte de pacientes para o Raio X e 
eventualmente raio X no leito; Preparo do corpo Pós morte e encaminham a patologia;  Preparo dos 
medicamentos; Preparo dos pacientes para a cirurgia; Providenciar o material e auxiliar o médico nos 
procedimentos, manuseio de contrastes (administração do uso); Transportes de pacientes (buscar e 
levar nas divisões dos setores e serviço do HUSM); Limpeza e organização dos leitos; Realiza 
aspiração traqueal e auxilio ao paciente que será entubado); Punção Venosa (delegada por Enfermeiro).  
* Auxiliar de Enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de prestar assistência 
ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; trabalhar em conformidade com as boas práticas, 
normas e procedimentos de biossegurança. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Preparar o paciente para consultas, exames e tratamento; Observar e reconhecer e descrever sinais e 
sintomas, ao nível de sua qualificação; Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, 
além de outras atividades de enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral; 
realizar controle hídrico; fazer curativos; Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema, e 
calor ou frio; Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas; Efetuar o controle de 
pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; Realizar testes e proceder à sua leitura, para 
subsídio de diagnóstico; Colher materiais para exames laboratoriais; Prestar cuidados de enfermagem 
pré e pós-operatórios; Circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar; Executar atividades 
de desinfecção e esterilização; Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua 
segurança; Alimentar o paciente ou auxilia-lo a alimentar-se; Zelar pela limpeza e ordem do material, 
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de equipamentos e de dependência de unidades de saúde; Integrar a equipe de saúde; Participar de 
atividades de educação em saúde; Orientar os pacientes na pós- consulta, quanto ao cumprimento das 
prescrições de enfermagem e médicas; Auxiliar o enfermeiro e o técnico de enfermagem na execução 
dos programas de educação para a saúde; Executar os trabalhos de rotinas vinculados à alta de 
pacientes; Participar dos procedimentos pós-morte; Utilizar recursos de informática; Punção com 
abocati; Cuidados pré e pós operatório; Recebimento do plantão; Cuidados diretos com pacientes sob 
orientação do enfermeiro; Transporte de pacientes para o Raio X e eventualmente raio X no leito; 
Preparo do corpo Pós morte e encaminham a patologia;  Preparo dos medicamentos; Preparo dos 
pacientes para a cirurgia; Providenciar o material e auxiliar o médico nos procedimentos, manuseio de 
contrastes (administração do uso); Transportes de pacientes (buscar e levar nas divisões dos setores e 
serviço do HUSM); Limpeza e organização dos leitos; Realiza aspiração traqueal e auxilio ao paciente 
que será entubado); Punção Venosa (delegada por Enfermeiro).  
* Auxiliar de saúde: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de tranporte de pacientes para 
os exames e bloco (junto com o enfermeiro), limpeza e desinfecção dos materiais, higiene corporal do 
paciente; Transporte de coletas para os exames e busca de medicamentos; Limpeza dos leitos; 
Transporte de cumadres e papagaios.  
Serviço de apoio: O setor realiza atividades de apoio e realizações de pesquisa/ estudo e eventos 
científicos. 
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
- Professor 3º Grau: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de administração do ambiente 
e pessoal, coordena as atividades do setor (apoio e realização de pesquisas).  
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, repetitividade, possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- 4º ANDAR – CLINICA MÉDICA I 
 
A) SALA DE ESTAR DA ENFERMAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
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4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) SALA DE CURATIVOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) EXURGO DE ROUPAS – 4017: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) 4016 – EXPURGO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) SALA DE MEDICAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) SALA DE REUNIÕES DA CLINICA MEDICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) SALA 4018 – SALA DE PASSAGEM DE PLANTÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, forro do teto em 
PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
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4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) SALA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) ROUPARIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, forro do teto em PVC, porta em 
madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) ENFERMARIA 4027 (12,13,14,15 E 16) DESATIVADA, 4025 (02,03,04,05 E 06), 4026 
(07,08,09,10 E 11): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
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4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) ENFERMARIA DOIS LEITOS 4030 (21,22),4031 (23,24), 4029 (19,20) E 4028 (17,18): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
  
M) ENFERMARIA UM LEITO 4035 (28), 4034 (27), 4033 (26), 4032 (25), 4024(1): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) SALA DE EQUIPAMENTOS (DESATIVADA): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
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4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) SALA DE LANCHE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) QUARTO DE DESCANSO DOS RESIDENTES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Q) SALA DE GUARDA DE MATERIAIS 1: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
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4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
R) SALA DE GUARDA DE MATERIAIS 2: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: 4º ANDAR – CLINICA MEDICA I 
Serviço de enfermagem: O setor realiza internação de pacientes da Hemato/Oncologia e Cardiologia; 
Prepararação para exames quimioterapia e radioterapia, encaminhamento para cirurgia com pacientes 
terminais em tratamento quimioterápicos. 
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de : 
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam a parte administrativa; Reuniões com 
funcionários, Passagem de plantão, Encaminhamento dos pacientes para exames; Cuidados diretos com 
pacientes, administração de quimioterapia, cuidados com pacientes graves e cardiológicos; Curativos 
de alta complexidade; Puncionar acesso venoso periférico; Manusear excretas dos pacientes, secreções 
de feridas; Coleta hemocultura, e exames em cateteres venosos profundo; Avaliar o estado de saúde do 
paciente; Aspiração de secreção traqueal, fezes, urina, suor, vômito, saliva e liquido acético; Manuseios 
de sondas Gástricas, vesicais e drenos; Instalar hemoderivados (instalação, controle, manuseio com 
excretas dos pacientes de quimioterapia). Manusear e administrar contrastes para tomografias, Raio X 
constratados e cintilografia; Curativos de media complexidade. 
* Técnico em enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam de lides de receber e passar o 
plantão; Controlar o (HGt); Cuidar dos pacientes graves e em tratamento quimioterápicos; Levar e 
acompanhar pacientes em exames; Pacientes em isolamento; Auxilia em procedimentos médicos 
(miolograma); Auxilia o médico na quimioterapia (intratecal); Higiene corporal; Aspiração traquial; 
Pacientes com doenças infecto-contagiosa; Curativos em geral; Balanço hídrico; Orienta familiares; 
Administra medicamentos. Manusear e administrar contrastes para tomografia, Raio X constratados e 
cintilografia; Manuseio com excretas de pacientes. 
* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de verificar os sinais 
vitais; Higiene corporal; Prepara pacientes para exames; Realiza tricotomia; Administra medicamentos; 
Curativos de baixa complexidade; Coleta materiais para exames; Auxilia o paciente a alimentar-se e 
movimentar-se; Levar e buscar os pacientes nos diversos setores e serviços; Limpeza dos leitos na alta. 
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Manusear e administrar contrastes para tomografia, Raio X constratados e cintilografia; Manuseio com 
excretas de pacientes. 
* Auxiliar de saúde: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de encaminhar exames; 
Higiene do leito e corporal; Auxilia a enfermagem em mudança de decúbito; Levar e buscar 
medicações na farmácia; Auxiliar os pacientes a alimentar-se e movimentar-se; Levar e buscar 
pacientes nas áreas afins; Limpeza e desinfecção de materiais; Auxilia na organização geral do 
ambiente e desinfecção dos leitos; Auxilia no preparo dos pacientes em óbito e ajuda no transporte. 
Manuseio com excretas de pacientes.  
- Médico - Àrea: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de avaliar, acompanhar e 
executar aulas aos residentes e alunos. 
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, monotonia, repetitividade, possuem 
nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- 4º ANDAR – SERVIÇO DE NEFROLOGIA 
 
A) SALA 4010 – DE HEMODIALISE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) REUSO DE MATERIAL HEMODIALISE – 4008 – DESATIVADA (MESMA DESCRIÇÃO): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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C) SALA 4008 – DE DEPOSITO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
D) SALA 4007 DE ESPERA E SALA DA ADMINISTRAÇÃO (MESMO AMBIENTE): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) EXPURGO QUARTO 4011 E 4006 (MESMA DESCRIÇÃO): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) SALA CAPD (TROCA DAS BOLSAS DE DIALISE) – 4004: 
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4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) SALA DE REUNIÕES E PRESCRIÇÃO MÉDICA – 4001: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) MATERIAL DE LIMPEZA E  MACAS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) SALA 4002  DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
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4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) SALA DE RECUPERAÇÃO – 4003: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) ENFERMARIA – SALA 4006 3 LEITOS (01,02,03): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) ENFERMARIA DOIS LEITOS – 4011 (04,05): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e oito metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: SERVIÇO DE NEFROLOGIA 
Serviço de enfermagem: O setor realiza consultas para pré-transplante e transplante, realiza 
hemodiálise. E os pacientes são internados de acordo com a necessidade.  
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de elaborar escalas de 
serviços delegando atividades a equipe conforme gravidade e patologias do paciente; Elaborar escalas 
dos pacientes para os dias da hemodiálise; Receber paciente encaminhado para hemodiálise; 
Acompanhar pacientes em hemodiálise; Puncionar FAV novas ou pouco desenvolvida conforme 
técnica; Puncionar próteses (PTFE) conforme técnica; Realizar transferências de pacientes em 
programa regular de hemodiálise para outros centros de diálise; Supervisionar procedimentos técnicos 
da nefrologia, como também registros exigidos pela vigilância sanitária; Orientar e supervisionar a 
equipe de enfermagem quanto ao uso de materiais e equipamentos de terapias especificas da nefrologia; 
Zelar e exigir manutenção, limpeza e organização da unidade; Realizar seleção e treinamentos de 
pacientes e ou familiares para programas de diálise peritoneal ambulatorial continuada (CAPD), diálise 
peritoneal automatizada (APD); Instalar diálise peritoneal intermitente (DPI) sistema fechado; Instalar 
diálise peritoneal intermitente sistema fechado nas unidades pediátricas; Prestar suporte na instalação e 
complicações das diálises nas unidades de terapia intensiva (adulta e pediátrica); Administrar 
medicamentos especiais, como QTX e OKT3; Trocar equipo de conexão para diálise peritoneal 
(extensão universal e twiat clamp); Programar e instalar diálise automatizada; Realizar testes para 
adequação de diálise peritoneal e teste de equilíbrio peritoneal (PET/KTV); Coleta e encaminhamento 
de liquido peritoneal para cultura, em caso de suspeita e ou confirmação de peritonite; Avaliar locar de 
saída de cateter; Acompanhar e assistir paciente na realização de Biópsia Renal (pré, trans e pós); 
Realizar consultas de enfermagem nos ambulatórios de Uremia, CAPD, e Pré Transplante Renal; 
Marcar construção de FAV e cateteres peritoneal no bloco cirúrgico, após avaliação do paciente pelo 
médico e enfermeiro; Esclarecer paciente com IRC internados na nefrologia, como também em outras 
unidades, mediante solicitação do médico residente, sobre métodos dialíticos e acessos para os 
mesmos; Instalar e supervisionar hemodiálise de baixo fluxo (UTI e Nefrologia); Observar o 
cumprimento de normas e rotinas exigidas pela vigilância sanitária, referentes as terapias dialíticas - 
HD-DP. Receber o plantão, realizar avaliação de todos os pacientes internados em sua unidade, 
verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e delegar atividades aos demais membros 
da Equipe de Enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de 
enfermagem na unidade em seu turno de trabalho; Elaborar escalas de serviço, diária, e mensal, se for 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

36 

solicitado; Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de materiais e 
equipamentos; Supervisionar o estoque adequado dos medicamentos (dando ênfase aos contratados), 
materiais e equipamentos da unidade. Participar de reuniões mensais com a Equipe de Enfermagem 
sempre que for necessário; Avaliar a necessidade de treinamento e aprimoramento em serviço e auxiliar 
o chefe da unidade a realização dos mesmos; Participar e realizar pesquisas como elemento integrante 
da equipe saúde; Desenvolver e participar de programas de saúde ao paciente e familiares e/ou 
acompanhantes nas diversas áreas de abrangência; Estabelecer intercâmbio científico com o docente, 
discente e equipe multiprofisional; Acompanhar e participar de avaliação de desempenho dos 
servidores do seu turno de trabalho; Fazer prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e de 
doenças transmissíveis em parceria com o CCIH; Auxiliar os membros da equipe de saúde na 
realização de procedimentos; Realizar e supervisionar os procedimentos técnicos e os registros feitos 
pelos membros da Equipe de Enfermagem, certificando-se da assinatura e do registro profissional; 
Cuidados e manuseios de cateteres, Punção venosa e periferica e F.A.V; Assistência ao paciente 
nefrologico e terapia dialiticas (Hemodialise convencional e lenta) e Diálise peritonial (Intermitente, 
manual e automatizada); Assistência ao paciente pré e pós operatório (transplante renal); Atendimento 
ambulatorial de pacientes da uremia do pré transplante; CAPD – (Diálise Peritonial); Capacita e treina 
pacientes e familiares; Assistência ao paciente nos procedimentos. 
* Técnico de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de desempenhar 
atividades de nível de média complexidade, atuando sob orientação ou supervisão do Enfermeiro; 
Prestar cuidados de Enfermagem de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do 
trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; Participar da passagem de plantão no início e fim do turno; 
Inteirar-se da escala de serviço do dia; Integrar-se a equipe de enfermagem, auxiliando o enfermeiro: 
No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem 
em grau auxiliar;Corroborar na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado 
grave; na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância 
epidemiológica; na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; na prevenção e controle 
sistemático de danos físicos que possam se causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
Integrar a equipe de saúde; Zelar pela limpeza e conservação da unidade, dos materiais e equipamentos 
hospitalares. Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro; Punção 
venosa; Manuseio de Cateteres de diálise e hemodiálise; Atendimento ao paciente sob a supervisão do 
enfermeiro; Assistência ao paciente em diálise peritonial em hemodiálise; Pós operatório transplante 
renal; Preparo do material para os procedimentos dialiticos; Limpeza e desinfecção dos sistemas de 
hemodiálise; Aspiração traqueal; Troca de curativos; Higienização do paciente; Controle dos sinais 
vitais; Administração de medicamentos enteroclisma (colocação do liquido via retal para evacuar). 
* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de desempenhar 
atividades de nível de médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob 
supervisão do Enfermeiro, bem como a participação em nível de execução simples do trabalho de 
enfermagem; Participar da passagem de plantão no início e fim do turno; Interar-se da escala de serviço 
do dia; Administrar medicamentos e ou tratamentos prescritos; Realizar curativos menos complexos 
e/ou sob orientação do Enfermeiro; Aplicar nebulização, oxigenoterapia, enteroclisma, enema, 
aspiração. Calor. Frio. Sob orientação do Enfermeiro; Auxiliar o Enfermeiro nos cuidados a pacientes 
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graves; Aplicar medidas de conforto e fazer prevenção de úlceras de decúbito; Prestar cuidados com 
dietoterapia; Conhecer o funcionamento dos equipamentos e zelar pela sua conservação mantendo-os 
nos devidos lugares; Realizar preparo dos pacientes para exames e tratamento; Realizar cuidados no pré 
e pós-operatório mediato e imediato; Levar e buscar pacientes nos diversos serviços e setores do 
HUSM, quando solicitado; Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; Higienização (corporal, 
oral, higiene íntima, couro cabeludo, tricotomia facial, das unhas...); mensuração para o controle 
hídrico; controle de sinais vitais conforme rotina e necessidade do paciente; controle de peso; registros 
das atividades realizadas com os pacientes nos prontuários dos mesmos. controle das eliminações 
(aspecto, cor, volume). Efetuar controle de Glicemia periférica, glicosúria e cetonúria; punções venosas 
periféricas com scalp simples; nebulizações; Buscar e levar materiais no Centro de Material e 
Esterilização e após uso devolvê-los ao mesmo; Buscar medicamentos na farmácia, conferindo-os e 
aguardando-os nos respectivos lugares (box dos pacientes). Auxiliar o Enfermeiro na admissão do 
paciente na unidade. Realizar coleta de material para exames (urina, fezes, secreções) encaminhando 
aos serviços afins. Preparar e levar o corpo pós-morte para o local designado. Manter em ordem o 
material de uso e equipamentos da unidade. Confeccionar e embalar materiais de consumo; Comunicar 
ao Enfermeiro situações de emergência; Providenciar o material e auxiliar o Enfermeiro ou o médico 
nos procedimentos; Acompanhar e posicionar pacientes para exames, tratamento e cirurgias; 
Acompanhar pacientes em realização de exames fora do HUSM, e transferências externas; Circular em 
Sala Cirúrgica; Realizar tarefas de mesmo nível e complexibilidade delegadas pelo Enfermeiro; 
Executar tarefas referentes a conservação e aplicação de vacinas e outros medicamentos; Executar a 
prescrição de Enfermagem; ; Punção venosa; Manuseio de Cateteres de diálise e hemodiálise; 
Atendimento ao paciente sob a supervisão do enfermeiro; Assistência ao paciente em diálise peritonial 
em hemodiálise; Pós operatório transplante renal; Preparo do material para os procedimentos dialiticos; 
Limpeza e desinfecção dos sistemas de hemodiálise; Aspiração traqueal; Troca de curativos; 
Higienização do paciente; Controle dos sinais vitais; Administração de medicamentos enteroclisma 
(coloção do liquido via retal para evacuar); Sob supervisão do enfermeiro; Higienização dos pacientes; 
Curativos; Cuidados em geral com o paciente em diálise peritonial. 
* Médico - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de atendimento e avaliação 
clinica, implante de cateteres de hemodiálise e prescrição médica. 
Serviço Coordenação Financeira: O setor realiza contabilidade. 
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:  
* Assistente Administração: O servidor alocado neste cargo realiza manuseios de documentos e notas 
fiscais provenientes dos serviços de Fármacia, LAC, Nutrição, Manutenção, Almoxarifado e outros e 
que anteriormente também circulam por diversas unidades de internação para serem conferidos 
(certificados), pelos encarregados. Visitas freqüentes aos serviços de Fármacia, LAC, nutrição, 
manutenção, almoxarifado e outros. Contato freqüente com pacientes oriundos das diversas unidades 
do hospital (educação continuada junto as unidades), que circulam pelos corredores e principalmente 
pela proximidadde física com o LAC (Laboratório de Análises Clínicas) aonde ocorrem, grande 
quantidade de pacientes, com prováveis doenças infecto-contagiosas. Visitas de pacientes ao setor, para 
pagamento de taxas e outros valores; por funcionar no mesmo local, o serviço de tesouraria do hospital. 
Visitas aos diversos locais do hospital, para coleta de dados e desenvolvimento de controles necessários 
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à apuração de custos. Contato e controle. AMBULATORIAL: Recebimento e coleta de documentos 
(laudos, fichas de atendimento, controles de freqüência, etc.) oriundos dos diversos setores do hospital 
(nefrologia, hematologia, radiologia, raio-x, LAC, setor de HIV, pronto atendimento, traçados gráficos, 
vacinas, banco de sangue, fonoaudiologia, etc). Digitação de laudos no programa autorizador de 
procedimentos de alta complexidade (gerador de APAC). Codificação das fichas de atendimento, 
controle de freqüência para posterior digitação no boletim de produção ambulatorial. Digitação de 
APAC’s no sistema de cobrança. Busca de dados complementares em setores como fármacia, 
hematologia, nefrologia, andares, etc. Reuniões periódicas nos setores de ambulatório (secretaria), 
pronto atendimento, andares, LAC, raio-x, nutrição, etc, para informações sobre alterações ocorridas no 
faturamento e/ou formas de cobrança, recebidas por portarias do Ministério da Saúde. Busca de 
informações junto a pacientes e familiares referente a dados incompletos em laudos e outros 
documentos. INTERNADOS: faturamento de prontuários dos pacientes que deram alta. Estes 
prontuários chegam ao setor de contas oriundos de todas as unidades, onde são analisados e retirados os 
dados necessários para a cobrança. O manuseio de toda a documentação é realizado sem nenhuma 
proteção. Muitos documentos que chegam das unidades apresentam resíduos de sangue (anexo). 
Frequentemente são solicitados a irem nas unidades para coleta de prontuários e documentos. Outras 
oportunidades a análise do prontuário e retirada dos dados tem que ser feita na unidade, pois o 
prontuário não pode sair do local. Muitos pacientes e/ou familiares vem ao setor para entregar 
documentos ou dados (CPF, RG, etc.) para poder ser realizada a cobrança. Controle de pacientes 
internados. Recebimento de requisições de banco do sangue, folha de gastos do centro obstétrico e 
centro cirúrgico. Recebimento diário de laudos médicos de pacientes internados. Manuseio de 
prontuários. Recebimento e/ou coleta de exames tomográficos e raio-x. Manuseio diário das contas dos 
pacientes. Entrega de laudos/contas nas direções para assinatura do diretor clínico. Repasse de 
documentos ao paciente após alta (extrato de contas hospital). NEFROLOGIA: Confecção de laudos 
para atendimento de pacientes, coleta de dados de identificação junto a pacientes no ambulatório, 
enfermarias, ponto atendimento, leitos. Compartilhamento de banheiro com pacientes e familiares. Sala 
de espera de pacientes que realizam procedimentos ambulatoriais junto ao local de trabalho. Manuseio 
de protocolos. Ida (pelo menos duas vezes ao dia) no setor de contas  
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, repetitividade  possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- 4 º ANDAR CENTRO DE RECURSOS HUMANOS 
 
A) SERVIÇO DE RELAÇÃO NO TRABALHO E COORDENAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
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4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SERVIÇO DE EXPEDIENTE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro com uma abertura 
quadrada para o atendimento do público, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
C) SERVIÇO SOCIAL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com parte em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
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4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) SALA DE PSICOLOGIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias de eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) CORREDOR DE ESPERA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) SALA 4052 (DESOCUPADA): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
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4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) CORREDOR DE ARMARIOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: CENTRO DE RECURSOS HUMANOS CRH 
Adminstrativo do serviço: O setor realiza a coordenação, a relação do trabalho; expediente, orientação 
e acompanhamento.  
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de :  
* Assistente Administrativo: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de coordenar, 
gerenciar e supervisionar todos os setores que integram a respectiva coordenação; Participar do 
programa de integração com os outros coordenadores; Criar e atualizar rotinas junto com as chefias; 
Participar e coordenar grupos de trabalho de otimização de receitas e racionalização de gastos 
hospitalares; Elaborar planos de ações da coordenação e dos serviços; Monitorar desempenho através 
de relatórios regulares; Participar juntamente com chefias de reuniões setoriais; Coordenar grupos de 
trabalho realizando revisão de rotinas, normas e procedimentos para melhor atender as necessidades da 
instituição; Disponibilizar-se junto à Direção para conduzir processos, assessoria, levantamentos 
diversos, sindicâncias e auditorias; Colaborar com sugestões e projetos criativos, viáveis para 
melhoramento das atividades e do ambiente de trabalho; Participar de Programa de Desenvolvimento 
Gerencial; Orientar e coordenar todas as atividades realizadas pelos serviços que compõem a 
coordenação; Participar de treinamento e supervisão das atividades dos funcionários e bolsistas da área 
junto às Chefias; Organizar escala de serviço dos funcionários; Monitorizar a freqüência dos 
funcionários enviados pelo setor de CRH; Solicitar substituição de bolsistas; Encaminhar ofícios e 
memorandos; Prestar informações por telefone; Revisar e solicitar materiais de expediente e 
permanente; Avaliar servidores da coordenação que estão em estágio probatório; Solicitar substituição 
de funcionários terceirizados quando necessário; Produzir indicadores de produção dos respectivos 
serviços; Elaborar relatórios para direção; Cumprir e fazer cumprir as metas da instituição; Elaboração 
de escalas, digitação de marcação, alteração e cancelamento de férias; Elaboração do boletim de 
freqüência dos servidores; Elaboração da folha de pagamento; Elaboração de estatísticas sobre a força 
de trabalho do HUSM; Manutenção do banco de dados dos servidores; Manter atualizado o cadastro 
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dos servidores; Atendimento ao público e telefone; Controle de expediente nos processos e setores 
afins, recebimento e repasse de informações nos setores afins. 
* Assistente Administrativo: O servidor alocado neste cargo realiza as lides de atendimento ao público, 
Auxilio nas tarefas de administração; Recebimento e expedição de documentos; Elaboração de escalas, 
digitação de marcação, alteração e cancelamento de férias; Elaboração do boletim de freqüência dos 
servidores; Elaboração da folha de pagamento; Elaboração de estatísticas sobre a força de trabalho do 
HUSM; Manutenção do banco de dados dos servidores; Manter atualizado o cadastro dos servidores; 
Atendimento ao público e telefone; Controle de expediente nos processos e setores afins, recebimento e 
repasse de informações nos setores afins. 
* Recepcionista: O servidor alocado neste cargo realiza as lides de atender o público interno e externo; 
Atender chamadas telefônicas; Auxiliar em tarefas de apoio administrativo: preparar, controlar e 
executar o recebimento, movimentação e expedição de processos, documentos e correspondências; 
Desempenhar as tarefas de protocolo e arquivo; Controlar os pedidos de material de expediente da 
Coordenação de Recursos Humanos; Organizar escala de serviço dos funcionários; digitação de 
marcação, alteração e cancelamento de férias; Elaboração da folha de pagamento de bolsas de 
assistência ao estudante; Elaboração de estatísticas sobre a força de trabalho do HUSM; Manutenção e 
atualização do banco de dados do sistema eletrônico de ponto; Executar outras atividades de mesma 
natureza, inerentes a sua área de atuação. 
* Psicólogo - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de manutenção da Saúde 
Mental do trabalhador dentro da organização; Desenvolvimento de programas para aprimoramento das 
relações inter-pessoais e grupais; Participação em treinamento de equipes; Reunião para elaboração de 
diagnóstico de equipes; Entrevista de acompanhamento, encaminhada pela chefia, pela junta médica ou 
procura voluntária; Orientações às chefias; Criação de espaços de discussão para grupos; Supervisão de 
estágio dos alunos do Curso de Psicologia da UFSM;  Atendimento ambulatorial a pacientes no 
Hospital dia (Gestantes de Alto Risco/ HIV).  
* Assistente Social: O servidor alocado neste cargo trabalha com a questão social apresentada pelos 
servidores do HUSM, que se manifestam de diferentes formas: Questão da saúde (encaminhamento 
para consultas, exames, medicações e serviços prestados extra-instituição); Questões relacionadas ao 
trabalho (relações inter-pessoais, qualidade de vida); Questões individuais (sociais, familiares, etc.); 
Acompanhamento e encaminhamento de servidores com problemas de alcoolismo; Participação em 
programas de aprimoramento das relações inter-pessoais e grupais; Supervisão de estágio dos alunos do 
Serviço Social; Acompanhamento a familiares dos pacientes na hemoterapia. 
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, monotonia, repetitividade, possuem 
nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- 5º ANDAR – CLINICA MEDICA II 
 
A) SALA 5012 – SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA 5038 1 LEITO (27): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) SALA 5016 - EXPURGO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) SALA 5017 – EXPURGO DE ROUPAS SUJAS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
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4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
E) CLINICA MÉDICA II – PASSAGEM DE PLANTÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, forro do teto em 
PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) SALA DE REUNIÕES DA CLINICA MEDICA II: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) SALA 5018 – POSTO DE ENFERMAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
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4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) SALA DE PRESCRIÇÃO – SALA 5022: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) CINCO LEITOS SALA 5025 (02,03,04,05 E 06), 5026 (07,08,09,10 E 11), 5027 (12,13,14,15 E 16), 
E SALA DESATIVADA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) SALA DE REUNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
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4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) Dois Leitos 5028 (17 E 18), 5029 (19 E 20), 5035 (23 E 24), 5036 (21 E 22) E 5037 (25 E 26): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) SALA DO ANEXO – 5049: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto com partes em eucatex poroso, porta em madeira, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) SALA 5050: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro com uma lista em 
paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
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4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) SALA DE REUNIÃO – 5051: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira com partes em vidro com uma lista em 
paviflex, teto em concreto com partes em eucatex poroso, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) CORREDOR – 5052: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro com uma lista em 
paviflex, forro do teto em eucatex poroso, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto 
revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) DESCANSO DA ENFERMAGEM (SALA DA NUTRIÇÃO): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
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4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Q) SALA 5053: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: 5º ANDAR CLINICA MÉDICA II 
Adminstrativo do serviço: O setor realiza cuidados a pacientes em ventilação mecânica e ventilador.  
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de :  
* Enfermeiro - Àrea: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides manuseio e administração de 
nutrição parenteral , executa os procedimentos – sondagens, punsão de veia e eventualmente 
administração de quimioterápicos, pré –assistência a pacientes graves, curativos, aspiração 
oro/endo/nasotraquial, instalação de oxigenoterapia; Sondagem vesical, nasoterica e nasogastrica; 
Cuidados ao pacientes com (doenças infecto-contagiosa); Manuseio com cateteres venosos centrais, 
periféricos, cateteres de hemodiálises e diálises, Manuseia antibióticos, antifúngicos, antiretrovirais; 
Contato com secreções de feridas excretas, Movimentação do leito com pacientes com algum tipo de 
dependência; Registro de observações e cuidados; Procedimentos prestados; Evolução da enfermagem 
a beira do leito; gerenciamento e cuidados da enfermagem; Supervisão da assistência prestada pela 
equipe da enfermagem; Cuidados com pacientes em ventilação mecânica e respirador. 
* Técnico em enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de punção de acesso 
venoso, Aspiração de  traqueostomia, Higiene corporal no leito e diasperção, instalação de alimentação 
por sonda, preparo e administração de medicação, manuseio e tranporte de pacientes dependentes, 
auxiliam na mudança de decúbito, auxiliam na reanimação de pacientes, coleta de excretas, troca de 
curativos, manuseio com cateteres de diálise e hemodiálise, cateteres periféricos, preparo e transporte 
de pacientes para exames, manuseio e administração de contrastes para tomografia, excretas do 
paciente ao exames, auxilia no raio X do leito, transporte de equipamentos pesados. 
* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de banho de leito e 
banho de asperção, preparo de pacientes para exames, preparo e administração de medicações via oral e 
parenteral, realiza curativos, aplica oxigênio e neblulização, realiza enteroclisma, coleta de materiais 
para exames (excretas), auxilia na alimentação do paciente, aspiração orotraquial e de traqueostomia, 
realiza curativos, auxilio e transporte de pacientes ao raio X, transporte e movimentação de pacientes. 
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Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- 5º ANDAR – SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA 
A) SALA DE FIBROBRONCOSCOPIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
4.2 Postos de Trabalho: 
 
B) EXPURGO LAVAGENS DE MATERIAIS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida com azulejo, teto em concreto, inexiste porta, inexistem 
janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) SALA DE ATENDIMENTO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
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4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) SALA DE ESPERA E SALA DE ESPIROMETRIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em madeira, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) SALA DE ESTUDO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em madeira, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) SALA ESCRITÓRIO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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G) SALA DE REUNIÕES E SALA DE AULA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) SALA DE ARQUIVO PARA RAIO X: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) SALA DE MATERIAIS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em eucatex, porta em madeira, inexistem janelas e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) PRESCRIÇÃO MÉDICA – CORREDOR: 
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4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, forro do teto em 
eucatex, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: 5º ANDAR – SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA 
Serviço de enfermagem: O setor funciona como serviço de ambulatório. 
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de preparo de 
equipamentos de rotina, limpeza dos materiais (espirometria, broncoscopia). 
* Enfermeiro - Área: O servidor alocado neste cargo realiza as lides de manuseio e administração de 
nutrição parenteral; Executar os procedimentos (sondagens, punção de veias), eventualmente 
administração de quimioterápicos, pré-assistência a pacientes graves, curativos, aspiração oral, endo e 
naso traqueal, Instalação de oxigênio terapia; Sondagens (vesical, nasoterica, nasogastrica); Cuidados 
aos pacientes com doenças infecto-contagiosa; Manuseio com cateteres venoso central, periféricos, 
cateteres de hemodiálise e diálise; Manusear antibióticos, antifúngicos e antiretrovirais; Contato com 
secreções de feridas (excretas); Movimentação no leito com pacientes com alguns tipo de dependência; 
Registro de observações e cuidados com procedimentos prestados; Evolução da enfermagem a beira do 
leito; Gerenciamento e cuidados da unidade; Supervisionar a assistência prestada pela equipe de 
enfermagem; Cuidados com pacientes em ventilação mecânica, ventilador. 
* Médico - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de avaliação clínica; Exames de 
rotina; Procedimentos em situações de emergências (exemplo entubar). 
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- 5º ANDAR – UTI (UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO)  
 
A) SALA DE ESPERA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de borracha. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
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4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA DE REUNIÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de borracha. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) UCI – UNIDADE DE CARDIOLOGIA INTENSIVA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de borracha. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) DEPÓSITO DE MATERIAIS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
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4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) MATERIAIS OXIGENIOTERAPIA E RESPIRADORES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) EXPURGO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) UTI GERAL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de borracha. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
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4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) MESA DE PRESCRIÇÃO – CORREDOR: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e sete metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de borracha. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) LEITOS (08,09 E 10) DE ISOLAMENTO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de borracha. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) EXPURGO DA AREA CONTAMINADA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em azulejo, teto em 
concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

56 

K) QUARTO DO MÉDICO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de borracha. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de borracha. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: 5º ANDAR – UTI (UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO) 
Serviço de enfermagem: O setor UTI – Cardiológico (Cirurgias Cardíacas e pós operatórias); Todas as 
funções se envolvem com o todo devido a inter ligações laborais. 
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de assistencial e 
administrativo; Aspiração de secreção traqueal (Controle e troca de sondas e drenos); Assistência 
integral ao paciente grave em terapia intensiva; Hemodiálise (controle), operacional na hemodiálise; 
Limpeza diária dos equipamentos; Contato com sangue e excretas do pacientes; Curativos complexos;  
Realiza ou avalia (pacientes cirurgiados); Procedimentos de bloco cirúrgico (Possuem isolamento – 
doenças infecto-contagiosas ou por germes multi resistente; Raio X no local; Cateteres periférico e 
central. 
* Técnico em enfermagem e Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as 
lides de assistência ao paciente; Administração  e controle dos medicamentos; Controlar os sinais 
vitais; Higienizar os pacientes (pacientes sedados ou imóveis); Mudança do decúbito; Controlar a 
hemodiálise; Higienizar materiais de ventilação mecânica e oxigenoterapia. 
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Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- 6º ANDAR – UNIDADE PEDIATRICA 
 
A) UNIDADE PEDIATRICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA DE DESCANSO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
portas em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) SALA DE PREPARO DE MEDICAÇÃO – 6018: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
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4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) ESTAR MEDICO – 6026: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) ROUPARIA – 6027: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, porta em madeira, janela em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) LACTARIO I – 6029 E 6036: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e vidro, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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G) LACTARIO II: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, forro do teto em PVC, porta em madeira, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
H) SALA DE ASSEPSIAS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) 6028 – ESTAR ENFERMAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) 6035 – ISOLAMENTO: 
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4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) SALA 6040 – ENFERMARIAS CIRURGICAS CINCO LEITOS (DOIS AMBIENTES COM A 
MESMA DESCRIÇÃO): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, portas em madeira, janelas 
em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) 6042 – BRINQUEDOTECA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, forro do teto em PVC, porta em 
madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) ENFERMARIA – 6039: 
4.1 Descrição física: 
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4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, portas em madeira, janela em ferro e piso 
em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) PRESCRIÇAO MEDICA – 6024: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) 6016 – EXPURGO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) EXPURGO ROUPA SUJA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Q) 6011 – LACTENTES (08,09 E 10) E 6009 (01,02 E 03) DESATIVADA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com parte quadricular em vidro, teto em concreto, porta em 
madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
R) SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
S) 6013 – PROCEDIMENTOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica. 
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4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
T) 6010 – ENFERMARIA DESATIVADA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
U) SALA DE NUTRICIONISTAS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: 6º ANDAR UNIDADE PEDIATRICA 
Serviço de enfermagem: O setor realiza internações de crianças de 0 a 14 anos. 
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de assistência ao familiar e 
criança; Organiza escala mensal e turno; Preparo, administração e cuidados quanto a medicação; 
Curativos em geral (Cateteres venosos); Sondagem visical (alivia, demora, nasogastrica e nasoterica); 
Administração de nutrição parenteral;  Cateter central de inserção periférica; Troca de frascos de 
drenagem do tórax; Atividades de punção venosa; Aspiração de vias aéreas; Coleta de sangue do 
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cateter central; Retirada de cateter central não implantavél; Punção venosa com abocati; Raio X 
realizado no local de acordo com a necessidade;  Aspiração de vias aéreas; punção venosa; 
Administração de medicação; Auxilio nos procedimentos médicos; Coletas de materiais (excretas, 
fluidos para exames); Administração de oxigenoterapia; Dieta enteral; Limpeza de equipamentos e 
materiais. 
* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de verificação de 
sinais vitais; Higienização de pacientes; Auxilia na nutrição; Oxigenoterapia; Medicação oral, 
endovenosa e subcutânea; Limpeza e desinfecção dos materiais; Orientações gerais da unidade; 
Nebulização; Aspirações de vias aéreas; Preparo e remoção de pacientes; Raio X realizado no local de 
acordo com a necessidade;  Aspiração de vias aéreas; punção venosa; Administração de medicação; 
Auxilio nos procedimentos médicos; Coletas de materiais (excretas, fluidos para exames); 
Administração de oxigenoterapia; Dieta enteral; Limpeza de equipamentos e materiais. 
* Técnico em enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de verificação de 
sinais vitais; Higienização de pacientes; Auxilia na nutrição; Oxigenoterapia; Medicação oral, 
endovenosa e subcutânea; Limpeza e desinfecção dos materiais; Orientações gerais da unidade; 
Nebulização; Aspirações de vias aéreas; Preparo e remoção de pacientes; Punção venosa com abocati; 
Aplicação de enema enteroclisma; Preparo, administração e cuidados com medicamentos; Raio X 
realizado no local de acordo com a necessidade;  Aspiração de vias aéreas; punção venosa; 
Administração de medicação; Auxilio nos procedimentos médicos; Coletas de materiais (excretas, 
fluidos para exames); Administração de oxigenoterapia; Dieta enteral; Limpeza de equipamentos e 
materiais. 
* Auxiliar de saúde: Os servidores alocados neste cargo realizam nebulização; Auxilia em cuidados de 
higienização e conforto; Transportes de pacientes; Limpeza e desinfecção dos leitos e materiais. 
Serviço de Nutrição: O setor realiza o preparo do cardápio de acordo com a prescrição medica. 
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Auxiliar de Nutrição e Dietética e Copeiro: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de 
preparo de mamadeiras. 
* Nutricionista - Habilitação: Os servidores alocados neste cargo realizam de lides de definir, planejar, 
organizar, supervisionar e avaliar as atividades de assistências nutricionais aos pacientes, segundo 
níveis de atendimento em nutrição; Elaborar o diagnóstico nutricional, com base nos dados clínicos, 
bioquímicos, antropométricos e dietéticos; Elaborar a prescrição dietética, com base do diagnóstico 
nutricional; Prescrever diariamente a dieta de acordo com as condições e evolução do paciente, em 
formulário próprio; Registrar, em prontuário, a prescrição dietética e a evolução nutricional, de acordo 
com protocolos pré-estabelecidos pelo serviço e aprovado pela ANVISA; Realizar a orientação de alta 
nutricional; Promover educação alimentar e nutricional para pacientes, familiares ou responsáveis; 
Estabelecer e coordenar a elaboração e a execução de protocolos técnicos do serviço, normas, rotinas, 
formulários, padrões, de acordo com a legislação vigentes; Interagir com a equipe multiprofissional, 
definindo com esta, sempre que pertinente, os procedimentos complementares à prescrição dietética; 
Elaborar o plano de trabalho anual, contemplando os procedimentos adotados para o desenvolvimento 
das atribuições; Efetuar controle periódico dos trabalhos executados; Colaborar com as autoridades de 
fiscalização profissional e/ou sanitária; Encaminhar aos profissionais habilitados os pacientes sob sua 
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responsabilidade profissional, quando identificar que as atividades  demandadas para a respectiva 
assistência fujam as suas atribuições técnicas; Integrar a EMTN (Equipe Multiprofissional de Terapia 
Nutricional), conforme legislação em vigor; Prescrever suplementos nutricionais bem como alimentos 
para fins especiais, em conformidade com a legislação vigente, quando necessários a complementação 
da dieta; Realizar e divulgar estudos e pesquisas relacionadas à sua área de atuação, promovendo 
intercâmbio técnico e científico; Participar do planejamento e execução de programas de treinamento, 
estágios para alunos de nutrição e educação continuada para profissionais de saúde, desde que sejam 
preservadas as atribuições privativas do nutricionista; Envolvimento em questões burocráticas (ofícios, 
memorandos, laudos, solicitações para manutenção, funcionários...); Participar de reuniões, comissões 
e  rounds do serviço e áreas afins; Responder pedidos de parecer encaminhado pelos médicos; Proceder 
a descrição e seleção de dietas industrializadas; Receber e conferir dietas industrializadas; Preenche 
formulários de banco de dados do SUS até a alta ou óbito dos pacientes que fazem uso de nutrição 
enteral ou nutrição parenteral; Planejar e supervisionar a execução da adequação de instalações físicas, 
equipamentos e utensílios do lactário, de acordo com as inovações tecnológicas; Planejar e 
supervisionar o dimensionamento, a seleção, a compra e a manutenção de equipamentos e utensílios do 
lactário; Planejar, coordenar e supervisionar a procedência dos gêneros alimentícios, recebimento e 
armazenamento dos mesmos; Orientar preparo, cocção e distribuição das fórmulas para alimentação 
infantil; Verificar se as fórmulas de alimentação infantil atendem as prescrições dietéticas; Constar 
quantidade e qualidade das fórmulas preparadas e requisitadas; Constar eficiência de esterilizadores e a 
higienização de material através de testes próprios; Providenciar exames bacteriológicos e 
bromatológicos dos alimentos e das fórmulas preparadas; Supervisionar a limpeza e a ordem do 
equipamento, material e área de trabalho; Avaliar qualidade e quantidade de trabalho dos servidores da 
seção; Orientar pessoal na execução de métodos uniformes de trabalho. 
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- 6º ANDAR UTI PEDIATRICA 
 
A) SALA DE ESPERA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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B) SALA ESTAR MEDICO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janela em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) SALA DE DESCANSO DA ENFERMAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janela em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) ISOLAMENTO I: 
4.1 Descrição física: 
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4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente treze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janela em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) ISOLAMENTO II: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janela em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) EXPURGO DO ISOLAMENTO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) PREPARO DE MEDICAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) EXPURGO DA ROUPA SUJA E MATERIAL DE LIMPEZA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) SALA DE PRESCRIÇÃO MEDICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) SALÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e quarenta e quatro metros 
quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexistem porta, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) EXPURGO DO SALÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) ROUPARIA E ESTOQUE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO:  6º ANDAR UTI PEDIATRICA 
Serviço de enfermagem: O setor realiza atendimento ao paciente pós e pré operatório, orientação de 
familiares e pacientes, contensão de pacientes ao raio X. 
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam de lides de atendimento a pacientes; 
Administração, Organização e planejamento dos serviços; Passa sondas visical nasogastrica; 
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Higienização do paciente; Cateteres venoso e central; Manuseio e preparo de medicamentos e 
quimioterápicos; Aspiração de secreção (tubos traqueal e sondas); Curativos (avaliação e execução); 
Transporte com pacientes críticos; Instalação de hemoderivados; Preparação e orientação para 
familiares e pacientes; Preparação de pacientes para exames; Movimentação de pacientes para a 
execução de raio X (realizado na unidade); Preparo e manuseio de equipamentos (respiradores); Coleta 
e preparo de materiais para exames (secreções e fluidos); Administração de dietas; Assistência a 
pacientes em isolamento infecto-contagioso; Preparo e tranporte do corpo pós morte; Manipulação de 
equipamentos; Auxilio nas reanimações em paradas cardio/respiratórias; Contensão de pacientes em 
raio X; Manipulação de produtos químicos. 
* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam de lides de assistência a 
pacientes críticos; Higienização do paciente; Aspiração de secreção via oral e tubos (secreção); Coleta 
e preparo de materiais para exames; Auxilio de curativos; Preparo e administração de medicamentos 
endovenoso, intramuscular (oral, instalação de solução endovenosas); Instalação de dietas oral; Enteral, 
Gástrica; Preparo e transportes de pacientes para exames, oxigenoterapia; Assistência de pacientes em 
isolamento infecto-contagioso; Higienização dos equipamentos e materiais; Preparo e tranporte do 
corpo pós morte; Manipulação de equipamentos; Auxilio nas reanimações em paradas 
cardio/respiratórias; Contensão de pacientes em raio X; Executam basicamente as mesmas atividades 
sob a supervisão do enfermeiro; Manipulação de produtos químicos. 
* Técnico em enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam de lides de assistência a 
pacientes críticos e em isolamento infecto-contagioso; Higienização do paciente (contato com 
secreções e fluidos corporais); Preparo e administração de medicamentos via oral, endovenoso, 
intramuscular; Preparo e instalação de soluções endovenosa; Realiza curativos; Instalação de 
hemoderivados; Aspiração de tubos traqueal e vias áreas superiores (secreções);  Preparo e transportes 
de pacientes para exames; Preparo e coleta de materiais para exames (secreções); Higienização de 
equipamentos e materiais; Passam sondas gástricas; Administração de dietas geral, gástrica e sonda; 
Preparo e tranporte do corpo pós morte; Manipulação de equipamentos; Auxilio nas reanimações em 
paradas cardio/respiratórias; Contensão de pacientes em raio X; Executam basicamente as mesmas 
atividades  sob a supervisão do enfermeiro; Manipulação de produtos químicos. 
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- 6 º ANDAR UNIDADE DE RÉCEM NASCIDOS UTI - NEO  
 
A) ESTAR MEDICO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
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4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SECRETÁRIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Parede do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
C) SALA DE ENFERMAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) 6051 – SALA DE MATERIAL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
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4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) 6050 – EXPURGO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) 6057 – MEDIO RISCO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e três metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) 6061 – SALA DE PREMATUROS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e três metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
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4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) 6058 – ALTO RISCO (EXTERNOS): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) 6059 – ALTO RISCO (INTERNO): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta e sete metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira com parte quadricular em 
vidro, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) 6060 – EQUIPAMENTOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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K) SALA DA ENFERMAGEM – LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) SALA DE AMAMENTAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) 6044 – PRECEPTORIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) 6045 – PSICOLOGIA: 
4.1 Descrição física: 
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4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: 6 º ANDAR UNIDADE DE RÉCEM NASCIDOS UTI - NEO 
Serviço de enfermagem: O setor realiza as internações de récem-nascidos que necessitam cuidados 
especiais. 
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Técnico em enfermagem e Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam de 
lides de punção de veias com abocati; Auxilia com  o raio X (no andar); Higienização e transporte de 
pacientes; Passagem de sondas (nasogastricas): Aspiração de secreção por vias aéreas; Realização de 
curativos e feridas operatórias; Instalação de hemoderivados; Coleta de material para exames 
(secreções e fluidos); Preparo de medicação oral, endovenosa, subcutânea, retal e intramuscular; 
Preparo e instalação de soluções endovenosas; Auxilio na reanimação; Administração da dieta 
alimentar; Mudança de decúbito; Auxilia o médico e enfermaria em procedimentos mais complexos e 
específicos; Preparar o paciente para exames e cirurgias; Auxilia a enfermaria na passagem de picc; 
Higienização (assepsias rigorosas das mãos), antes e após cada procedimento; Auxilia na desinfecção 
dos aparelhos e materiais; Seleção de perfuros-cortantes; Checagem de medicamentos na prescrição 
médica; Registro de inter corrências e procedimentos na folha de evolução da enfermagem; Manuseio 
de equipamentos (respiradores, monitores de pressão...); Nebulizações; Controle do balanço hídrico; 
Cuidados pós-morte; Executar a prescrição médica; Controle e assistência ao recém nascido com 
doenças contagiosas e/ou congênitas; Executar atividades de desinfecção; Preparar o paciente para alta 
hospitalar; Manuseio e administração de contrastes para tomografia e raio X contrastado; 
Oxigenoterapia; Transporte e Manuseio de equipamentos pesados; Ventilação; Assistência com 
pacientes graves; Cuidados com cateteres umbilical; Flebotomia e picc; Contato com berço aquecido.   
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam de lides de sondagem visical; punção 
de veias com abocati; Auxilia com raio X (no andar); Higienização e transporte de pacientes; Passagem 
de sondas (nasogastricas): Aspiração de secreção por vias aéreas; Realização de curativos e feridas 
operatórias; Instalação de hemoderivados; Coleta de material para exames (secreções e fluidos); 
Preparo de medicação oral, endovenosa, subcutânea, retal e intramuscular; Preparo e instalação de 
soluções endovenosas; Auxilio na reanimação; Administração da dieta alimentar; Mudança de 
decúbito; Auxilia o médico e enfermaria em procedimentos mais complexos e específicos; Preparar o 
paciente para exames e cirurgias; Auxilia a enfermaria na passagem de picc; Higienização (assepsias 
rigorosas das mãos), antes e após cada procedimento; Auxilia na desinfecção dos aparelhos e materiais; 
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Seleção de perfuros-cortantes; Checagem de medicamentos na prescrição médica; Registro de inter 
corrências e procedimentos na folha de evolução da enfermagem; Manuseio de equipamentos 
(respiradores, monitores de pressão...); Nebulizações; Controle do balanço hídrico; Cuidados pós-
morte; Executar a prescrição médica; Controle e assistência ao recém nascido com doenças contagiosas 
e/ou congênitas; Executar atividades de desinfecção; Preparar o paciente para alta hospitalar; Manuseio 
e administração de contrastes para tomografia e raio X contrastado; Oxigenoterapia; Transporte e 
Manuseio de equipamentos pesados; Ventilação; Assistência com pacientes graves; Cuidados com 
cateteres umbilical; Flebotomia e picc; Contato com berço aquecido; Aspiração do tubo endotraqueal 
(particularidade do paciente); Aplicação de medicamentos de acordo com a necessidade do paciente; 
Equipa a nutrição parenteral; Passagem de inserção periférico (cateter); Realizar curativos mais 
complexos (flebotomias e picc); Realizar procedimentos de maior complexidade; Solicitar exames; 
Analisar e supervisionar a assistência da equipe de enfermagem;  Acompanhar a evolução clinica do 
paciente; Padronizar normas e procedimentos de enfermagem; Encaminhar materiais e equipamentos 
para manutenção e conserto; Identificar áreas de riscos e estabelecer prioridades; Orientação para 
internação e alta dos pacientes, e entrada de pessoas na CTI; Participação da elaboração de projetos; 
Manutenção da escala mensal e diária do trabalho da equipe; Trabalhos com equipes multi-
disciplinares; Ministrar cursos de capacitação a equipe. 
* Auxiliar de saúde: Os servidores alocados neste cargo realizam de lides de limpeza e desinfecção de 
todo material e equipamento contaminado ou não; Manipulação de produtos químicos; Transporte de 
excretas e fluidos para exames. 
Serviço de Preceptoria: O setor  avalia e atende os residentes. 
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Médicos – Área: Os servidores alocados neste cargo realizam de a avaliação, acompanhamento e 
executam aulas. 
Serviço de Psicologia: O setor realiza atendimento a pacientes e familiares. 
* Psicólogo-Área: Os servidores alocados neste cargo realizam atendimento as necessidades 
psicológicas a pacientes e familiares. 
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- CENTRO OBSTETRICO C.O 
 
A) SALA NÃO ATIVADA:  
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, porta em 
madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
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4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.  
 
B) SALA DE AULA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
C) SALA DE AVALIAÇÃO 1 MACA 6: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com divisórias em eucatex com partes 
em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de 
paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) SALA DE AVALIAÇÃO 2 MACA 5: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Parede do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
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4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) SALA DE AVALIAÇÃO 3: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) SALA DE PRE PARTO 01,02 E 03 (MESMA DESCRIÇÃO): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) SALA DE RESIDUOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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H) EXPURGO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) SALA DE ESTAR DA ENFERMAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira com retângulo no meio de chapa de alumínio, inexistem janelas e piso em concreto 
revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) SALA DE LANCHES DA ENFERMAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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K) SALA DE EXAMES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) QUARTO DOS RESIDENTES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) SALA DE DESCANSO DA ENFERMAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, forro do teto em PVC, porta em 
madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
N) VESTIARIO MASCULINO E FEMININO (MESMA DESCRIÇÃO): 
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4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias em eucatex, forro do teto em PVC, porta 
em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) CORREDOR 1 – DEPOSITO DE MATERIAIS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso 
em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) CORREDOR 2 EM FRENTE BLOCO CIRURGICO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, inexiste porta, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Q) SALA DE REUNIÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
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4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
R) CORREDOR CENTRAL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente noventa e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, portas em madeira e chapa de alumínio, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
S) SALA DE PARTO 1: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
T) SALA DE PARTO 2: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: CENTRO OBSTETRICO C.O 
Serviço de enfermagem: O setor realiza recepção e atendimento a mulher, gestante e recém nascidos. 
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de : 
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de orientação ao paciente 
(enfermeiros quanto a educação para saúde); Administração do setor e pessoal; Atendimento direto ao 
paciente (admissão e internação); Cuidados a mãe e recém nascido; Coleta de material (excretas e 
sangue); Punção venosas; Sondagem; Transportes de pacientes; Curativos complexos; Lavagem de 
material; Higienização do paciente e ambiente; Orientação a desinfecção; Controle de material; 
Organização do local. 
* Técnico em enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam cuidados diretos com paciente; 
Preparo, higienização e auxilio o médico e a enfermagem; Punções venosas; Transporte de pacientes 
(duas vezes e ultrasom); Limpeza do material e ambiente; Higienização de pacientes e cuidados com o 
recém nascido; Controle diversos; Administração e preparo de medicação; Transportes de exames 
laboratoriais; Transportes pós morte.  
* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam cuidados diretos com paciente; 
Preparo, higienização e auxilio o médico e a enfermagem; Punções venosas (exporadicamente); 
Transporte de pacientes (duas vezes e ultrasom); Limpeza do material e ambiente; Higienização de 
pacientes e cuidados com o recém nascido; Controle diversos; Administração e preparo de medicação; 
Transportes de exames laboratoriais; Transportes pós morte.  
* Auxiliar de Saúde: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de preparo e controle de 
materiais; Organização da unidade; Transporte de materiais e pacientes; Transporte de exames 
laboratoriais; Limpeza do material; Higienização do ambiente e material. 
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- TRAÇADOS GRAFICOS 
 
A) SECRETARIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

84 

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
C) SALA DOS MEDICOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) SALA DE DESCANSO DO PLANTONISTA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) SALA DE EXAMES DE ERGOMETRIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) SALA DE HOLTER E INCLINAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) SALA DE ELETROCARDIO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
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4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) SALA ELETROENCEFALO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) SALA DE ECOCARDIO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, portas em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: TRAÇADOS GRAFICOS 
Serviço de enfermagem: O setor realiza procedimentos de exames gráficos em pacientes. 
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de : 
* Técnico equipamento médico/odontológico: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de 
operar e testar os equipamentos; Realiza procedimentos do exame; Auxiliando nos exames os médicos; 
Transporta equipamentos; Realiza o exame eletrocardiograma no local e andares do hospital (no leito 
do paciente); Aspiração de pacientes de acordo com a necessidade. 
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* Auxiliar de saúde e Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de 
operar e testar os equipamentos; Realiza procedimentos do exame; Auxiliando nos exames os médicos; 
Transporta equipamentos; Realiza o exame eletrocardiograma no local e andares do hospital (no leito 
do paciente); Aspiração de pacientes de acordo com a necessidade. 
Serviço médico: O setor realiza procedimentos de exames gráficos em pacientes. 
* Médico - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de avaliação clinica e 
procedimentos; Analise de eletro, ecocardiograma, eletroencefalograma e eletromiografia; Teste 
auditivo; Realização e avaliação do exame e laudo.  
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- SERVIÇO DE HEMOTERAPIA (BANCO DE SANGUE) 
 
A) SALA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) TRIAGEM HEMATOLÓGICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) ADMINISTRAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

88 

4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado com partes em vidro, teto em 
concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) CORREDOR DE GUARDA DE MATERIAIS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, inexiste porta, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) SALA DE LANCHES DOS DOADORES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) SALA DE RECUPERAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, inexiste porta, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) SALA DE COLETAS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) SALA DE COLETAS DE AFERESES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) SALA DE LAVAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
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4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) SALA DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) EXPURGO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) SALA DE FRACIONAMENTO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e sete metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo com divisórias em eucatex com partes em 
vidro, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de 
paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
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4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) CÂMARA ASSÉPTICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo com divisórias em eucatex com partes em 
vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) LABORATÓRIO DE COMPATIBILIDADE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) TRIAGEM CLINICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
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4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) SALA DE TRANSFUSÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Q) SALA DE TRIAGEM SOROLÓGICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
R) SETOR DE SOROLÓGIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
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4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: SERVIÇO DE HEMOTERAPIA (BANCO DE SANGUE) 
Serviço de enfermagem: O setor realiza coletas de sangue, plaquetas, células tronco e plasmafelice.  
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de : 
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam entrevistar com doadores; Coletam 
plaquetas; Procedimentos (plasmafelice); Coletas de células tronco; Administração do setor e pessoal 
relacionado a enfermagem. 
* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam a coleta dos hemogramas; 
Verificar os sinais vitais; Punção venosa para coletas de hemogramas. 
* Técnico em enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam a coletar dos hemogramas; 
Verificar os sinais vitais; Punção venosa para coletas de hemogramas; Transfusão ambulatorial; 
Triagem hematológica. 
Adminstrativo do serviço: O setor realiza atividades  de atendimento ao doador e paciente, 
atendimento, cadastro, triagem-hematologica e triagem clínica, coleta de sangue (punção, assepsia e 
registro), doador normal e aferese, sala lanche (de acordo com a necessidade de recuperação), o sangue 
coletado vai ser fracionado, realiza a tipagem, condiciona o sangue e separa para a sorologia; Na 
sorologia fazem todos os exames; No laboratório (pedido de sangue); Transfusão ambulatorial (pedido, 
coleta e prepara); Salas de apoio (lavar e secar os equipamentos). 
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de :  
* Técnico laboratório - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam a coleta de sangue; Punção 
venosa; Verificação dos sinais vitais; Passa no aparelho o hemograma, realiza o registro e obtem a 
triagem clinica; Processamento (fraciona o sangue e prepara para a sorologia); Faz e instala a 
preparação do sangue (testa o sangue do paciente com doador); Punsionamento do sangue nos andares 
afins; Auxilia o controle de qualidade do banco de sangue. 
* Farmacêutico-bioquimico: O servidor alocado neste cargo realiza todos os exames (sorologia); 
Confirma a tipagem; Controle de qualidade de internados (testes sorológicos). 
* Auxiliar de laboratório: O servidor alocado neste cargo realiza o preparo, limpeza e higienização do 
material (lâminas, tubos, secagem); Auxilia a higienização do ambiente; Recolhe os materiais para o 
expurgo. 
* Auxiliar Administrativo: O servidor alocado neste cargo realiza a recepção de pacientes e doadores 
(pedidos de cadastro); Atividades burocráticas e administrativa; Recebimento de materiais, e envio ao 
laboratório. 
* Assistente Administrativo: O servidor alocado neste cargo realiza a recepção de pacientes e doadores 
(pedidos de cadastro); Atividades burocráticas e administrativa; Recebimento de materiais, e envio ao 
laboratório; Realiza a substituição da chefia administrativa. 
* Médico: Os servidores alocados neste cargo realizam as entrevistas com o doador; Controle de 
procedimentos de aferes (avaliação do paciente); Disposição a assistência em intercorrências do 
paciente para a liberação de sangue. 
* Laboratorista-área: O servidor alocado neste cargo realiza a coleta de sangue; Punção venosa; 
Verificação dos sinais vitais; Passa no aparelho o hemograma, realiza o registro e obtem a triagem 
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clinica; Processamento (fraciona o sangue e prepara para a sorologia); Faz e instala a preparação do 
sangue (testa o sangue do paciente com doador); Punsionamento do sangue nos andares afins; Auxilia o 
controle de qualidade do banco de sangue. 
* Administrador: O servidor alocado neste cargo realiza atividade burocrática administrativa do pessoal 
do setor. 
* Recepcionista: O servidor alocado neste cargo realiza o registro e recrutamento do aferes; 
Atendimento ao doador de aferes. 
* Farmacêutico - Habilitação: O servidor alocado neste cargo realiza as lides de administração geral e 
pessoal; Liberação de sangue; Controle de compras (materiais e estoque); Manter organizado (sangue e 
hemoderivados); realização de todos os exames (sorologia); Confirmar a tipagem; Controle de 
qualidade de internados (testes sorológicos). 
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZAÇÃO C.M.E 
 
A) VESTIARIO FEMININO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) AREA I: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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C) SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias de ferro com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) VESTIARIO MASCULINO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) AREA II RECEPÇÃO DOS MATERIAIS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e vidro, teto em concreto, portas em 
madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) AREA III E IV RECEPEÇÃO E PREPARO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO: 
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4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oitenta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, com divisórias em alvenaria com partes em 
azulejo e a outra divisória de ferro com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) AREA V: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo com divisória em alvenaria, teto em 
concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) AREA VI: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, separada com divisão em alvenaria com 
partes em azulejo e vidro, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto 
revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) AREA VII ESTOQUE DE MATERIAL ESTERILIZADO: 
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4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oitenta e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de lajota. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZAÇÃO C.M.E 
Serviço de enfermagem: O setor realiza a centralização dos materiais que necessitam de esterilização e 
repassados para o hospital; Material instrumental de procedimentos médicos; Tecidos, compressas e 
roupas de algodão; Chega pré-lavado, inspecionado, selecionado para a higienização e esterilização. 
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de : 
* Auxiliar de enfermagem, Laboratorista-área, Auxiliar de saúde e Técnico em enfermagem: Os 
servidores alocados neste cargo realizam o recebimento de materiais e roupas; Higienização do 
ambiente e do material; Empacotamento de materiais esterilizado; Distribuição para as unidades; 
Executam testes químicos/biológico e físico (testar a qualidade das esterilizadoras); Realizam o 
processo de esterilização.  
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam o recebimento de materiais e roupas; 
Higienização do ambiente e do material; Empacotamento de materiais esterilizado; Distribuição para as 
unidades; Executam testes químicos/biológico e físico (testar a qualidade das esterilizadoras; Realizam 
o processo de esterilização; Administração do setor e pessoal; Acompanhamento do processo de 
trabalho; Testes com materiais e equipamentos novos; Atualização técnica e científica. 
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
 
- BLOCO CIRURGICO 
 
A) SALA ADMINISTRATIVA DA ENFERMAGEM:  
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
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4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA DE DESCANSO E LANCHE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em ferro e vidro, teto em 
concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) SECRETARIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em eucatex e vidro, forro do teto em PVC, porta em 
madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) SALA VISITA PRÉ-ANESTÉSICA (CONSULTORIO): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com abertura de vidro, forro do teto em 
PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
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4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) ÁREA DE TRANSFERÊNCIA DE MACA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, portas em alumínio, inexistem janelas e 
piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
F) SALA DE RECUPERAÇÃO EXTERNA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
portas em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
G) SALA DE COMANDOS DE FORÇAS 1: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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H) CORREDOR PARALELO AS SALAS DE CIRURGIA LATERAL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e sessenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso 
em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) SALA DOS ANESTESISTAS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) SALA DE AULA DA ANESTESIOLOGIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma parte fechada com divisórias em eucatex, teto em 
concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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K) GUARDA DE EQUIPAMENTOS E SORO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) GUARDA DE PRODUTOS QUÍMICOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) SALA DE GUARDA DE EQUIPAMENTOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) CORREDOR CENTRAL ACESSO AO CENTRO OBSTETRICO: 
4.1 Descrição física: 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

102 

4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
O) SALA DE COMANDOS DE FORÇAS 2: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto com partes em paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) EXPURGO DA HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Q) CENTRAL DE ANESTESIA LIMPEZA E GUARDA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
R) CENTRAL DE ANESTESIA MEDICAMENTOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e sete metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com abertura quadrangular, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
S) CORREDOR PARALELO A CENTRAL DE ANESTESIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e cinqüenta e seis metros 
quadrados; 
4.1.3 Parede do local em alvenaria, forro do teto em PVC, inexiste porta, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
T) SALA 834: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
U) SALA 836: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janela em 
ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
V) SALA 836 A: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janela em 
ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
W) SALA 838 SAÍDA DE EMERGÊNCIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira e ferro, janela em ferro 
basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
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4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
X) SALA 835 SALA CIRURGICA (NÃO ATIVADA): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com um quadrado em vidro, teto em concreto, portas em madeira 
com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
Y) SALA 837 – SALA CIRURGICA (NÃO ATIVADA): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
Z) SALA 840 – SALA CIRURGICA (NÃO ATIVADA): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
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4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
AA) SALA 839 – SALA CIRURGICA (NÃO ATIVADA): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com abertura de vidro em partes, teto em concreto, portas em 
madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
AB) CORREDOR CENTRAL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trezentos e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em alumínio, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
AC) POSTO DE ENFERMAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo com divisórias em eucatex com partes em 
vidro, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
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4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AD) POSTO DE ENFERMAGEM – DEPÓSITO DE MATERIAL E PRODUTOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de lajota. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AE) ROUPARIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AF) EXPURGO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem 
janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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AG) SALA DE RECUPERAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente duzentos e quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e um quadrado em vidro com divisórias 
em eucatex e gesso acartonado, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
 
AH) SALA DE CIRURGIA 01: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
AI) SALA DE CIRURGIA 02: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
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AJ) SALA DE CIRURGIA 03: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
AK) SALA DE CIRURGIA 04: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
AL) SALA DE CIRURGIA 05: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
AM) SALA DE CESÁRIA 06: 
4.1 Descrição física: 
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4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
AN) ROUPARIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatorze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em 
concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AO) SALA DE RESÍDUO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em 
madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: BLOCO CIRURGICO 
Serviço de enfermagem: O setor realiza procedimentos cirúrgicos urgência eletivo, urgência e 
emergência; Sala de recuperação: Procedimentos de recuperação e acompanhamento no período crítico. 
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
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* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam atividade de assistência ao 
paciente; Administração de medicamentos; Recebem, auxiliam o paciente e encaminham para as salas, 
posicionam na mesa cirúrgica e providenciam o instrumental cirúrgico, circula atendimento médico e 
anestesistas; Prestam assistência pós operatório no local; Higienização do ambiente; Encaminham 
instrumental ao expurgo; Controle de equipamentos e gases anestésicos e oxigeroterapia; Coletas de 
excretas e fluidos. 
* Auxiliar de enfermagem (sala recepção): Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de 
higienização do ambiente e paciente; Aspiram secreções. 
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam atividades de assistência ao paciente; 
Administração de medicamentos; Recebem, auxiliam o paciente e encaminham para as salas, 
posicionam na mesa cirúrgica e providenciam o instrumental cirúrgico, circula atendimento médico e 
anestesistas; Prestam assistência pós operatório no local; Higienização do ambiente; Encaminham 
instrumental ao expurgo; Controle de equipamentos e gases anestésicos e oxigeroterapia; Coletas de 
excretas e fluidos; Administração do setor e pessoal; Sondagem (visical, nasogastrica e nasoenteral); 
Controle de medicações em geral (uso, consumo e contribuição na evolução); Auxilia na recepção dos 
recém nascidos; Curativos complexos; Controle e reposição de equipamentos; Programação de 
procedimentos cirúrgicos; Supervisão dos acadêmicos; Supervisão da ordem e limpeza. 
* Laboratorista-área: Os servidores alocados neste cargo realizam a limpeza e desinfecção do 
instrumental cirúrgico e encaminhamento ao Centro de Material Esterilização; Controle dos produtos 
químicos usados na higienização; Desinfecção periódica do expurgo. 
* Instrumentador cirúrgico: Os servidores alocados neste cargo realizam o controle, montagem e 
organização da mesa de instrumental e auxilio no repasse do mesmo a equipe cirúrgica durante o 
procedimento. 
* Técnico em enfermagem (bloco): Os servidores alocados neste cargo realizam atividades de 
assistência ao paciente; Administração de medicamentos; Recebem, auxiliam o paciente e encaminham 
para as salas, posicionam na mesa cirúrgica e providenciam o instrumental cirúrgico, circula 
atendimento médico e anestesistas; Prestam assistência pós operatório no local; Higienização do 
ambiente; Encaminham instrumental ao expurgo; Controle de equipamentos e gases anestésicos e 
oxigeroterapia; Coletas de excretas e fluidos; Controla a medicação em estoque e equipamentos. 
* Técnico em enfermagem (sala recepção): Os servidores alocados neste cargo realizam o transporte e 
recepção dos pacientes que vem do bloco; Prestando assistência familiar; Coleta (excretas e fluidos); 
Trocam curativos; Verificação dos sinais vitais. 
* Vestiarista: O servidor alocado neste cargo realiza o controle ao acesso do vestiário; Controle, 
guarda, distribuição e repasse das roupas privativas do bloco. 
* Serviço de limpeza: Os servidores alocados neste cargo realizam a limpeza e desinfecção do 
instrumental cirúrgico e encaminhamento ao Centro de Material Esterilização; controle dos produtos 
químicos usados na higienização; Desinfecção periódica do expurgo. 
* Recepcionista: O servidor alocado neste cargo realiza o controle ao acesso do vestiário; Controle, 
guarda, distribuição e repasse das roupas privativas do bloco. 
* Operador de máquina de lavanderia: O servidor alocado neste cargo realiza o controle ao acesso do 
vestiário; Controle guarda, distribuição e repasse das roupas privativas do bloco. 
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Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- HEMATO – ONCO PEDIATRIA CTCRIAC (CENTRO DE TRATAM ENTO DE CRIANÇAS 
COM CÂNCER). 
 
A) SALA DE RECREAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente noventa e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) EXPURGO DA ROUPA SUJA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) ACOLHIMENTO PARA FAMILIARES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
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4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) EXPURGO:  
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) SALA DE REUNIÕES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) SALA ANEXA A SALA DE REUNIÕES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente três metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
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4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) SALA DE MULTI ATENDIMENTO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) POSTO DE ENFERMAGEM (SALA DE ANOTAÇÕES DA ENFERMAGEM E PASSAGEM DE 
PLANTÃO): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
I) POSTO DE ENFERMAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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J) LEITO DESATIVADO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
K) SALA DE PUNÇÕES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) SALA DE PRESCRIÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira com partes em vidro, teto em concreto, 
inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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M) ENFERMARIAS TRÊS LEITOS (01,02 E 03) (06,07 E 08) DE ISOLAMENTO (11,12 E 13) DE 
ISOLAMENTO (16,17 E 18) DE ISOLAMENTO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
N) ENFERMARIAS (04 E 05) DE ISOLAMENTO, (09 E 10) (14 E 15): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
O) ROUPARIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
P) SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
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4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
- HEMATO – ONCO CTMO (CENTRO DE TRANSPLANTES DE MED ULA OSSÉA): 
 
A) SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
B) EXPURGO DO CTMO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) SALA DE LAVAGEM DE MATERIAIS: 
4.1 Descrição física: 
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4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
D) QUARTO PRIVATIVO 19,20,21 E 22 MESMAS DESCRIÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira com 
partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
E) QUARTO DESATIVADO 23: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
F) QUARTO PRIVATIVO 24: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
G) SALA DE PRESCRIÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
H) SALA DE REUNIÕES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) POSTO DE ENFERMAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
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4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
 
J) LEITO 25 (DESATIVADO) USADO COMO SALA DE RECREAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
K) LEITO 26 (DESATIVADO) USADO COMO DESCANSO DA ENFERMAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com parte em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem 
janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
L) AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTADOS – SALA DE ESPERA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
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4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
M) AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTADOS – CONSULTÓRIO MÉDICO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: HEMATO – ONCO PEDIATRIA CTCRIAC (CENTRO DE 
TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM CÂNCER)  E HEMATO – ONCO CTMO (CENTRO DE 
TRANSPLANTES DE MEDULA OSSÉA) 
Serviço de enfermagem: O setor realiza investigação de diagnóstico (CA); Quimioterapia (tratamento 
ao paciente); Complicações pós quimio; transfusões de sangue; Possui quarto de isolamento protetor.  
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de : 
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de auxilio na coleta e infusão 
de medula óssea, balanço hídrico, oxigenoterapia; Administração de quimioterápicos; Curativos de 
cateteres; Punção de cateter e venosa periférica; Auxilio em biopsia óssea e de pele; Coleta de 
citogenetica e biologia molecular; Auxilio na administração de quimioterápicos e intratecal; Curativos 
complexos; Sondagem nasogastrica; nasogejunal; Troca de frascos de drenagens; Auxilio em raio X 
(no leito); Administração de medicamentos como: antibióticos, antifúngicos (medicações em geral de 
acordo com a necessidade do paciente); Auxilio e cuidado no transporte de pacientes graves; 
Gerenciamento da unidade e do cuidado, passagem de plantão; Avaliação clinica do paciente; Cuidados 
com hemoderivados; Coleta de excretas e fluidos para exames; Cuidado do corpo pós-morte; Auxilio 
na coleta de células tronco.  
* Técnico em enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam atividades de punção venosa; 
Cuidados com hemoderivados; Cuidados com os efeitos colaterais da quimioterapia; Coleta de excretas 
e fluidos para exames; Administração de medicamentos; Higienização do paciente; Hemoglucoteste; 
Glicosura; Acompanhamento e transporte de pacientes para exames; Balanço hídrico; Oxigenoterapia; 
Cuidados com pacientes com doenças infecto-contagiosa; Lavagem e retirada de quimioterápicos; 
Aspiração de secreções. 
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* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam punção venosa; Cuidados com 
hemoderivados; Cuidados com os efeitos colaterais da quimioterapia; Coleta de excretas e fluidos para 
exames; Administração de medicamentos; Higienização do paciente; Hemoglucoteste; Glicosura; 
Acompanhamento e transporte de pacientes para exames; Balanço hídrico; Oxigenoterapia; Cuidados 
com pacientes com doenças infecto-contagiosa; Lavagem e retirada de quimioterápicos; Aspiração de 
secreções; Cuidados com pacientes sob supervisão da enfermagem; Transportes de pacientes; Higiene 
corporal; Curativos menos complexos; Controle dos sinais vitais; Manuseio de excretas de pacientes; 
Posicionamento de pacientes no raio X (no leito); Controle de pacientes com doenças infecto-
contagiosa. 
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- ADMINISTRAÇÃO HEMATO – ONCO 
 
A) ADMINISTRAÇÃO HEMATO – ONCOLOGIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA DA CHEFIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) SETOR EDUCACIONAL CLASSE HOSPITALAR: 
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4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) SALA DO COMPUTADOR: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, com divisórias em eucatex, teto em 
concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) LABORATÓRIO HLA – IMUNOFENOTIPAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) SECRETARIA DA HEMATO – ONCO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
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4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes de gesso acartonado com partes em vidro e com uma 
abertura para o atendimento do público, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso 
em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) SALA DO MÉDICO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em gesso acartonado e vidro, teto em concreto, porta 
em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) LABORATÓRIO (SALA DE MICROSCOPIA): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em PVC, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
 
I) SALA DE REUNIÕES: 
4.1 Descrição física: 
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4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) SALA DE LANCHE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) SALA DE COLETA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro e divisórias em eucatex, teto em concreto, 
porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) EXPURGO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em gesso acartonado, teto 
em concreto, porta em PVC, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) CITOGENETICA – BIOLOGIA MOLECULAR – IMUNOFENOTIPAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em gesso acartonado, teto 
em concreto, porta em ferro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) SALA ESCURA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e gesso acartonado, teto em concreto, porta 
em PVC, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) ELETROFORESE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, porta em 
madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
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4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) LABORATÓRIO DE HISTOLOGIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisória em gesso acartonado, teto 
em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Q) CITOGENÉTICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
R) SALA GELADA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
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4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
S) SALA DE CRIO-PRESERVAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
T) PSICOLOGIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em gesso acartonado, teto em concreto, porta em 
madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
U) SERVIÇO SOCIAL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com divisórias em gesso acartonado, 
teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto 
revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
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4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: ADMINISTRAÇÃO HEMATO – ONCO 
Adminstrativo do serviço: O setor realiza autorizações de procedimentos, coletas assinaturas e dados 
nos andares, encaminhamento de exames externos, registro hospitalares (CA).  
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de : 
* Técnico laboratório: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de coletas de exames 
laboratoriais (coleta de sangue, preparação de soluções). 
* Assistente Social: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de orientação e 
conscientização nas questões de inter-ligações sociais (trabalho contato com pacientes); Questão da 
vida diária com câncer. 
* Auxiliar Administrativo: Os servidores alocados neste cargo realizam atividades burocráticas/ 
administrativas. 
* Farmacêutico: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de interpretação, leitura de 
exames, encaminhamento para área medica. 
* Farmacêutico bioquímico: Os servidores alocados neste cargo realizam as as lides de interpretação, 
leitura de exames, encaminhamento para área medica. 
* Assistente em Administração: Os servidores alocados neste cargo realizam atividades burocráticas/ 
administrativas. 
* Técnico em assuntos educacionais: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de 
procedimentos laborais, em atividades pedagógicas, envolvendo as crianças que  aguardam o resultado 
dos procedimentos. 
* Psicólogo: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de orientação e conscientização nas 
questões de inter-ligações sociais (trabalho contato com pacientes); Questão da vida diária com câncer. 
* Biólogo: Os servidores alocados neste cargo realizam atividades de desenvolvimento de exames 
(diagnósticos e tratamentos novos). 
* Laboratorista – área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de coletas de exames 
laboratoriais (coleta de sangue, preparação de soluções). 
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
 
- UNIDADE PAULO GUEDES - PSIQUIATRIA 
 
A) SALA DE ENFERMAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) POSTO DA ENFERMAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em eucatex com partes em 
vidro, teto em concreto, inexiste porta, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) SECRETÁRIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) REFEITÓRIO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e vinte e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex. 
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4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) ROUPARIA 1: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) SALA DE ESTAR: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
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4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) SALA DE ENTREVISTA (TRÊS AMBIENTES): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com divisórias em eucatex com partes 
em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) SALA DE DESCANSO DA ENFERMAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) LEITOS 25 E 26 (MESMA DESCRIÇÃO): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
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4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) ENFERMARIA FEMININAS LEITOS (01,02,03,04,05 E 06) (07,08,09,10,11 E 12) E 
ENFERMARIA MASCULINAS LEITOS (13,14,15,16,17 E 18) (19,20,21,22,23 E 24) MESMA 
DESCRIÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) EXPURGO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatorze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em madeira e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) ROUPARIA 2: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
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4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) SALA DE ATIVIDADES LÚDICAS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) SALA DE CURATIVOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM (ASSISTÊNCIA SOCIAL, PSICOLOGIA E GRUPOS): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e sete metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em madeira e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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Q) SALA DEPÓSITO DE MATERIAIS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
madeira. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
R) SALA DE ATIVIDADES COM PACIENTES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e dez metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
S) SALA DA ENFERMAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
- SERDEQUIM – PSIQUIATRIA (DEPENDENTES QUÍMICOS)  
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A) REFEITÓRIO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e vinte e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, janelas 
em madeira e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) POSTO DE ENFERMAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em madeira e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
 
C) SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em eucatex com partes em 
vidro, teto em concreto, inexiste porta, janelas em madeira e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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D) SECRETARIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) SALA DE REUNIÕES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) SALA DE ENTREVISTA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) CURSO DE INFORMATICA: 
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4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) APARTAMENTO DOIS LEITOS (14 E 15), UM LEITO (13) E SALA DE DESCANSO DA 
ENFERMAGEM MESMA DESCRIÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) ENFERMARIAS SEIS LEITOS (07,08,09,10,11 E 12) (01,02,03,04,05 E 06) MESMA 
DESCRIÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) SALA DE CURATIVOS: 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

139 

4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em madeira e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) ROUPARIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) PRAXITERAPIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) DEPÓSITO DE MATERIAL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
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4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
N) SALA DE RECREAÇÃO DAS PSIQUIATRIAS (PAULO GUEDES E SERDEQUIM): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente duzentos e quarenta e quatro metros 
quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira e ferro com partes em vidro, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em madeira e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) SALA DE AULA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
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4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Q) SALA DE TREINAMENTO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
R) SALA DE ENTREVISTA E EXAME FÍSICO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: UNIDADE PAULO GUEDES – PSIQUIATRIA  E SERDEQUIM – 
PSIQUIATRIA (DEPENDENTES QUÍMICOS) 
Serviço de enfermagem: Os setores realizam atendimento de pacientes psiquiátricos  e dependentes 
químicos. 
 As funções alocadas neste local  realizam as atividades laborais de : 
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* Enfermeiro: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de transporte de peso/pacientes; 
Trabalham diretamente no cuidado com pacientes (higienização/ administração de medicamentos); 
Segurar e contenção de pacientes;  Orientação e atendimento constante aos pacientes e familiares; 
Realização de curativos; Coleta de excretas e fluidos para exames; Acompanhamento do paciente em 
raio X; Procedimentos de exames; Retirada e fracionamento das medicações (administração do 
medicamento, oral, endo venosa, subcutânea e intra-muscular); Passagem de sondas (visical, 
nasoenterica, nasogastrica, alivio e/ou demora); Auxilia o laboratorista na coleta de sangue; Prestar 
assistência priorizando os pacientes de maior risco; Aspiração de pacientes, secreções orais; Teste de 
glicemia capilar; Educação continuada; retirada de medicações; Colocação de sondas; Punção venosa; 
Administração do setor e pessoal. 
* Técnico em enfermagem e Auxiliar de enfermagem: : Os servidores alocados neste cargo realizam as 
lides de transporte de peso/pacientes; Trabalham diretamente no cuidado com pacientes (higienização/ 
administração de medicamentos); Segurar e contenção de pacientes;  Orientação e atendimento 
constante aos pacientes e familiares; Realização de curativos; Coleta de excretas e fluidos para exames; 
Acompanhamento do paciente em raio X; Procedimentos de exames; Retirada e fracionamento das 
medicações (administração do medicamento, oral, endo venosa, subcutânea e intra-muscular); 
Passagem de sondas (visical, nasoenterica, nasogastrica, alivio e/ou demora); Auxilia o laboratorista na 
coleta de sangue; Prestar assistência priorizando os pacientes de maior risco; Aspiração de pacientes, 
secreções orais; Teste de glicemia capilar; Educação continuada. 
* Recreacionista: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de atividades de passeio, pintura, 
recreação; Atividades e procedimentos de recreação dos pacientes. 
Serviço de apoio: O setor realiza atividades de apoio e realizações de pesquisas, estudos e eventos 
científicos. 
* Professor 3º Grau: Os servidores alocados neste cargo realizam administração do ambiente e pessoal, 
coordena as atividades do setor (apoio e realização de pesquisas). 
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- SERVIÇO DE PATOLOGIA  
 
A) SECRETARIA DO SERVIÇO DE PATOLOGIA – SALA 4123: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de parque. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

143 

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA DE MACROSCOPIA – 4010: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) SALA ANEXA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sete metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em eucatex, teto em 
concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) ALMOXARIFADO – ESTOQUE DE MATERIAL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em partes de eucatex, teto 
em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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E) SALA DE DESPREZO DE MATERIAIS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em eucatex, teto em 
concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) MUSEU: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e três metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA – SERVIÇO DE PATOLOGIA DO HUSM 
LABORATÓRIO – 4133: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) ARQUIVO DE BLOCOS DE PARAFINAS: 
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4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e divisórias em eucatex, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) 4132 – SETOR DE IMUNOPATOLOGIA E HISTOQUIMICA 1: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de parque. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) 4132 – SETOR DE IMUNOPATOLOGIA E HISTOQUIMICA 2: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatorze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de parque. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) 4132 – SETOR DE IMUNOPATOLOGIA E HISTOQUIMICA 3: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
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4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de parque. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) 4132 – SETOR DE IMUNOPATOLOGIA E HISTOQUIMICA 4: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) 4118 – SALA DE MICROSCOPIA 1: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em eucatex poroso, portas em madeira, janelas em 
ferro basculante e piso em concreto revestido de parque. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) 4118 – SALA DE MICROSCOPIA 2: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em eucatex poroso, porta em madeira, inexistem 
janelas e piso em concreto revestido de parque. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) 4118 – SALA DE MICROSCOPIA 3: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatorze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em eucatex poroso, portas em madeira, janelas em 
ferro basculante e piso em concreto revestido de parque. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, forro do teto em eucatex poroso, porta 
em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de parque. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: SERVIÇO DE PATOLOGIA 
Serviço da Patologia: O setor realiza analise do material (peças anatômicas) para descrever o 
diagnostico.  
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Técnico em Anatomia e necropsia: O servidor alocado neste cargo realiza as lides de buscar no 
hospital as peças para analises, registra, coloca no sistema e arquiva as copias de exames. Separa o 
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formol do tecido para ser acoplado em um saco e posteriormente desprezado pela empresa terceirizada. 
Responsável pelo estoque e distribuição de materiais.  
* Secretária executiva: O servidor alocado neste cargo realiza as lides de registrar, colocar no sistema e 
arquivar as copias de exames. Receber tecidos no balcão (pedaços de peças cirúrgicas exemplo 
instestino), todas as peças anatômicas.  
* Médicos Patologistas: Os servidores alocados neste cargo realizam a macroscópica (recebem o 
material do bloco cirúrgico em formol, bouin ou afresco). Analisar o material (pesado, medido, descrito 
e realizam os cortes para rodarem no histotécnico). Efetuam o diagnostico. 
* Técnico de laboratório - área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides confeccionar as 
lâminas para análise (citologista e histologia); Confeccionar lâminas para as aulas (em parafinas blocos 
e lâminas). 
* Técnico de laboratório - área: O servidor alocado neste cargo realiza atividades de confeccionar as 
lâminas e blocos de parafinas para análise, colorações especiais; Imunostofloreciencia  e 
imunostoquimica; Realizar técnicas para confirmar o resultado do exame, descartar e classificar as 
doenças; E efetuar corte de tecidos com maravalhas descartáveis. 
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
-PATOLOGIA * 
 
A) SALA DE ESTAR: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em eucatex, teto em 
concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA DE NECROPSIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
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4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) ÁREA DE ENTRADA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sete metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janela 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) SALA DO REFRIGERADOR: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

150 

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) SALA DOS CADAVÉRES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira e PVC, inexistem janelas e 
piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) SALA DE ESPERA DOS FAMILIARES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezessete metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro com partes em vidro, janelas em 
ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: PATOLOGIA 
Serviço da Patologia: O setor realiza atividades burocráticas e administrativa do setor relacionada ao 
HUSM. 
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Técnico Anatomia e necropsia e Técnico de laboratório: Os servidores alocados neste cargo realizam 
as lides de receber o corpo pós morte; E são responsáveis pela liberação. 
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
-HEMODINAMICA  
 
A) SALA DE ESPERA: 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

151 

4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA DE PREPARO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo com divisórias em alumínio e PVC, teto em 
concreto, porta em PVC, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) 1114 A – SECRETÁRIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) SALA DE INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
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4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
E) COPA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) 1114B – SALA DE INDUÇÃO E RECUPERAÇÃO PÓS ANESTESICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) 1114C – SALA DE UTILIDADES E LIMPEZA DE MATERIAIS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, portas em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) SALA DE COMANDOS – 1118A: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sete metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) SALA DE EXAMES E TERAPIAS – 1118B: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e revestida de chumbo, teto em 
concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) 1118 C – SALA DE MÁQUINAS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de dercoflex. 
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4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: HEMODINAMICA 
Serviço da Enfermagem: O setor realiza os procedimentos de enfermagem de acordo com as 
atribuições por todos relativos a área (técnico e auxiliar de enfermagem), sob a orientação do 
enfermeiro. Intervenção do paciente (avaliação/diagnostico e exames invasivos). 
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Técnico em enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de auxilio nos 
procedimentos (angeoplastia e preparar o paciente para o cateterismo); Limpeza de material (cateteres, 
material especial para hemodinâmica e instrumental); Transporte e tranferência de pacientes; Punção 
venosa; Orientação a familiares e pacientes; Sinais vitais; Atuação em parada cardio-respiratória; 
Manuseio de equipamentos; Monitoração de pacientes; Controle e operação do equipamento; Coleta de 
excretas e fluidos para exames; Retirada do introdutor arterial. 
* Enfermeiro: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de  administração do setor (pessoal/ 
material); Sondagem (visical, alivio e enteral); Auxilio nos procedimentos (angeoplastia e preparar o 
paciente para o cateterismo); Limpeza de material (cateteres, material especial para hemodinâmica e 
instrumental); Transporte e tranferência de pacientes; Punção venosa; Orientação a familiares e 
pacientes; Sinais vitais; Atuação em parada cardio-respiratória; Manuseio de equipamentos; 
Monitoração de pacientes; Controle e operação do equipamento; Coleta de excretas e fluidos para 
exames; Retirada do introdutor arterial. 
* Auxiliar de Saúde: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de auxilio no transporte de 
paciente; Controle de material; No raio X; Necessidade de entrega de material; Auxilia na alimentação 
do paciente; Limpeza  do material (instrumental, pinças, bandejas, comadre e papagaio); Organização e 
limpeza do ambiente; Participar da capacitação. 
Administrativo do setor: O setor realiza atividades burocráticas e administrativas relativas ao setor 
* Assistente em Administração: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de receber o 
paciente; Manuseia equipamentos; Responsável pela agenda diária de procedimentos; Repasse e coleta 
de informação com os setores de acordo com a necessidade (elo de ligação entre os ambientes). 
Serviço médico:  Avaliação clinica e procedimentos, atua na qualificação da equipe. 
* Médico: Os servidores alocados neste cargo realiza os procedimentos (cateterismo cardíaco, 
angeoplastia, arteriografia e marcapasso); Avaliação clinica; Atuação em parada cardio respiratória; 
Atua na qualificação da equipe. 
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- SERVIÇO DE FISIOTERAPIA  



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

155 

 
A) SALA DA CHEFIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA 94 – HIDROTERAPIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) VESTIÁRIO 1 – DESATIVADO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em PVC, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) VESTIÁRIO 2: 
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4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em PVC, janela 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) SALA DE AULA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, inexiste porta, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) SALA DE NEUROLOGIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
G) COZINHA: 
4.1 Descrição física: 
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4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) SALA DE EXERCICIO 04: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em PVC, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) SALA DE EXERCICIOS 05: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em PVC, janela 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) SALA DE EXERCICIOS 06: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em PVC, janela 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) 89 – LIMPEZA DE MATERIAS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente três metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) SALAS DE EXERCICIOS 07 E 08 MESMA DESCRIÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com divisórias em eucatex, teto em 
concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) SECRETARIA E SALA DE ESPERA (NO MESMO AMBIENTE): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, portas em madeira 
com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
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4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) 9 – AVALIAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) SALA DE EXERCICIOS 10 – DEPÓSITO DE MATERIAIS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em PVC, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) SALAS DE EXERCICIOS 11,12,13,14,15,16,17 E 18 (MESMA DESCRIÇÃO): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em PVC, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
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4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Q) 83 – MECANOTERAPIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
R) CORREDOR 1: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, inexiste porta, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
S) CORREDOR 2: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente catorze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
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4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 
Serviço da Fisioterapia: O setor realiza acompanhamento individual ao paciente, e execução de técnicas 
de movimentação (massagens e exercícios) 
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Assistente em Administração e Auxiliar Administrativo: Os servidores alocados neste cargo realizam 
as lides de marcação de consultas; Controle de prontuários e manutenção periódicas de documentos; 
Repassa e coleta de internações nas unidades de acordo com a necessidade.  
* Fisioterapeuta: Os servidores alocados neste cargo executar atividades nas unidades (tratamento de 
manobras respiratória); Cinesioterapia (movimento do paciente, troca de decúbito e retirada do leito). 
Como característica do processo realizam  levantamento de peso, possuem nível de responsabilidade, 
treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- MANUTENÇÃO   
 
A) SALA DE BOMBAS DE VACUO:  
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em tijolo a vista, forro do teto em brasilit, porta em 
ferro, inexistem janelas e piso em concreto. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) AR CENTRAL DO BLOCO CIRURGICO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e noventa e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
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4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) MECÂNICA FINA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em ferro e 
vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) GERADOR EM FRENTE AO P.A 1: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em pré laje, porta em ferro, janela em ferro basculante e piso 
em concreto. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) GERADOR EM FRENTE AO P.A 2: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta e sete metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em pré laje, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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F) CERCADO DO TANQUE DE NITROGÊNIO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito inexiste; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em cerca, inexiste teto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) CERCADO PARA REFRIGERAR O AR DO BLOCO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito inexiste; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em cerca, inexiste teto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) GERADOR DA CTMO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em brasilit, porta em ferro, inexistem janelas e piso 
em concreto. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) AR CENTRAL DO CTMO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e três metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) SALA DO GERADOR: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e setenta e sete metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) SALA DE COMPRESSORES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) DEPÓSITO DE ÓLEO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e cinqüenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em ferro, inexistem janelas e piso em 
concreto. 
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4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) SALA DE SECAGEM E FILTRAGEM DO AR: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
N) COZINHA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oitenta e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em brasilit, porta em ferro com partes em vidro, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) SALA DE PINTURA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos modeados de acidentes. 
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4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) PREPARAÇÃO DO MATERIAL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em tijolo a vista com divisórias em madeira, teto em pré laje, portas em madeira 
e madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Q) SALA DE LANCHE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em tijolo a vista com divisórias em eucatex, teto em pré laje, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
R) GASOTERAPIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em tijolo a vista com divisórias em eucatex e madeira, teto em pré laje, porta em 
madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
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4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
S) REFRIGERAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oitenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em tijolo a vista com divisórias em madeira, teto em pré laje, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
T) ESTOFARIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em tijolo a vista com divisórias em eucatex, teto em pré laje, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
U) ELETRICIDADE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em tijolo a vista com divisórias em madeira, teto em pré laje, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
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4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
V) DEPÓSITO 1: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em tijolo a vista com divisórias em madeira e eucatex com partes em vidro, teto 
em concreto, porta em ferro com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto 
revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
W) DEPÓSITO 2: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
X) ESCRITÓRIO DO PATRIMÔNIO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em tijolo a vista com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em pré 
laje, inexiste porta, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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Y) SETOR DE MARCENARIA E CARPINTARIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em tijolo a vista, teto em pré laje, porta em ferro com partes em vidro, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Z) MECÂNICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AA) SALA ANEXA DA MECÂNICA:  
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira, forro do teto em aglomerado, inexiste 
porta, inexistem janelas e piso em concreto. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

170 

AB) HIDRAÚLICA:  
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta e sete metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em madeira, teto em concreto, porta em ferro com 
partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AC) SALA ANEXA A HIDRAÚLICA:  
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro, janela em ferro basculante e piso 
em concreto. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AD) CUTELARIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AE) CASA DA CALDEIRA: 
4.1 Descrição física: 
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4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trezentos e noventa e um metros 
quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em ferro, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AF) SALA DE LANCHE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezessete metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AG) SECRETÁRIA DA ELETRÔNICA MANUTENÇÃO CORRETIVA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em ferro, 
janelas em ferro basculante e piso em madeira revestido com manta de dercoflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AH) ELETRÔNICA (MANUTENÇÃO CORRETIVA): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
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4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em madeira revestido de manta decorflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AI) GUARDA DE EQUIPAMENTOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em madeira e gesso acartonado, teto em concreto, porta 
em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AJ) DEPÓSITO GERAL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AK) ELETRÔNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

173 

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, forro do teto em PVC, porta em ferro, 
janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AL) VESTIÁRIO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e três metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AM) SECRETÁRIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com parte em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem 
janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AN) SALA DOS PEDREIROS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
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4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AO) ALMOXARIFADO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com divisórias em eucatex com partes 
em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de 
cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AP) SALA DA COORDENAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em madeira. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: MANUTENÇÃO 
Coordenação de manutenção: O setor  realiza  a administração do setor, coordenação e execução de 
manutenção preventiva e corretiva: predial, móveis, máquinas e equipamentos, hidráulica, elétrica 
(preservar e consertar). 
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Pinto – Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de preparação de paredes, portas e 
mobiliários como lixamento, e massamento, pintura, pintura de móveis como: cama hospitalar, 
biombos, mesas, suportes para ar condicionado, mão francesa, cadeiras e armários. 
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* Técnico em mecânica e Auxiliar de mecânica: Os servidores alocados neste cargo realizam consertos 
diversos de cortar, soldar, esmerilhar, furar, cama hospitalar, suportes de soro, biombos, mão francesa, 
consertos de máquinas de lavar industriais de 100Kg, centrífugas, torcedeiras, calandra e mesas 
cirúrgicas. 
* Auxiliar de Administrativo e Assistente em Administração: Os servidores alocados neste cargo 
realizam o acompanhamento de ordem de serviços internos e externos, compras de peças e materiais, 
atendimento ao cliente interno, envio de documentos a diversos setores. 
* Pedreiro: Os servidores alocados neste cargo executam rebocos de paredes, abertura de portas, 
conserto de pisos, colagem de paviflex, conserto de telhados. 
* Operador de caldeiras: Os servidores alocados neste cargo efetuam a  verificação, operação  e 
controle da temperatura, pressão, vasamentos durante o funcionamento das caldeiras. 
* Técnico em eletrônica e técnico em Eletrotécnica: Os servidores alocados neste cargo realizam o 
consertos de aparelhos de raio X, conserto de equipamentos hospitalares, como aspiradores, 
respiradores, centrifugas, máquinas de hemodiálise, equipamentos eletrônicos domésticos como 
televisão, video-cassete, rádios, multitestes. 
* Chaveiro: O servidor alocado neste cargo realiza a abertura de portas, cadeados, confecção de chaves, 
consertos de fechaduras, e trocas de segredo. 
* Eletricista: Os servidores alocados neste cargo realizam a troca de lâmpadas, tomadas, interruptores, 
consertos de ventiladores, estufas e confecções de redes elétricas. 
* Mestre de oficio: O servidor alocado neste cargo realiza a retirada de vasamentos hidráulicos e de 
vapor, desentupir redes de esgotos, instalação de lavatórios. 
* Técnico refrigeração/ar condicionado: Os servidores alocados neste cargo realizam o conserto de 
aparelhos de ar condicionados, limpezas de peças, câmara frigorífica, câmara mortuária, geladeiras, 
freezer. 
* Marceneiro: Os servidores alocados neste cargo executam confecção e consertos de móveis, 
instalação e conserto de portas, confecção de quadro branco em fórmica e quadro murais de feltro. 
* Bombeiro-hidraulico: O servidor alocado neste cargo realiza a retirada de vazamentos hidráulicos e 
de vapor, desentupir redes de esgoto, instalação de lavatórios. 
* Estofador: O servidor alocado neste cargo realiza a troca e confecção de estofados de cadeiras, 
poltronas, colchões. 
Como característica do processo realizam  levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade  
possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- FARMÁCIA  
 
A) SETOR DE COMPRAS E CHEFIA DA FARMÁCIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

176 

4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA DE LANCHE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) SALA DE FRACIONAMENTO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) DISPENSAÇÃO DA FARMÁCIA MEDICAMENTOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta e sete metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
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4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente duzentos e vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) MEZZANINO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso 
em concreto revestido de chapa de alumínio. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) RECEPÇÃO DA QUIMIOTERAPIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso 
em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
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4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) SALA DE ROTULAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) SALA DE TROCA DE VESTIMENTAS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, forro do teto em PVC, porta em 
madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) QUIMIOTERAPIA – HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, porta em 
madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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K) ANTE-SALA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, portas em 
madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) SALA DE MANIPULAÇÃO DA QUIMIOTERAPIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, porta em 
madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) CORREDOR 1 – EM FRENTE A DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, portas em madeira, inexistem janelas e piso 
em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) CORREDOR 2 – EM FRENTE A RECEPÇÃO DA QUIMIOTERAPIA: 
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4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e sete metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso 
em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) SALA DESOCUPADA PELA FARMÁCIA A SER OCUPADA PELO BANCO DE SANGUE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e dez metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) MEZZANINO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso 
em madeira. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Q) DEPÓSITO CAF 1 (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
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4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e vinte e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
R) MEZZANINO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso 
em madeira. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
S) VESTIÁRIO E DESCARTE DE MATERIAIS VENCIDOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestido de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem 
janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
T) MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS E LÍQUIDOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e cinco metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
U) ANTE-SALA NUTRIÇÃO PARENTERAL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, forro do teto em PVC, portas 
em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
V) SALA DE LIMPEZA DOS MATERIAIS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, portas em 
madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.  
 
W) PARAMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, portas em 
madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
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4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.  
 
 
X) SALA DE PREPARO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em gesso acartonado, teto em concreto, porta em 
madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.  
 
Y) EXPURGO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Z) SETOR DE MANIPULAÇÃO – DETERGENTES (SANEANTES PRODUÇÃO 1): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e três metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
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4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AA) SETOR DE MANIPULAÇÃO – DETERGENTES (SANEANTES PRODUÇÃO 2): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, inexiste porta, janela em 
ferro e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AB) CAF 5: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oitenta e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira, teto em concreto, porta em madeira 
com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AC) CAF 3: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
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4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AD) MEZZANINO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em 
madeira. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AE) CAF 4 I: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AF) CAF 4 II: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
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4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AG) DEPÓSITO DA FARMÁCIA CAF 2: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente duzentos e vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AH) SALA DE LANCHE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, forro do teto em eucatex poroso com 
partes em PVC, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.  
 
AI) FARMÁCIA DO HOSPITAL DIA – RECEPÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janela 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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AJ) GUARDA DE MEDICAMENTOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente catorze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro e com divisórias em chapa de alumínio, teto 
em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AK) COZINHA DESATIVADA:  
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de lajota. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AL) DEPÓSITO DE SOLUÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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4.2 POSTOS DE TRABALHO: FARMACIA 
Serviço de Fármacia: O setor realiza compras de serviços, materiais e equipamentos, recebimento, 
estocagem e distribuição. 
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Recepcionista: Os servidores alocados neste cargo realizam o auxilio nas atividades 
administrativa/burocráticas do setor. 
* Técnico em Fármacia: Os servidores alocados neste cargo realizam a entrega de medicamentos, 
dispensação de medicamentos (de acordo com a prescrição); Auxiliam no preparo de nutrição 
parenteral e quimioterapias (manipulação de medicamentos); Auxiliam na manipulação de 
domisanitarios (produtos para limpeza e desinfecção); Entrega dos produtos nas unidades. 
* Farmacêuticos: Os servidores alocados neste cargo realizam a entrega de medicamentos, dispensação 
de medicamentos (de acordo com a prescrição); Auxiliam no preparo de nutrição parenteral e 
quimioterapias (manipulação de medicamentos); Auxiliam na manipulação de domisanitarios (produtos 
para limpeza e desinfecção); Entrega dos produtos nas unidades; Mas como responsáveis diretos; 
Orientação as unidades, quanto a utilização e armazenamento. 
* Servente de Limpeza: Os servidores alocados neste cargo realizam o auxilio na manipulação 
(produção), enche e lava frascos; Higienização de prateleiras; Entrega nas unidades. 
* Laboratorista-Área: Os servidores alocados neste cargo realizam a entrega de medicamentos na 
fármacia do hospital dia (direto ao paciente de acordo com a prescrição). 
* Farmacêutico-Bioquimico: Os servidores alocados neste cargo realizam a entrega de medicamentos, 
dispensação de medicamentos (de acordo com a prescrição); Auxiliam no preparo de nutrição 
parenteral e quimioterapias (manipulação de medicamentos); Auxiliam na manipulação de 
domisanitarios (produtos para limpeza e desinfecção); Mas como responsáveis diretos; Orientação as 
unidades, quanto a utilização e armazenamento. 
Como característica do processo realizam  levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade  
possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- SERVIÇOS GERAIS 
 
A) COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta  metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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B) COORDENAÇÃO COMUNICAÇÃO TRANSPORTE E VIGILÂNCIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) CORREDOR DE PASSAGEM PARA AS COORDENAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira, teto em concreto, portas em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) SETOR DE COSTURA – PINTURA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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E) SETOR DE COSTURA – COSTURA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso 
em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) SETOR DE COSTURA – CORTE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) CORREDOR DO CARTÃO PONTO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinhentos e dez metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, porta em ferro com partes em vidro, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) PORTARIA DO PSIQUIATRICO – CORREDOR: 
4.1 Descrição física: 
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4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) SALA DE GUARDA DE CRACHAS E CHAVES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) GARAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente oito metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta e sete metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria em uma das partes, forro do teto em brasilit, inexiste porta, 
inexistem janelas e piso em concreto. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) NOVA SALA DE COMUNICAÇÃO TRANSPORTES E VIGILÂNCIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira e 
ferro com partes em vidro, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em eucatex, forro do teto em eucatex poroso, porta em 
madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) RECEPÇÃO DO HOSPITAL – INFORMAÇÕES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) RECEPÇÃO DO AMBULATÓRIO ALA I: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, inexiste porta, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
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4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) PORTARIA ALA II: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com partes em tijolo a vista, teto em 
concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA SHL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em madeira, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: SERVIÇOS GERAIS 
Coordenação de Serviços Gerais (Transportes e vigilância): O setor realiza transportes do hospital 
(pacientes, administrativo e documentos). Controle de entrada e saída, inspeções das instalações.  
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Vigilante: Os servidores alocados neste cargo realizam o controle e ordem da entrada e saída; 
Inspeção das instalações.  
* Recepcionista: Os servidores alocados neste cargo realizam o controle da portaria; Informações aos 
pacientes e familiares. 
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* Motorista: Os servidores alocados neste cargo realizam  transportes do hospital (pacientes/ 
administrativo e documentos). 
Coordenação de Serviços Gerais (Serviço de Higienização e Limpeza): O setor realiza supervisão dos 
serviços de higienização do HUSM (interno e laterais). 
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Enfermeiro: O servidor alocado neste cargo realiza a administração do setor e pessoal; Supervisão 
dos procedimentos de higienização nos procedimentos afins.  
* Servente limpeza: Os servidores alocados neste cargo realizam a higienização do ambiente HUSM 
(bancadas, materiais, organização do local); Transportam exames e materiais. 
Coordenação de Serviços Gerais (Costura): O setor realiza consertos, confecção de roupas hospitalares. 
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Operador de Máquina de Lavar: O servidor alocado neste cargo realiza consertos e confecções de 
roupas hospitalares, marcação do serviço de lavanderia, troca de roupas camas psiquiátrico. 
* Costureiro: O servidor alocado neste cargo realiza consertos e confecções de roupas hospitalares, 
marcação. 
* Contra Mestre de Ofício: O servidor alocado neste cargo realiza consertos e confecções de roupas 
hospitalares, marcação. 
Como característica do processo realizam  levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade  
possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA  
 
A) ESCRITÓRIO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) ÁREA LIMPA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente duzentos e trinta e quatro metros 
quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em concreto revestido de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) BOX 1 – SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em eucatex, teto em 
concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) ÁREA SUJA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e onze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e vidro, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) ROUPARIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino. 
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4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) ESTOQUE DA ROUPARIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA 
Coordenação de Serviços Gerais (Transportes e vigilância): O setor realiza recolhimento das roupas, 
separa, pega a roupa lavada e coloca na centrifuga, passa para secadora, algumas são passadas, 
dobradas e guardadas para retornarem aos andares. 
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Operador máquina de lavar: Os servidores alocados neste cargo  buscam roupas nos locais e 
classificam; Realizar a lavagem das roupas; Retirar da máquina de lavar; Centrifugar e separar.  
* Administrador: O servidor alocado neste cargo realiza a administração geral do ambiente e pessoal; 
Acompanhamento das atividades laborais durante o processo. 
* Vestiarista: Os servidores alocados neste cargo realizam o armazenamento da roupas e distribuição 
nos andares. 
Como característica do processo realizam  levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade  
possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA SND  
 
A) SALA DA COORDENAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em concreto revestido de azulejo e com divisórias em PVC com partes em vidro, 
teto em concreto, portas em madeira e PVC, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido 
de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) ESCRITORIO SND: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, portas em madeira e 
madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) BOX: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, inexiste porta, inexistem 
janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) SALA DAS NUTRICIONISTAS DE PRODUÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em eucatex, teto em 
concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) COZINHA GERAL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, inexiste porta, janelas em 
ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) PRÉ – PREPARO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, inexiste porta, janelas em 
ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) COZINHA DIETÉTICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, inexiste porta, inexistem 
janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
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4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) REFEITÓRIO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, portas em madeira, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) ÁREA DE DESCANSO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, inexiste porta, janelas em 
ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) PRESCRIÇÃO (ETIQUETAGEM): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira com partes 
em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
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4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) MONTAGEM DAS BANDEJAS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, inexiste porta, inexistem 
janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) GUARDA DE CARROS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, forro do teto em PVC, portas em madeira e 
PVC, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) LIMPEZA DE CARROS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, portas em madeira 
compartes em vidro e lona, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
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4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexiste 
janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) HIGIENIZAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, inexiste porta, inexistem 
janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) CÂMARA FRIA 1 – LATÍCINIOS, 2 – CARNES E 3 – HORTIFRUTIGRANJEIROS (MESMA 
DESCRIÇÃO):  
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em PVC, forro do teto em PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
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4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Q) CORREDOR DA DISPENSA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, inexiste porta, inexistem 
janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
R) DISPENSA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira com 
partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
S) BOX DE RECEBIMENTO DE ALIMENTOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, inexiste porta, inexistem 
janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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T) AÇOUGUE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo com partes em tela e madeira, teto em concreto, 
porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
U) HALL DE ENTRADA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo e com divisórias em eucatex com partes em 
vidro, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de 
cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
V) SONDÁRIO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo e com divisórias em eucatex com partes em 
vidro, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de 
cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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W) SALA DOS AUXILIAR SND: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria e com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
X) SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DO CTMO – ESCRITÓRIO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria e com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em 
concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de 
paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
 
Y) COPA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria e com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em 
concreto, porta em madeira com partes em vidro, janelas em ferro e piso em concreto revestido de 
paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
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4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Z) ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente três metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria e com partes em divisórias eucatex com aberturas de vidro, teto em 
concreto, portas em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de 
paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AA) COZINHA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias eucatex, teto em concreto, portas em 
madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO: SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA SND 
Serviço De Nutrição E Dietética SND: O setor realiza preparo do cardápio de com as prescrições 
medicas.  
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Nutricionista de Produção: Os servidores alocados neste cargo realizam planejamento e 
supervisionamento para a execução da adequação de instalações físicas, equipamentos e utensílios, de 
acordo com as inovações tecnológicas; Planejar e supervisionar o dimensionamento, a seleção, a 
compra e a manutenção  de equipamentos e utensílios; Planejar, elabora e avaliar os cardápios, 
adequando-os o perfil epidemiológico dos clientes/pacientes, respeitando os hábitos alimentares; 
Planejar cardápios com as necessidades dos clientes/pacientes; Planejar, coordenar e supervisionar as 
atividades de seleção de fornecedores, procedência dos alimentos, bem como sua compra, recebimento 
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e armazenamento de alimentos; Coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo 
das refeições; Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, 
distribuição e transporte de refeições;  Desenvolver receituários e respectivas fichas técnicas, avaliando 
periodicamente as preparações; Estabelecer e implantar procedimentos operacionais padronizados e 
métodos de controle de qualidade de alimentos, em conformidade com a legislação vigente; Coordenar 
e supervisionar métodos de controle das qualidades organolépticas das refeições e/ou preparações, por 
meio de testes de análise sensorial de alimentos; Elaborar e implantar o manual de boas praticas, 
avaliando e atualizando os procedimentos operacionais padronizados (POPs) sempre que necessário; 
Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, veículos de 
transporte de alimentos, equipamentos e utensílios; Planejar, coordenar, supervisionar e/ou executar 
programas de treinamento, atualização e aperfeiçoamento de colaboradores; Promover programas de 
educação alimentar e nutricional para clientes; Detectar e encaminhar ao hierárquico superior e as 
autoridades competentes, relatórios sobre condições da UAN impeditivas de boa pratica profissional 
e/ou que coloquem em risco a saúde humana; Elaborar o plano de trabalho anual, contemplando os 
procedimentos adotados para o desenvolvimento das atribuições; Orientar e supervisionar a 
distribuição de dietas; Efetuar controle periódico dos trabalhos executados; Colaborar com as 
autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária; Participação em reuniões e comissões; 
Planejamento para eventos do hospital; Estabelecer e coordenar a elaboração e a execução de 
protocolos técnicos do serviço, normas, rotinas, formulários, padrões, de acordo com as legislações 
vigentes; Participar do planejamento e execução de programas de treinamentos, estágios para alunos de 
nutrição e educação continuada para profissionais de saúde, desde que sejam preservas as atribuições 
privativas do nutricionista; Participar do planejamento. Implantação e execução de projetos de 
estruturas físicas da UAN; Implantar e supervisionar o controle periódico das sobras, do resto-ingestão 
e análise de desperdícios, promovendo a consciência social, ecológica e ambiental; Planejar, 
supervisionar e/ou executar as atividades referentes a informações nutricionais e técnica de 
atendimento direto aos clientes/pacientes; Organizar, acompanhar e orientar a visitação de alunos, 
estagiários às áreas da UAN; Elaboração do cardápio diário; Observa o cardápio dos pacientes; 
Supervisão das atividades laborais do local. 
* Técnica em nutrição produção: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de  controle de 
estoque; Pedidos para almoxarifado; Entrar em contato com fornecedores; Supervisionar a conferência 
de carnes, hortifrutigranjeiros, laticínios, etc., conferindo quantidade, qualidade e validade; Realizar 
controle de gastos mensalmente, indicando fonte de maior consumo e elevação de gastos; Manterás 
nutricionistas informadas quanto à falta de gêneros e validade dos mesmos; Participar de reuniões do 
serviço; Manter organizado o setor de trabalho; Controlar efetivamente o consumo de gêneros e 
utensílios pelos demais setores; Auxilia a nutricionista na elaboração de cardápios; Integrar a equipe 
para melhor aproveitamento de gêneros; Compras em gerais (dispensa), controle do material em 
estoque. 
* Auxiliar de nutrição: Os servidores alocados neste cargo realizam verificação a pasta dos pacientes 
(rubricar) e anotar em planilha própria a prescrição da dieta; Confecção de etiquetas para bandejas, com 
unidade, leito, nome e dieta; Selecionar as bandejas da geral e dietética e deixá-las no local certo; 
Supervisionar a distribuição das bandejas nas refeições; Conferir se esquemas do Box e dietética estão 
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servidos; Atualizar diariamente o mapa das prescrições, leite, Box, dietética, pão, sondário...; Imprimir 
cópias do mapa das prescrições e entregar para nutricionistas; Manter as nutricionistas informadas 
quanto a qualquer problema ou alterações de dieta ou do próprio paciente; Participar de reuniões do 
serviço. 
* Cozinheiros: Os servidores alocados neste cargo realizam o pré preparo de hortifrutis granjeira 
(descascar, picar, ralar...); Higienização de saladas conforme orientação das normas; Preparo das 
refeições de acordo com o cardápio; Reposição das preparações; Conferencia do material entregue pela 
dispensa; Conferência, solicitação e acondicionamento dos materiais; Aviso da falta e sobra de 
preparações; Manter limpos e organizado o ambiente, utensílios e equipamentos; Participar de reuniões 
de serviços; Recebem a prescrição das nutricionistas, elabora o cozimentos dos alimentos. 
* Copeiros: Os servidores alocados neste cargo realizam servimentos das refeições, colocam nos 
carrinhos e colocam nos andares, operam máquinas de lavar louças e participam de reuniões do serviço. 
* Armazenista: Os servidores alocados neste cargo realizam compras em gerais (dispensa, controle do 
material em estoque). 
* Auxiliar Lactário: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides nos locais onde possuem 
lactarios, preparo de mamadeiras. 
* Técnico de enfermagem: O servidor alocado neste cargo realiza a administração do ambiente e 
pessoal, compras e consertos. 
Como característica do processo realizam  levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade  
possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
 - RADIOLOGIA 
 
A) MEDICINA NUCLEAR (SALA DE LIMPEZA): 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e baritada, teto em concreto, porta em 
madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) MEDICINA NUCLEAR ( VESTIÁRIO): 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria  e baritada, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro 
basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes, com risco maior na área de produção, durante a 
interligação das atividades. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
 
C) MEDICINA NUCLEAR ( SALA DE PUNÇÃO, RECUPERAÇÃO E APLICAÇÃO DE 
MEDICAÇÃO): 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma parte aberta e baritada que da acesso a outra sala, teto em 
concreto, porta em madeira revestidas de chumbo, inexistem janelas e piso em concreto revestido de 
paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) MEDICINA NUCLEAR ( PACIENTES INJETADOS): 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes baritada, teto em concreto, porta em madeira revestidas 
de chumbo, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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E) MEDICINA NUCLEAR ( SALA DE EXAMES): 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes baritada, teto em concreto, porta em madeira revestidas 
de chumbo, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) MEDICINA NUCLEAR ( SALA DE ESTAR): 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes baritadas, forro do teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas  e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) MEDICINA NUCLEAR ( MANIPULAÇÃO DE RADIOFARMACOS): 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes baritadas, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) MEDICINA NUCLEAR ( SALA DE PROCESSAMENTO): 
4.1 Descrição física:  
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4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  trinta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes baritadas e uma parte retangular em vidro, teto em 
concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) MEDICINA NUCLEAR ( SALA DE EXAMES): 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  cinqüenta e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes baritadas e uma parte retangular em vidro, teto em 
concreto, porta em madeira revestida de chumbo, janelas em ferro basculante e piso em concreto 
revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) MEDICINA NUCLEAR (RETINOGRAFO): 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) MEDICINA NUCLEAR (SALA DE ESPERA DE EXAMES E OBSERVAÇÃO-
RECUPERAÇÃO): 
4.1 Descrição física:  
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4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) MEDICINA NUCLEAR (SALA DE COMANDO): 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma parte quadricular em vidro, teto em concreto, portas em 
madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) MEDICINA NUCLEAR (SALA 2 DE EXAMES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA): 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma parte quadricular em vidro com plumbifero, teto em 
concreto, porta em madeira revestida de chumbo, inexistem janelas e piso em concreto revestido de 
paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
M) MEDICINA NUCLEAR (SALA 1 DE EXAMES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA): 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria  com plumbifero, teto em concreto, porta em madeira revestida de 
chumbo, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) MEDICINA NUCLEAR (SALA 5 DE EXAMES RAIO X): 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente sessenta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria  com plumbifero, teto em concreto, porta em madeira revestida de 
chumbo, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) MEDICINA NUCLEAR (SALA  DE COMANDO): 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria revestida com chumbo, teto em concreto, porta em madeira 
revestida de chumbo, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) MEDICINA NUCLEAR (SALA 4, EXAMES DE RAIO X): 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente sessenta e três  metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria  com plumbifero, teto em concreto, portas em madeira revestida de 
chumbo, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
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4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Q) MEDICINA NUCLEAR (SALA 3, EXAMES DE RAIO X): 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria  com plumbifero,  forro do teto em PVC, porta em madeira 
revestida de chumbo, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
R) MEDICINA NUCLEAR (SALA 1B -  EXAMES DE RAIO X): 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria  revestida de chumbo, teto em concreto, porta em madeira revestida 
de chumbo, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
S) MEDICINA NUCLEAR (SALA DE EXAMES DE RAIO X - 2): 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  sessenta e três metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria  revestida de chumbo, teto em concreto, portas em madeira 
revestida de chumbo, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
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4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
T) SALA DE COMANDO: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
U) SALA DE DIGITAÇAO: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
V) MAMOGRAFIA: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
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4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
W) CAMARA ESCURA: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  três metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em eucatex, teto em 
concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
X) RAIO X MAMOGRAFIA: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria revestida de chumbo com partes em azulejo, teto em concreto, 
porta em madeira revestida de chumbo, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de 
paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Y) CAMARA ESCURA (REVELAÇÃO DE FILMES): 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
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4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Z) CAMARA CLARA – CORREDOR: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  cinqüenta e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria,  forro do teto em partes em PCV e acrílico, portas em madeira com 
algumas revestida de chumbo, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AA) CAMARA ESCURA 2: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AB) SALA EXAMES RAIO X – 1A: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  trinta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria revestida de chumbo, teto em concreto, porta em madeira revestida 
de chumbo, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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AC) ARQUIVO RADIOLOGIA: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  setenta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AD) SERVIÇO DE RADIOLOGIA SECRETARIA: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em 
madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AE) FUNCIONARIOS: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  trinta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em gesso acartonado, teto em concreto, porta em 
madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AF) SALA DE EXAMES ULTRA-SOM: 
4.1 Descrição física:  
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4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  vinte e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, portas em 
madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AG) 1 SALA DE EXAMES ULTRA-SOM: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  vinte e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias de gesso acartonado, teto em concreto, porta em 
madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AH) EXPURGO: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AI) SALA DE LAUDOS: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  vinte e oito metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex e partes em vidro, teto em concreto, 
portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AJ) SALA DE LAUDOS TOMOGRAFIA: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex e com partes em vidro, teto em 
concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AK) SALA DE ENFERMAGEM – PREPARO DE MEDICAÇÕES: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AL) SALA DE ENFERMAGEM – PREPARO PACIENTES: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
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4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AM) SALA DESATIVADA JUNTO A SALA DE LAUDOS TOMOGRAFIA: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AN) FÍSICA MEDICA: 
4.1 Descrição física:  
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  vinte e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente  oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO RADIOLOGIA. 
Serviço de enfermagem: O setor realiza exames radiológicos de imagens ( raio x, ultra som, 
contrastados, retinografo, tomografia e exames com radioformicos, medicina nuclear, cintilografia, e 
exames contrastados. 
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de : 
* Enfermeiro: Administração do setor e quadro funcional da enfermagem e manutenção do cuidado 
com os pacientes internos ( procedimentos necessários ao tratamento dos pacientes  que vem das 
unidades ) e externos, auxilio nas atividades laborais em relação aos exames radiológicos de imagens. 
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* Técnico e Auxiliar de Enfermagem: Manutenção do cuidado com os pacientes internos ( 
procedimentos necessários ao tratamento dos pacientes  que vem das unidades ) e externos, auxilio nas 
atividades laborais em relação aos exames radiológicos de imagens. 
Adminstrativo do serviço:  O setor realiza atividades  de atendimento ao publico ( marcação, digitação, 
etiquetagem e arquivamento de exames, possuindo interligações laborais com os setores de radiologia – 
coleta  e repasse de informações ). 
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de :  
* Programador de Computador: Manutenção e suporte do sistema de informática, manutenção de 
equipamentos da radiologia e medicina nuclear. 
* Assistente em Administração: Atendimento ao publico, marcação, digitação e etiquetagem de 
exames, interligações laborais devido a necessidade de controle e manutenções periódicas de 
documentos e informações com os setores do local. 
* Técnico em radiologia:  Operações de equipamentos de Raio X, para realizar exames radiológicos de 
imagens , posicionam o paciente e realizam o procedimento de acordo com a necessidade. 
* Medico: Realizar consultas (conforme normas); Fazer as evoluções dos pacientes; Planejar o 
tratamento do paciente; Solicitar e avaliar exames, quando necessário; Realizar prescrição de 
medicamentos e cuidados especiais; Preencher e assinar formulários de internação e transferência, alta, 
cirurgia e óbito; Fazer avaliação dos pacientes que chegam na Radiologia; Realizar laudo; Participar de 
programas de atendimento, ensino e pesquisa na instituição; Participar de reuniões administrativas e 
cientificas; Participar da avaliação da qualidade da assistência prestada; Cumprir normas e 
regulamentos do HUSM; Orientar residentes e alunos sempre que necessário; Prestar informações e 
orientações a familiares e pacientes; Cumprir o código de ética médica; Cumprir regimento interno do 
corpo clínico; Realizar as demais atividades e procedimentos do médico; Seguir as normas técnicas 
preconizadas pela CNEN. 
*Laboratorista área: O servidor alocado nesta função, no setor realiza as atividades laborais de 
atendimento ao publico, marcação, digitação e etiquetagem de exames, interligações laborais devido a 
necessidade de controle e manutenções periódicas de documentos e informações com os setores do 
local. 
Como característica do processo realizam  levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade  
possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- PRONTO ATENDIMENTO P.A 
 
A) FRAUDARIO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem 
janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
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4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA DE ESPERA PEDIATRICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, portas em madeira e 
ferro com partes em vidro, inexistem janelas  e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) CONSULTORIO PEDIATRICO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente treze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado e com uma lista em paviflex, 
teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.  
 
D) 317 – CONSULTORIO PEDIATRICO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com divisórias em gesso acartonado, 
teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de 
cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
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4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) 313 – INALAÇÃO SALA DE PROCEDIMENTOS 1: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com partes em azulejo, teto em 
concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.  
 
F) 313 – INALAÇÃO SALA DE PROCEDIMENTOS 2: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com partes em azulejo, teto em 
concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.  
 
G) 404 – SALA DE OBSERVAÇÃO PEDIATRICA E EMERGÊNCIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em napa, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
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4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.  
 
H) 404 – SALA DE OBSERVAÇÃO PEDIATRICA E EMERGÊNCIA (SECRETARIA, POSTO DE 
ENFERMAGEM E PRESCRIÇÃO) NO MESMO AMBIENTE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente setenta e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em gesso acartonado, teto em concreto, porta em 
madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.  
 
I) 406 – SALA DE LAVAGEM DAS MÃOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente três metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado e quadrados em vidro, teto em 
concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de 
paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) 408 – QUARTO DE ISOLAMENTO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado e quadrados em vidro, teto em 
concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de 
paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
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4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.  
 
K) EXPURGO DO P.A PEDIÁTRICO 418 – E DEPÓSITO DE MATERIAL LIMPEZA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janela em 
ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) 319 – DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, porta em 
madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) 316 – SALA DE ENFERMAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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N) 318 – SALA PARA PROCEDIMENTOS ASSÉPTICOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) 325 – EXPURGO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem 
janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) 327 – COPA/ESTAR FUNCIONÁRIOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente catorze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Q) 329 – DEPÓSITO DE MATERIAIS: 
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4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janela em 
ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
R) SALA DE OBSERVAÇÃO ADULTO 324: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quatrocentos metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
S) 331 – SALA DOS MÉDICOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
T) CONSULTÓRIO 3 CLÍNICO/CIRURGICO E CONSULTÓRIO 2 CLÍNICO/CIRURGICO 
MESMA DESCRIÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
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4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
U) 407 – SECRETARIA SALA DE GESSO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
V) SALA DE GESSO TRAUMATOLOGIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, portas em madeira, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
W) 219 – ESTAR MÉDICO PEDIATRIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
X) 419 – SALA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Y) 421 – SALA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Z) 423 – ENFERMAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica.  
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4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AA) SALA 425: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  quarenta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AB) 429 – SALA DE LANCHES DA ENFERMAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira e ferro, janela em ferro 
basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AC) 435 – SALA DE DESCANSO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
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4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AD) 428 – SALA DE RESÍDUOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, portas em madeira e ferro, janela em ferro 
basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AE) 215 – ESTAR MÉDICO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira e ferro, janela em ferro 
basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AF) 213 – SALA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
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4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AG) 214 – DEPÓSITO DA TRAUMATOLOGIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AH) 409 – SALA DE AULA E REUNIÕES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso 
em concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AI) 307 – TRIAGEM 2: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, forro do teto em PVC, porta 
em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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AJ) 305 – TRIAGEM 1: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
AK) RECEPÇÃO 301: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado com partes em vidro, forro do 
teto em PVC, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AL) 303 – ADMINISTRAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, forro do teto em PVC, porta 
em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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AM) 201 – OBSERVATÓRIO DE ACIDENTES E VIOLÊNCIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, porta em 
madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AN) 302 – DEPÓSITO GERAL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente catorze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de compensado.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AO) 332 – QUARTO DE ISOLAMENTO 02: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira com 
partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.  
 
AP) 334 – SALA DE LAVAGEM DAS MÃOS: 
4.1 Descrição física: 
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4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AQ) 330 – SALA DE LAVAGEM DAS MÃOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AR) 336 – QUARTO DE ISOLAMENTO 01: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira com 
partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex..  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.  
 
AS) 326 – SALA DE LAVAGEM DAS MÃOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AT) 328 – QUARTO DE ISOLAMENTO 03: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira com 
partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.  
 
AU) 320 – SALA DE EMERGÊNCIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira com partes 
em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AV) SALA 411 – INACABADO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinhentos metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em tijolo a vista, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto.  
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4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AW) 331 – SALA DE ESTAR MÉDICO TRAUMATO 2: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AX) SALA DE ESTAR – LIGA DO TRAUMA – HUSM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em gesso acartonado, teto em concreto, porta em 
madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AY) 405 – SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
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4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AZ) TERAPIA DE APOIO AO FUNCIONÁRIO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO PRONTO ATENDIMENTO P.A 
Serviço de enfermagem: O setor realiza primeiro atendimento, emergência (atendimento imediato), 
urgência e clinica. 
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Enfermeiro-Área: Os servidores alocados neste cargo passam sondas vesicais, nasoenteral, 
nasogastrica; Curativos intracati; Receber pacientes acidentados; Coletas de excretas, fluidos; Proceder 
todo atendimento de emergência e urgência; Preparo e administração de medicamentos; Aspiração de 
secreções; Eliminação de secreções; Higienização e movimentação de pacientes; Oxigenoterapia; 
Auxilia na alimentação do paciente e auxilia na desinfecção. 
* Técnico de enfermagem e Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam o 
recebimento de pacientes acidentados; Coletas de excretas, fluidos; Proceder todo atendimento de 
emergência e urgência; Preparo e administração de medicamentos; Aspiração de secreções; Eliminação 
de secreções; Higienização e movimentação de pacientes; Oxigenoterapia; Auxilia na alimentação do 
paciente e auxilia na desinfecção. 
Administrativo do setor: O setor realiza atendimento do telefone (pessoas e ambulância), recepcionar 
os pacientes, agendam as consultas, encaminham as fichas, comunicam a área medica e administrativo, 
elo de ligação entre enfermagem, encaminham urgências e emergências. 
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de: 
* Auxiliar Administrativo, Assistente de Administração e Auxiliar de Saúde: Os servidores alocados 
neste cargo realizam a recepção de pessoas, realizam a ficha, realizam atividades 
burocráticas/administrativa. 
* Enfermeiro-Área: O servidor alocado neste cargo realiza a administração do setor e pessoal, elo de 
ligação entre a enfermagem e administração (atividades entre ligações), Coordenação das trasnferências 
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dos pacientes (ligação entre as diversas unidades do HUSM) e agilização para a rotatividade dos 
pacientes. 
* Técnico em Nutrição e Dietética: Os servidores alocados neste cargo realizam a supervisão noturna 
administrativa, administração geral do hospital. 
Como característica do processo realizam  levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade  
possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- ALA II AMBULATÓRIO C 
 
A) AMBULATORIO DE GINECOLOGIA CONSULTORIO 1: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) POSTO DE ENFERMAGEM DA GINECOLOGIA – CORREDOR: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) EXPURGO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente três metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em PVC, janela 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
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4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) CONSULTORIO 2: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em PVC, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
E) CONSULTORIO 3: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) CONSULTORIO 4: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
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4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) CONSULTORIO 5: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, portas em madeira e 
PVC, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) CONSULTORIO 6: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, portas em madeira e 
PVC, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) CONSULTORIO 7: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
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4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) SALA DE AULA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e partes em vidro, teto em concreto, 
portas em madeira e PVC, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) CONSULTORIO 8: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira 
com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
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4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) CONSULTORIO 9: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira 
com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) SALA DE REUNIÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em PVC, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) CONSULTORIO PRE NATAL 1 E 2 MESMA DESCRIÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em PVC, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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P) CONSULTORIO 10: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com partes em vidro, teto em 
concreto, porta em PVC, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Q) CONSULTORIO 3: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira 
com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
R) DEPÓSITO DE ROUPAS SUJAS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente um metro quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira e PVC, inexistem janelas  e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
S) 45 – OTORRINO: 
4.1 Descrição física: 
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4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
T) SETOR DE CIRURGIA BUCO-MAXILO FACIAL IMPLANTODOTIA (SERVIÇO 
ODONTOLOGICO DA HEMATO-ONCO): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
U) SALA DE RAIO X – SALA ANEXA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
V) 42 – AUDIOMETRIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
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4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cinqüenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em gesso revestida de pacote, teto em concreto revestido de pacote, porta em 
madeira revestida de pacote, inexistem janelas e piso em madeira revestido de carpete.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
W) SALAS ANEXAS C1,C2,C3,C4 E C5 AO 42 AUDIOMETRIA MESMA DESCRIÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em gesso revetida de pacote, teto em concreto revestido de pacote, porta em 
madeira revestida de pacote, inexistem janelas e piso em madeira revestido de carpete.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
X) 43 – SALA DE PROFESSORES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Y) 44 – OTONEURO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em eucatex e vidro, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Z) OTORRINOLOGIA ATENDIMENTO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro e piso em concreto. 
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AA) OTORRINOLOGIA RECEPÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e  piso em 
concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AB) ULTRA – SOM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex.  
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4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AC) SALA DE EXPURGO DO AMBULATORIO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AD) ROUPARIA DA PEDIATRIA E DEPOSITO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azuelejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AE) SALA DE LANCHES DO AMBULATORIO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
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4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AF) EXPURGO – SALA DE LIMPEZA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AG) SALA DE RECREAÇÃO DA PEDIATRIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AH) SALA DE PESAGEM (PEDIATRIA): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em eucatex com partes em 
vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
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4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AI) SALA DE VACINAS (PEDIATRIA): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo com divisórias em eucatex com partes em 
vidro, teto em concreto, porta em PVC, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AJ) 58 CONSULTORIO A – 59 CONSULTORIO B - 60 CONSULTORIO C - 61 PA - 62 
CONSULTORIO D - 63 CONSULTORIO E - 64 CONSULTORIO F  MESMA DESCRIÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AK) SALA DE PROFESSORES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
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4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AL) SALA ANEXA A SALA DOS PROFESSORES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AM) CONSULTORIO DE PEDIATRIA 1: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias em eucatex e com partes em vidro, teto 
em concreto, porta em PVC, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AN) CONSULTORIO DE PEDIATRIA 2: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex e com partes em vidro, teto em 
concreto, porta em PVC, janelas em ferro e  piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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AO) SALA DE AULA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em 
concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AP) SALA DE ACOMPANHAMENTO (CANTINHO MÀGICO) – 1754: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, porta em 
madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO ALA II AMBULATÓRIO C  
Serviço de enfermagem (Ginecologia): O setor realiza exames clínicos, coletas de excretas para exames 
e material para biopsia. Administração de medicamentos. 
Serviço de enfermagem (Otorrino-Cabeça e Pescoço): O setor realiza exames clínicos, coletas de 
materiais para biopsias e excretas e administração de medicamentos. 
Serviço de enfermagem (Pré-natal): O setor realiza coletas de materiais para exames, coletas de 
excretas para exames e material para biopsia. Administração de medicamentos e exames clínicos. 
Serviço de enfermagem (Pediatria): O setor realiza exames clínicos, coletas de excretas para exames e 
material para biopsia. Administração de medicamentos e exame hormonal. 
 As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de: 
* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam o preparo dos pacientes, 
preparo e transportes de lâminas, auxilia na aspiração e demais procedimentos médicos (coletar 
biopsia, aspiração traqueal, nasogastrica, corpo estranho em garganta, nariz, ouvido...); Aplicação das 
vacinas, nebulização e oxigenoterapia. 
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* Auxiliar de Saúde: Os servidores alocados neste cargo realizam higienização do ambiente e do 
paciente, troca de macas, auxilia na coleta de excretas, biopsias e fluidos.  
* Técnico de Enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam o preparo dos pacientes, 
preparo e transportes de lâminas, auxilia na aspiração e demais procedimentos médicos (coletar 
biopsia, aspiração traqueal, nasogastrica, corpo estranho em garganta, nariz, ouvido...); Aplicação das 
vacinas, nebulização e oxigenoterapia. 
* Enfermeiro: Os servidores alocados neste cargo realizam o preparo dos pacientes, preparo e 
transportes de lâminas, auxilia na aspiração e demais procedimentos médicos (coletar biopsia, 
aspiração traqueal, nasogastrica, corpo estranho em garganta, nariz, ouvido...); Aplicação das vacinas, 
nebulização e oxigenoterapia; Troca de sondas desistostomia; Sondagem ureteral e vesical; Troca de 
sondas nasogastricas; Curativos sépticos e assépticos; Retirada de pontos; Teste de glicemia capilar 
(hemoglucoteste); Curativos mais complexos; Gerenciamento do setor e elaboração de escalas. 
Como característica do processo realizam  levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade  
possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- ALA I AMBULATORIOS A 
 
A) SALA 01: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA 03: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, portas em madeira, 
janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
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4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.  
 
C) SALA 02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13 E 14 MESMA DESCRIÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, portas em madeira, 
janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) 15 – OFTALMOLOGIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.  
 
E) 16 – OFTALMOLOGIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.  
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A) 17 – OFTALMOLOGIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
- ALA I AMBULATORIO B 
 
A) SALAS 20, 21 SALA DE PROCEDIMENTOS, 22 CONSULTORIO, 23 SALA DE 
PROCEDIMENTOS, 24 SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS E CURATIVOS E 30 
CONSULTORIO MESMA DESCRIÇÃO:  
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex com divisórias em eucatex, teto em 
concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) EXPURGO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janela 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

256 

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) SALA 25 – SALA DE PREPARO DE MEDICAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, portas em madeira 
com partes em vidro, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) SALAS 26 E 27 (JUNTAS NO MESMO SALÃO) HOSPITAL DIA (SALA DE 
PROCEDIMENTOS): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex com divisórias em eucatex, teto em 
concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) SALA 29, 28 E 31 MESMA DESCRIÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex com divisórias em eucatex, teto em 
concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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F) SALA 33 SALA REUNIÕES E CONSULTORIO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) COPA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) 35 – UROLOGIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) SALA ANEXA A SALA 35 UROLOGIA: 
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4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) 36 – UROLOGIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) 37 – COLO PROCTOLOGIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) 38 – PROCTOLOGIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
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4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) SALA EXPURGO DA SALA 38: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janela e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) 39 – ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) SALA ANEXA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janela e piso em 
concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) 1752 LAVAGEM DE MATERIAIS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Q) SALA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA 41: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
R) SALA 42 CONSULTÓRIO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
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4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
S) SALA ESCRITÓRIO MÉDICO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias em eucatex e vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
T) SALA DE ATENDIMENTO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros. 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias em eucatex e vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, inexistem janela e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO ALA I AMBULATORIOS A E ALA I AMBULATORIO B 
Serviço de enfermagem (Gastroenterologia): O setor realiza a coleta (de excretas, fluidos e material 
para a biopsia), com a finalidade de realizar exames, clinica, exames (paracenteses, endoscopias, 
colonoscopia, biopsias, retirada de corpo estranho, esôfago, diliatações de esôfago e tratamento de 
hemorragias digestivas. 
Serviço de enfermagem (Proctologia): O setor realiza a coleta (de excretas, fluidos e material para a 
biopsia), com a finalidade de realizar exames, clinica, exames (retossigmoidoscopias, colonoscopias, 
exames proctologiscos, ligaduras elásticas de hemorróidas, enteroclisma e retirada de recazomas.  
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Serviço de enfermagem (Urologia): O setor realiza a coleta (de excretas, fluidos e material para a 
biopsia), com a finalidade de realizar exames, clinica, exames (cistoscopias, esteroscopias, tratamento 
com aplicações de BCG quimioterápicos, dilatação uretral, sondagem vesical e curativos pós 
operatório. 
Serviço de enfermagem (Oftalmogia): O setor realiza a coleta (de excretas, fluidos e material para a 
biopsia), com a finalidade de realizar exames, clinica, exames oftalmologicos com a utilização de 
colírios e anestésicos.  
Serviço de enfermagem (Sala de Curativos): O setor realiza a coleta (de excretas, fluidos e material 
para a biopsia), com a finalidade de realizar exames. Sala 21 curativos contaminados. Salas 23 e 24 
curativos e pequenas cirurgias. São salas de curativos de ordem geral, biopsias e drenagens de 
abcessos. As demais salas são de avaliação clinicas: consultas clinicas e de acordo com a necessidade 
de algum procedimento. 
Serviço de enfermagem (Hospital Dia): O setor realiza a coleta (de excretas, fluidos e material para a 
biopsia), com a finalidade de realizar exames, internações para HIV/AIDS e doenças infecto-
contagiosas, punsões venosas e lombares, infusão de medicamentos citotóxico, antifúngicos, 
antibióticos, antiviroticos, recebimento de pacientes pós punsão hepática e curativos de ordem geral.  
Serviço de enfermagem (Posto de Enfermagem): O setor realiza a coleta (de excretas, fluidos e material 
para a biopsia), com a finalidade de realizar exames, sala de preparo de medicamentos e de 
nebulização, verificação de sinais vitais, glicemia periferica, preparo de medicamentos citotóxico, 
ganciclovir, antibióticos, antifúngicos e glutaraldeido.  
Serviço de enfermagem (Sala do Expurgo): O setor realiza a higienização de equipamentos e materiais, 
estocagem de materiais.  
 As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de: 
* Enfermeiro-Área: Os servidores alocados neste cargo realizam administração de medicamentos 
prescritos endovenosos, retal, oral, ocular, intramuscular (citotóxico), subcutânea, fazer enteroclisma 
(Fleet-enema), prestar assistência a pacientes com doenças infecto-contagiosa, auxiliar nos exames 
retossigmoidoscopia, endoscopias, colonoscopias, punção lombar, troca de bolsa de colostomias, 
auxiliar na retirada de fecalomas, auxiliar em exames de biopsias e punção lombar, verificar glicemia 
periféricas e sinais vitais, realizar punção venosa periferica, limpeza de materiais, auxilio em exames e 
contato direto com pacientes em biopsias, dilatações, retirada de corpo estranho do esôfago e 
hemorragias digestivas, limpeza de aparelhos e materiais usados conforme a rotina, auxilio na 
paracenteses e gastrostomia, fazer curativos contaminados, pós operatórios, cuidados diretos com 
pacientes do hospital dia, transporte de paciente, aspiração traqueal, auxilio nas pequenas cirurgias, 
retiradas de ponto e contato com pacientes de usuários de drogras ilicitas e presidiários, curativos 
complexos, punção venosa com cateter, sondagem vesical, sondagem nasogastrica e nasoenteral, 
preparo e administração de medicamentos, cuidados mais complexos com pacientes no hospital dia 
(para Aids e outras doenças infecto-contagiosa), planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a 
assistência do enfermeiro no ambulatório. 
* Auxiliar de Enfermagem e Técnico de Enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam 
administração de medicamentos prescritos endovenosos, retal, oral, ocular, intramuscular (citotóxico), 
subcutânea, fazer enteroclisma (Fleet-enema), prestar assistência a pacientes com doenças infecto-
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contagiosa, auxiliar nos exames retossigmoidoscopia, endoscopias, colonoscopias, punção lombar, 
troca de bolsa de colostomias, auxiliar na retirada de fecalomas, auxiliar em exames de biopsias e 
punção lombar, verificar glicemia periféricas e sinais vitais, realizar punção venosa periferica, limpeza 
de materiais, auxilio em exames e contato direto com pacientes em biopsias, dilatações, retirada de 
corpo estranho do esôfago e hemorragias digestivas, limpeza de aparelhos e materiais usados conforme 
a rotina, auxilio na paracenteses e gastrostomia, fazer curativos contaminados, pós operatórios, 
cuidados diretos com pacientes do hospital dia, transporte de paciente, aspiração traqueal, auxilio nas 
pequenas cirurgias, retiradas de ponto e contato com pacientes de usuários de drogras ilicitas e 
presidiários. 
* Auxiliar de Saúde: Os servidores alocados neste cargo realizam a limpeza e higienização de 
materiais, equipamentos e mobiliários, acompanhar no transporte de pacientes e materiais, materiais 
para  exames laboratoriais (excretas, fluidos e biopsias), reposição de materiais, roupas contaminadas e 
manipulação de produtos químicos. 
Como característica do processo realizam  levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade  
possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- COORDENAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL 
 
A) COORDENAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e partes em vidro, com divisórias em 
gesso acartonado, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) I NTERNAÇÃO – BALÇÃO DE ATENDIMENTO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado com partes em vidro e uma 
lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
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4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) TESOURARIA – CARTÃO SUS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado com partes em vidro e eucatex 
e com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem 
janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) COPA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado com partes em vidro, teto em 
concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de 
paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) CODIFICAÇÃO E ANALISE DE PRONTUÁRIO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oitenta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado com partes em vidro e uma 
lista em paviflex, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso 
em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
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4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) MARCAÇÃO DE CONSULTAS – BALÇÃO DE ATENDIMENTO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado com partes em vidro, teto em 
concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de 
paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
G) REGISTRO GERAL – BALÇÃO DE ATENDIMENTO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta e nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, porta em 
madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) BALÇÃO DE ATENDIMENTO I AMBULATORIO C: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com divisórias em madeira, forro do 
teto em eucatex poroso, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
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4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) BALÇAO DE ATENDIMENTO MARCAÇÃO AMBULATORIO C: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) BALÇÃO DE ATENDIMENTO II AMBULATORIO C: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em eucatex poroso, inexiste porta, janela em ferro 
basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) BALÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIO ALA I:  
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
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4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) ARQUIVO MÉDICO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cento e noventa e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) ARQUIVO MEDICO MEZANINO 1: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente dois metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cento e oitenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso 
em placas de aço.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) ARQUIVO MEDICO MEZANINO 2: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente um metros e sessenta centímetros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cento e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso 
em placas de aço.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
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4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) SALA DE PESQUISA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias de eucatex e partes em vidro, teto em 
concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) SALA DE PRONTUARIO DE OBITO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Q) ESCRITORIO DO ARQUIVO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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R) ARQUIVO PERMANENTE – SALA DE RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
S) ARQUIVO PERMANENTE 1: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cento e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
T) ARQUIVO PERMANENTE 2: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente sessenta e seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e ferro 
basculante e piso em concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
U) ARQUIVO DOS OBITOS 1: 
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4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezenove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
V) ARQUIVO DOS OBITOS 2: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
W) SAME PSIQUIATRIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
X) ARQUIVO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
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4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente sessenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Y) SALA DO RESIDENTE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira e com partes em vidro, teto em 
concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Z) SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira e com partes bem vidro, teto em 
concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AA) SALA DE GRUPOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira e com partes em vidro, teto em 
concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AB) BALÇÃO DE ATENDIMENTO DA UNIDADE PEDIATRICA – 6º ANDAR: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, inexiste porta, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AC) BALÇÃO DE ATENDIMENTO DA UTI PEDIATRICA – 6º ANDAR: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
AD) UTI ADULTO SECRETARIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AE) SECRETARIA DO 5º ANDAR – CLINICA MEDICA II: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AF) SECRETARIA DO 4º ANDAR – NEFROLOGIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, inexiste porta, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AG) SECRETARIA DO 4º ANDAR – CLINICA MEDICA I: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex.  
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4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AH) SECRETARIA DO 3º ANDAR – CLINICA CIRURGICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AI) SECRETARIA DO 2º ANDAR – TOCO-GINECOLOGIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
AJ) SECRETARIA CENTRO OBSTETRICO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, inexiste porta, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
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4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO COORDENAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL 
Administrativo do setor: O setor realiza a coordenação das chefias, administração geral do ambiente e 
pessoal, procedimento continuo de interligações laborais devido a necessidade de controle dos 
prontuários e manutenção periódicas de documentos, repasse e coleta de informações ao local de 
acordo com a necessidade, formando o elo de ligação entre o administrativo burocrático e os 
ambientes. 
 As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de: 
Same Internação: Recepção dos pacientes, cadastro, tudo que se refere ao paciente. 
* Assitente em administração e Auxiliar Administrativo: Os servidores alocados neste cargo realizam 
atendimento a pacientes (recepção), documentos para encaminhar a internação, e levam 
as unidades de internação geralmente junto com o paciente, declaração de óbito (eleboração e 
encaminhamento), interligação com o arquivo e coleta de informações com o quadro de enfermagem. 
Same Marcação de Consultas e Cartão SUS: Recepção de pacientes para consultas. 
* Assistente em Administração: Os servidores alocados neste cargo realizam atendimento ao paciente 
para proceder o agendamento, interligação laboral com o arquivo e setores afins de acordo com a 
necessidade, coleta e repasse de informações junto a familiares e quadro de enfermagem. 
Same Registro Geral: Recepção de pacientes para registros gerais. 
* Assistente em Administração: Os servidores alocados neste cargo realizam atendimento ao paciente 
para proceder o agendamento, interligação laboral com o arquivo e setores afins de acordo com a 
necessidade, coleta e repasse de informações junto a familiares e quadro de enfermagem, posse de 
documentos para o controle da supervisão. 
Serviço de Secretaria das unidades: O setor realiza revisão e montagem de prontuários nas unidades 
* Assistente Administrativo: Os servidores alocados neste cargo realizam atendimento e controle de 
documentos dos pacientes no local, revisão da documentação dos pacientes nos leitos, coleta e repasse 
de informações junto a família e quadro de enfermagem, repasse e solicitação na recepção de exames 
nos locais afins, recepção do paciente para encaminhar a enfermagem. 
Serviço de Estatística: Realizam a estatistica geral do HUSM. 
* Assistente em Administração: Os servidores alocados neste cargo realizam a montagem de dados 
estatisticos, coleta e repasse de informações nos setores afins, monitoramento de informações junto a 
pacientes e enfermagem. 
Serviço Administrativo Ambulatório Ala I: Atendimento ao paciente. 
* Assistente em administração: Os servidores alocados neste cargo realizam a coordenação do setor, 
atividades administrativas/burocráticas do local, coleta e repasse de informações junto a unidades e 
quadro de enfermagem, recebimento e conferência do agendamento e atendimento ao paciente. 
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* Recepcionista: Os servidores alocados neste cargo realizam o repasse, solicitação e recepção de 
exames dos setores afins, coleta e repasse de internações nas unidades, atendimento e acompanhamento 
ao paciente. 
Serviço Arquivo Permanente e Arquivo Same: Levam e buscam os prontuários e os arquivam. 
* Assistente em Administração e Arquivista: Os servidores alocados neste cargo realizam o controle e 
arquivamento de prontuários (documentos e exames), recepção de exames, documentos e prontuários 
nos setores afins, encaminhamento ao arquivo geral, buscam e levam prontuários nas unidades. 
Serviço Administração Psiquiátrico: Recepção do paciente. 
* Assistente em Administração: Os servidores alocados neste cargo realizam o controle e arquivamento 
de prontuários (documentos e exames), recepção de exames, documentos e prontuários nos setores 
afins, encaminhamento ao arquivo geral, buscam e levam prontuários nas unidades; atendimento a 
pacientes (recepção), documentos para encaminhar a internação, e levam 
as unidades de internação geralmente junto com o paciente, declaração de óbito (eleboração e 
encaminhamento), interligação com o arquivo e coleta de informações com o quadro de enfermagem; 
atendimento ao paciente para proceder o agendamento, interligação laboral com o arquivo e setores 
afins de acordo com a necessidade, coleta e repasse de informações junto a familiares e quadro de 
enfermagem, encaminham o paciente ao ambulatório, recolhem documentos e encaminham aos 
médicos e ao quadro de enfermagem, auxiliam os médicos nos grupos de atendimento. 
Como característica do processo realizam  levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade  
possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- LAC (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS) 
 
A) RECEPÇÃO – ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado e com uma lista em paviflex, 
teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) RECEPÇÃO DE MATERIAIS E CONFIRMAÇÃO DE EXAMES E ETIQUETAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, eucatex e com uma lista em 
paviflex , teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) COLETA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex e com partes em vidro, teto em 
concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) SECRETARIA DO LAC – DIREÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex e com partes em vidro, teto em 
concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) SALA DO DIRETOR: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias eucatex e partes vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
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4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) COPA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) VESTIARIO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) HEMATOLOGIA DO LAC: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira com 
partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
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4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) GASOMETRIA E BIOQUIMICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cinqüenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira com 
partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) BIOQUIMICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e divisórias em eucatex e com partes em 
vidro, teto em concreto, portas em madeira e com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso 
em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) SALA DE PREPARAÇÃO DE MEIOS E ESTERILIZAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. 
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
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4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) SALA DE ESTERILIZAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e três metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com paredes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira com 
partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) URINALISE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) SALA DE LANCHE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e divisórias em eucatex e partes em vidro, 
teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de 
paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
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4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) MICROBIOLOGIA – SEMEADURA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma abertura em vidro para a comunicação, teto em concreto, 
porta em madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de 
paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) MICROBIOLOGIA : 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
Q) MICOLOGIA – RECEPÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente sete metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, portas em 
madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
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4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
R) MICOLOGIA – ANALISE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente treze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, inexiste 
porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
S) IMUNOLOGIA – SALA ESCURA DE IMUNOFLORESENCE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e divisórias em eucatex, teto em concreto, 
porta em PVC, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
T) SETOR DE IMUNOLOGIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente setenta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em eucatex e partes em vidro, teto em concreto, porta 
em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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U) CARGA VIRAL E CD4: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em eucatex e partes em 
vidro, teto em concreto, portas em PVC, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
V) CARGA VIRAL II:  
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
W) CORREDOR DE ESPERA PARA COLETAS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria em partes com divisórias em eucatex e partes em vidro, teto em 
concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO LAC (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS) 
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Serviços do LAC: O setor realiza exames laboratoriais de auxilio ao diagnostico, solução de 
medicamentos, agendamento de exames, material biológico, coleta de sangue e faz-se a produção 
(analise).  
 As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de: 
* Farmacêutico e Farmacêutico-Bioquimico: Os servidores alocados neste cargo realizam o 
encerramento de exames, após a coleta, realiza o procedimento técnico do exame e elaboração do 
laudo. 
* Laboratorista-área: Os servidores alocados neste cargo realizam a coletam amostra de sangue, 
secreções e raspados; Identificar e registrar amostras biológicas de pacientes; Receber amostras de 
materiais diversos; Realizar os procedimentos de preparo pré-analitico; Executar etapas de exames que 
não necessitam interpretação; Registrar e arquivar cópias de resultados de exames, testes e analise; 
Zelar pela assepsias, conservação e recolhimento do material utilizado; Manter estoque de material 
estéril; Responsável pelo equipamentos e materiais a sua disposição. 
* Técnico em laboratório: Os servidores alocados neste cargo realizam coletas de amostra de sangue, 
secreções, raspados; Efetuar registros necessários e relatórios técnicos; Preparar soluções e reagentes; 
Semear materiais biológicos; Realizar coloração e exames afrescos; Realizar exames de urgência; 
Controlar a temperatura das estufas bacteriológicas e das geladeiras; Responsável pelo material de 
consumo e de equipamentos a sua disposição. 
* Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem: Os servidores alocados neste cargo coletam 
amostras de sangue, secreções, identificações de amostras, recebem amostras de materiais (sangue, 
urina e fezes), fluidos e secreções. 
* Auxiliar de Saúde: Os servidores alocados neste cargo realizam o recebimento de pacientes; amostra 
biológicas e identifica-lás; Responsável pelos equipamentos e materiais a sua disposição. 
* Auxiliar de laboratório: Os servidores alocados neste cargo realizam a coleta e identificação de 
amostra de sangue de pacientes; Identificar e registrar amostras biológicas; Receber amostras de 
materiais diversos; Realizar preparo pré-analitico; Proceder limpeza e desinfecção; Proceder limpeza 
(lavagem), Secagem e esterilização de material de laboratório; Responsável pelos equipamentos e 
materiais a sua disposição. 
* Técnico em Fármacia: Os servidores alocados neste cargo realizam a coleta e identificação de 
amostra de sangue de pacientes; Identificar pacientes; Responsável pelos equipamentos e materiais a 
sua disposição; Orientar pacientes para a coleta. 
Administrativo do LAC: O setor realiza a administração geral do ambiente, coordenação e 
acompanhamento aos exames laboratoriais de auxilio ao diagnostico, solução de medicamentos, 
agendamento de exames, material biológico, coleta de sangue e faz-se a produção (analise).  
 As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de: 
* Assistente em Administração: Os servidores alocados neste cargo recebem exames laboratoriais 
(material biológico); Recepção e atendimento ao público; Monitorar o andamento do sistema 
informatizado; Organizar e manter arquivos e fichários do setor; Substituir o secretrário administrativo 
na sua ausência; Participar da elaboração de projetos referentes a melhorias do setor; Auxilia a chefia; 
Responsável pelos equipamentos e materiais a sua disposição. 
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Como característica do processo realizam  levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade  
possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- SERVIÇO DE ALMOXARIFADO DO HUSM  
 
A) COORDENAÇÃO DO ALMOXARIFADO/ MATERIAIS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex e em partes com vidro e com uma 
abertura de vidro para a comunicação, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante 
e piso em concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente setenta e sete metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex e com partes em vidro e uma abertura 
em vidro para a comunicação, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso 
em concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) SALA DE LANCHE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes de divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em 
madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
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4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) SALA DOS REAGENTES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cinqüenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) ALMOXARIFADO GERAL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seiscentos metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, porta em madeira, janelas em ferro 
basculante e piso em concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) SALA DOS INFLAMAVEIS E MATERIAIS QUIMICOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oitenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, portas em madeira e ferro, janelas em ferro 
basculante e piso em concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
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4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) MEZANINO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente dois metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trezentos e sessenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, inexiste porta, janelas em ferro basculante e 
piso em chapas de alumínio.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) RECEPÇÃO 1: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria,  forro do teto em PVC, porta em grades de ferro, inexistem janelas 
e piso em concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) RECEPÇÃO 2: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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J) SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria e com divisórias de eucatex, teto em concreto, inexiste porta, janela 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) DEPÓSITO DE GAS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito inexiste; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em grades de ferro, inexiste teto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em 
concreto.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) DEPÓSITO 1: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito inexiste; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local cercada, inexiste teto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) DEPÓSITO 2: 
4.1 Descrição física: 
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4.1.1 altura do pé direito inexiste; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local cercada, inexiste teto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) DEPÓSITO DE GAS GERAL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente dois metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em brasil it, portas em ferro, inexistem janelas e piso em 
concreto.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) SALA DE GENEROS ALIMENTICIOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente sessenta  e nove metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, portas em madeira, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO DO HUSM 
Serviço de Almoxarifado do HUSM: O setor realiza compras de serviços, materiais e equipamentos, 
recebimento, estocagem e distribuição. 
 As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de: 
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* Administrador: O servidor alocado neste cargo realiza a coordenação das atividades (administração 
do setor e pessoal); Procedimentos de compra e controles. 
* Assistente em Administração (Compra e recebimento): Os servidores alocados neste cargo realizam 
as lides de compras e recebimento; Recebe solicitação de compra de materiais; Serviços e 
equipamentos; Digitação no sistema; Encaminha aos setores competentes; Emissão de ordens internas 
de compras; Recebem e conferem materiais; Realiza a tramitação de pagamentos. 
* Assistente em Administração (Almoxarifado): Os servidores alocados neste cargo realizam o 
recebimento e armazenamento de materiais que chegam, digitação no sistema, controle de estoque, 
entrega nas unidades, solicitação de pedidos de compras.  
* Almoxarife: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de compras e recebimento; Recebe 
solicitação de compra de materiais; Serviços e equipamentos; Digitação no sistema; Encaminha aos 
setores competentes; Emissão de ordens internas de compras; Recebem e conferem materiais; Realiza a 
tramitação de pagamentos. 
* Auxiliar Administrativo: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de compras e 
recebimento; Recebe solicitação de compra de materiais; Serviços e equipamentos; Digitação no 
sistema; Encaminha aos setores competentes; Emissão de ordens internas de compras; Recebem e 
conferem materiais; Realiza a tramitação de pagamentos. 
* Arquivista: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de compras e recebimento; Recebe 
solicitação de compra de materiais; Serviços e equipamentos; Digitação no sistema; Encaminha aos 
setores competentes; Emissão de ordens internas de compras; Recebem e conferem materiais; Realiza a 
tramitação de pagamentos;  Controle do arquivo do setor (documentação). 
* Armazenista: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de compras e recebimento; Recebe 
solicitação de compra de materiais; Serviços e equipamentos; Digitação no sistema; Encaminha aos 
setores competentes; Emissão de ordens internas de compras; Recebem e conferem materiais; Realiza a 
tramitação de pagamentos. 
* Técnico em contabilidade: Os servidores alocados neste cargo realizam o recebimento de 
equipamentos; Distribuem para as unidades; Recebimento, organização e solicitação; Troca de 
equipamentos; Encaminham para o conserto (emite nota fiscal); Recebem e entregam equipamentos de 
consumo. 
Como característica do processo realizam  levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade  
possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HUSM 
 
A) SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR – SALA 1802: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado e eucatex com partes em 
vidro, forro do teto em PVC, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto 
revestido de paviflex.  
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4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA 1802 A: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado e eucatex com partes em 
vidro, forro do teto em PVC, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido 
de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) SALA 1802 B: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado e eucatex com partes em 
vidro, forro do teto em PVC, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto 
revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1804 – RECEPÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em gesso acartonado com divisórias em eucatex com partes em vidro, forro do 
teto em PVC, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
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4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1804A – SALA DO DIRETOR: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado e eucatex com partes em 
vidro, forro do teto em PVC, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto 
revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) SALA DE REUNIÕES 1806: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em gesso acartonado com divisórias em eucatex, forro do teto em PVC, portas 
em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
 
G) DIREÇÃO ENFERMAGEM 1808 – SECRETARIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em gesso acartonado, forro do teto em PVC, porta em madeira, inexistem janelas 
e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) SALA DIREÇÃO – 1808B: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em gesso acartonado, forro do teto em PVC, porta em 
madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) SALA DE REUNIÕES 1808A: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em gesso acartonado, forro do teto em PVC, porta em 
madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
J) DIREÇÃO GERAL 1810: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente setenta e dois metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado com partes em vidro, forro do 
teto em PVC, portas em madeira e vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de 
paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) 1810 A SALA DO DIRETOR – DIREÇÃO CLINICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, forro do teto em PVC, portas 
em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, forro do teto em PVC, 
inexiste porta, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) 1815 COPA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, forro do teto em PVC, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) 1816 B – SALA DE REUNIÕES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e três metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, forro do teto em PVC, portas 
em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) SALA DO COMPUTADOR 1817A: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em gesso acartonado, forro do teto em PVC, porta em 
madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
P) 1816 A – SALA DO DIRETOR DIREÇÃO GERAL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, forro do teto em PVC, portas 
em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
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4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HUSM 
Direção da Enfermagem: O setor realiza administração geral (enfermagem e instituição), responsável 
técnica e coordenação, supervisão, avaliação e execução dos procedimentos da enfermagem. 
 As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de: 
* Enfermeiro-área: Os servidores alocados neste cargo realizam planejamento de ações, supervisão 
(acompanhamento das condições de trabalho, funções gerenciais, administrativas de chefias da 
assistência dos ambulatórios dos hospitais), administração geral, inspeções nos locais de trabalho, 
normas, rotinas de trabalho, supervisão e acompanhamento da elaboração e implantação, 
responsabilidade técnica, coordenação, supervisão, avaliação e execução dos procedimentos de 
enfermagem; as coordenações ficam num período administrativo, após acompanhamento nos setores 
afins do HUSM, atividades de integração das Equipes promovendo educação e controle nos locais, 
assessorado a educação continuada. 
* Assistente Administrativo: Os servidores alocados neste cargo realizam atividades burocráticas, 
administrativas, repasse de informações de documentos nos setores afins, elo de ligação de 
informações.  
Direção da Geral: O setor realiza a administração geral do HUSM. 
 As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de: 
* Médico-área: Os servidores alocados neste cargo realizam a lides de coordenar e superintender a 
administração do HUSM e as demais diretorias, Aprovar o plano de atividade de cada diretor; Aprovar 
normas e rotinas para o corpo clínicos; Aprovar a nominata para as funções de coordenação e chefias; 
Homologar a designação dos diretores substitutos; Aprovar as propostas de contrato e convênios; 
Presidir as reuniões da DIREX; Representar o HUSM no seu âmbito ou fora dele; Exercer o poder 
disciplinador em todo âmbito do HUSM; Avaliar periodicamente as situações econômica, financeiras e 
operacionais do hospital; Participar e colaborar com outras instituições visando a integração do HUSM 
ao Sistema Único de Saúde;  Apresentar ao gestor do SUS relatório semestral conforme contrato de 
metas; Avaliação clinica e procedimento na área afim. 
* Enfermeiro-área: Os servidores alocados neste cargo realizam atividades de acessoria jurídica, apoio 
as unidades em relação aos procedimentos de acessoria (pacientes detentos), e pacientes com 
encaminhamento jurídico. 
* Assistente em Administração: Os servidores alocados neste cargo realizam a recepção e orientação do 
público, atendimento dos telefones, realização de ligações, enviar, receber e encaminhar Fax, receber 
documentos, protocolar documentação, fazer pedidos de material de expediente para o almoxarifado, 
digitar. 
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*Arquivista: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de orientar e dirigir as atividades de 
identificação dos documentos, planejar e dirigir os serviços de documentação e informação constituídos 
de acervos arquivistico e mistos, orientar quanto a classificação, arranjo e descrição de documentos, 
avaliar e selecionar os documentos para fins de preservação, acessorar nos trabalhos de pesquisas 
cientificas e técnicos administrativo, arquivar e conservar a documentação, receber e enviar 
documentos no âmbito da HUSM, distribuir internamente os documentos pelo protocolo interno, 
acessorar na elaboração de projetos, pesquisar legislação e artigos de interesse na área da saúde. 
* Secretário-Executivo: Os servidores alocados neste cargo realizam a acessoria de planejamento 
(planejar e organizar as atividades, elaborar metas para a secretaria geral, coletar e organizar todos os 
dados técnicos e administrativo para o desenvolvimento gerencial, receber, prepara, e redigir 
documentos, fazer o agendamento de audiências, secretariar e elaborar atas das reuniões...) 
Direção da Clinica: O setor realiza atividades burocráticas e administrativas do HUSM. 
 As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de: 
* Médica-área e Professor Adjunto: Os servidores alocados neste cargo realizam a administração geral 
das atividades medicas e clinicas, realizam aulas teóricos/práticas e realizam exames de broncoscopia 
no Serviços de Pneumologia do 5º Andar. 
* Auxiliar de Enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam atendimento ao público 
(diretamente com o paciente), reclamação de pacientes e acompanhamento, serviços burocráticos, 
encaminhamento de relatórios internos e externos, serviço de acompanhamento a parte medica em 
relação a procedimentos burocráticos. 
* Assistente em Administração: Os servidores alocados neste cargo realizam atendimento ao público 
(diretamente com o paciente), reclamação de pacientes e acompanhamento, serviços burocráticos, 
encaminhamento de relatórios internos e externos. 
* Assistente Social: Os servidores alocados neste cargo realizam atendimento ao paciente (questões 
sociais). 
* Auxiliar Administrativo: O servidor alocado neste cargo realiza o trabalho na secretaria das 
assistências sociais (recebem o encaminham o público). 
* Técnico equipamento médico/odontológico: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de 
operar e testar os equipamentos; Realiza procedimentos do exame; Auxiliando nos exames os médicos; 
Transporta equipamentos; Realiza o exame eletrocardiograma no local e andares do hospital (no leito 
do paciente); Aspiração de pacientes de acordo com a necessidade. 
* Auxiliar de Saúde: Os servidores alocados neste cargo realizam atendimento a pacientes e preparo de 
pacientes para exames. 
Escritório da qualidade: O setor realiza acessoria a direção geral. 
 As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de: 
* Enfermeiro-área: Os servidores alocados neste cargo realizam a padronização de materiais, recebem 
informações sobre materiais novos, coloca-se o material para teste (cada tipo de material tem uso 
especifico ou geral), acompanhamento nos ambientes afins, para acompanhamento do uso de materiais 
novos, material já padronizado, acompanha-se também (material em uso), recepção de materiais 
adquiridos por enpenho, conferência de materiais da competência e conferência de notas, uso, 
demonstração, verificação de problemas nos equipamentos (respiradores, monitores, aspiradores...), 
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reciclagem e o treinamento do uso desses equipamentos “IN LOCO”, destino na acessoria que não tem 
mais conserto, distribuição e encaminhamento de materiais novos e usados. No setor de esterilização 
acompanhamento da higienização e desempenho dos produtos. 
* Assistente Administração: Os servidores alocados neste cargo realizam a marcação de consultas, 
entrega de ofícios em todos os setores do hospital e participa de campanhas. 
* Médico-Área: O servidor alocado neste cargo realiza o atendimento de todos os funcionários do 
HUSM, realiza atestados de saúde do trabalhador, acidente do trabalho nas intercorrências e nas 
patologias relacionadas ou não ao trabalho, inspeções em todos setores, gerenciamento dos riscos 
ocupacionais e a implantação das NR’s 7, 9 e 32 e acompanhamento a saúde ocupacional. 
* Técnico Contabilidade: O servidor alocado neste cargo realiza atividades administrativas e 
burocráticas, acessora a administração, vistórias em relação  a qualidade. 
Como característica do processo realizam  levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade  
possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- SERVIÇO DE RADIOTERAPIA 
 
A) CONSULTORIO MÉDICO 2001: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA DE EXAMES 2001: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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C) 2003 – SALA DO FÍSICO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) 2004 – SALA DE PLANEJAMENTO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) ARQUIVO – 2005: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  vinte e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira,  inexistem janelas, e piso em 
concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) DEPÓSITO GERAL: 
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4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexistem portas e  janelas e piso em concreto 
revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) 2006 – SALA DE LANCHES E MOLDAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) EXPURGO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janela 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) EXPURGO ROUPA LIMPA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
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4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
J) SALA DE ESPERA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro e vidro, inexistem janelas, e piso 
em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
K) SALA DE ENFERMAGEM: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
L) SALA DE COMANDOS DA MÁQUINA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  de quatro metros e meio; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria baritada, teto em concreto, porta blindada, inexistem  janelas e piso 
em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
M) SALA OFICINA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
N) 2010 – SALA DE REJEITOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  trinta e sete metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto,  inexistem portas e  janelas, e piso em concreto 
revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
O) 2011 – SALA DE EQUIPAMENTOS DE RADIOTERAPIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e meio; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente sessenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria baritada, teto em concreto, porta blindada, inexistem janelas e piso 
em concreto revestido de paviflex.  
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4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO SERVIÇO DE RADIOTERAPIA 
Serviço de Radio: O setor realiza radioterapia, tratamento por cobalto (tumores), todos os tipos de CAs. 
 As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de: 
*Auxiliar de Enfermagem: O servidor alocado neste cargo realiza o preparo e avalia o paciente para 
consulta e tratamento, verificação dos sinais vitais, ministrar medicamentos, fazer curativos, 
oxigenoterapia, realizar testes (ex: HGt), coleta de excretas, fluidos para exames, higienização do 
material. 
* Técnico Radiologia: Os servidores alocados neste cargo realizam o preparo do paciente para o 
tratamento por radioterapia, opera os equipamentos (teleterapia e aparelho de radioterapia-cobarto), 
procedimentos de revelação. 
* Professor Assistente: O servidor alocado neste cargo realiza consultas, avaliação clinica, 
procedimentos (tratamento por radioterapia), planejamento, avaliação troncos  e práticas aos alunos no 
local. 
* Médico-Área: O servidor alocado neste cargo realiza consultas, avaliação clinica, procedimentos 
(tratamento por radioterapia) e planejamento. 
* Enfermeiro-Área: O servidor alocado neste cargo realiza o preparo e avalia o paciente para consulta e 
tratamento, verificação dos sinais vitais, ministrar medicamentos, fazer curativos, oxigenoterapia, 
realizar testes (ex: HGt), coleta de excretas, fluidos para exames, higienização do material, consultas de 
enfermagem, administração do setor e pessoal. 
* Físico: O servidor alocado neste cargo realiza atendimento a pacientes (para o calcúlo) do tempo no 
aparelho, controle de qualidade do aparelho (dosímetria e monitorização diária), calculo de blindagem, 
calibração periódicas dos equipamentos e solicitação de exames periódicos. 
* Serviços Gerais: O servidor alocado neste cargo realiza a higienização e preparo do ambiente e 
auxilio no transporte do paciente. 
Administrativo do setor: O setor realiza  administração geral do ambiente. 
As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de: 
* Assistente Administração: O servidor alocado neste cargo realiza marcação de consultas, controle de 
arquivos e confecção de documentos. 
Como característica do processo realizam  levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade  
possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- SERVIÇO PSIQUIATRIA 
 
A) SALA DE ATENDIMENTO 01: 
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4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA DE ATENDIMENTO 02: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) SALA DE ATENDIMENTO 03: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) SALA DE ATENDIMENTO 04 E 05: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
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4.1.2 A metragem media de cada  ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) SALA DE ATENDIMENTO 06: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) NOPEM ( NUCLEO DE ORIENTAÇÃO PSICOLOGICA AO ESTUDANTE DE MEDICINA): 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) SALA DOS MEDICOS RESIDENTES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) COORDENAÇÃO CLINICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) SALA DE REUNIÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas e janelas  em madeira, e piso em concreto 
revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO SERVIÇO PSIQUIATRIA  
Serviço Psiquiátria: O setor realiza atendimento  psiquiátrico. 
 As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de avaliação clinica e acompanhamento 
e controle  de quadros psiquiátricos, alem de atendimento psicológico ao estudante de medicina. 
Como característica do processo realizam possuem nível de responsabilidade, treinamento e 
capacitação para o trabalho. 
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- AREA DA PRT (SERVIÇO TERCERIZADO) 
 
A) ESCRITORIO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte  metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexistem portas e janelas, e piso em concreto 
revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) EXPURGO DE MATERIAIS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, inexistem  janelas, e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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D) MATERIAL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente de dois metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias localizadas de eucatex, teto em concreto, porta em 
madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO AREA DA PRT (SERVIÇO TERCERIZADO) 
Serviço Terceirizado: O setor realiza serviços gerais.  
 As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de: 
* Todo as funções são terceirizadas. 
 
- SERVIÇO SOCIAL 
 
A) SERVIÇO SOCIAL MEDICO 01: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira,  inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SERVIÇO SOCIAL MEDICO 02: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
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4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) BANCO DE FRALDAS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze  metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria em relevo,  forro do teto tipo pacote, porta em madeira, inexistem 
janelas, e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO SERVIÇO SOCIAL 
Serviço Social: O setor realiza atendimento a pacientes em relação ao envolvimento entre as pessoas e 
grupos.  
 As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de: 
* Assistente Social: Os servidores alocados neste cargo realizam atendimento ao paciente (questões 
sociais). 
* Auxiliar Administrativo: O servidor alocado neste cargo realiza o trabalho na secretaria das 
assistências sociais (recebem o encaminham o público). 
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, possuem nível de responsabilidade, 
treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
-COORDENAÇÃO FINANCEIRA 
 
A) SERVIÇO DE CONTAS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente noventa e  um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e divisórias em eucatex com partes em 
vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de 
paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
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4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA DE AUTORIZAÇÕES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex com divisórias em gesso acartonado 
com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira,  inexistem janelas e piso em concreto 
revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) COORDENAÇÃO FINANCEIRA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex com divisórias em eucatex com partes 
em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido 
de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) CONTABILIDADE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente setenta e dois metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em pavilflex com divisórias em eucatex com partes 
em vidro, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto 
revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
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4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) ARQUIVO E SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente  quatro metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, inexistem  janelas e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO COORDENAÇÃO FINANCEIRA 
Serviço Coordenação Financeira: O setor realiza  coordenação e controle da contabilidade do HUSM. 
 As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de: 
* Assistente Administração e Contador: Os servidores alocados neste cargo realizam manuseios de 
documentos e notas fiscais provenientes dos serviços de Fármacia, LAC, Nutrição, Manutenção, 
Almoxarifado e outros e que anteriormente também circulam por diversas unidades de internação para 
serem conferidos (certificados), pelos encarregados. Visitas freqüentes aos serviços de Fármacia, LAC, 
nutrição, manutenção, almoxarifado e outros. Contato freqüente com pacientes oriundos das diversas 
unidades do hospital (educação continuada junto as unidades), que circulam pelos corredores e 
principalmente pela proximidadde física com o LAC (Laboratório de Análises Clínicas) aonde 
ocorrem, grande quantidade de pacientes, com prováveis doenças infecto-contagiosas. Visitas de 
pacientes ao setor, para pagamento de taxas e outros valores; por funcionar no mesmo local, o serviço 
de tesouraria do hospital. Visitas aos diversos locais do hospital, para coleta de dados e 
desenvolvimento de controles necessários à apuração de custos. Contato e controle. 
AMBULATORIAL: Recebimento e coleta de documentos (laudos, fichas de atendimento, controles de 
freqüência, etc.) oriundos dos diversos setores do hospital (nefrologia, hematologia, radiologia, raio-x, 
LAC, setor de HIV, pronto atendimento, traçados gráficos, vacinas, banco de sangue, fonoaudiologia, 
etc). Digitação de laudos no programa autorizador de procedimentos de alta complexidade (gerador de 
APAC). Codificação das fichas de atendimento, controle de freqüência para posterior digitação no 
boletim de produção ambulatorial. Digitação de APAC’s no sistema de cobrança. Busca de dados 
complementares em setores como fármacia, hematologia, nefrologia, andares, etc. Reuniões periódicas 
nos setores de ambulatório (secretaria), pronto atendimento, andares, LAC, raio-x, nutrição, etc, para 
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informações sobre alterações ocorridas no faturamento e/ou formas de cobrança, recebidas por 
portarias do Ministério da Saúde. Busca de informações junto a pacientes e familiares referente a dados 
incompletos em laudos e outros documentos. INTERNADOS: faturamento de prontuários dos 
pacientes que deram alta. Estes prontuários chegam ao setor de contas oriundos de todas as unidades, 
onde são analisados e retirados os dados necessários para a cobrança. O manuseio de toda a 
documentação é realizado sem nenhuma proteção. Muitos documentos que chegam das unidades 
apresentam resíduos de sangue (anexo). Frequentemente são solicitados a irem nas unidades para coleta 
prontuários e documentos. Outras oportunidades a análise do prontuário e retirada dos dados tem que 
ser feita na unidade, pois o prontuário não pode sair do local. Muitos pacientes e/ou familiares vem ao 
setor para entregar documentos ou dados (CPF, RG, etc.) para poder ser realizada a cobrança. Controle 
de pacientes internados. Recebimento de requisições de banco do sangue, folha de gastos do centro 
obstétrico e centro cirúrgico. Recebimento diário de laudos médicos de pacientes internados. Manuseio 
de prontuários. Recebimento e/ou coleta de exames tomográficos e raio-x. Manuseio diário das contas 
dos pacientes. Entrega de laudos/contas nas direções para assinatura do diretor clínico. Repasse de 
documentos ao paciente após alta (extrato de contas hospital). NEFROLOGIA: Confecção de laudos 
para atendimento de pacientes, coleta de dados de identificação junto a pacientes no ambulatório, 
enfermarias, ponto atendimento, leitos. Compartilhamento de banheiro com pacientes e familiares. Sala 
de espera de pacientes que realizam procedimentos ambulatoriais junto ao local de trabalho. Manuseio 
de protocolos. Ida (pelo menos duas vezes ao dia) no setor de contas  
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, repetitividade  possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- INFORMATICA:  
 
A) SALA DE  INFORMATICA 01: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados; 
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4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, inexistem portas, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) SALA DE INFORMATICA 02: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  setenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) SALA DE INFORMATICA 03: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente de doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
inexistem  portas e janelas, e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) LABORATORIO DE INFORMATICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria em partes com divisórias de eucatex, teto em concreto, porta em 
madeira, inexistem  janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
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4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) SALA DE INFORMATICA 04: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
G) DEPOSITO : 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com parte em madeira com divisórias em eucatex com partes em 
vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem  janelas e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
H) SALA DE INFORMATICA 05: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de granitino. 
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
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4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
I) GUARDA DE EQUIPAMENTOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  trinta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e 
piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO INFORMÁTICA 
Serviço de Informática: O setor realiza manutenção e instalação de equipamentos de informática, 
avaliação do equipamento nas unidades (revisão e instalação), possíveis consertos nos locais afins. 
Instalação e M.M de rede lógica. 
 As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de: 
*Mecânico-área, Assistente Administração e Técnico Mecânica: Os servidores alocados neste cargo 
realizam suporte e treinamentos aos usuários nos locais afins, manutenções preventivas e corretivas, 
avaliação, revisões, consertos e instalação de equipamentos de informática. 
Como característica do processo realizam levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade  
possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- AMBULATORIO DE QUIMIOTERAPIA 
 
A) SALÃO I E SALÃO II NO MESMO AMBIENTE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  oitenta metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias eucatex, teto em concreto, porta em 
madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
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4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) EXPURGO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) SALA DE PUNSÃO E PROCEDIMENTOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente  trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas 
em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) SALA ANEXA DEPÓSITO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente dois metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de cerâmica. 
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
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4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) SALA DE LANCHES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, forro do teto em eucatex  poroso, portas 
em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO AMBULATORIO DE QUIMIOTERAPIA 
Serviço do Ambulatório de Quimioterapia: O setor realiza administração de quimioterápicos tratamento 
de CA, várias espécies de câncer (mama, próstata, pulmonar, linfomas, todos os tipos de leucemias, 
gastro intenstinal, boca e pele). 
 As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de: 
*Enfermeiro-Área: Os servidores alocados neste cargo realizam punção venosa (intra muscular, 
subcutânea, via oral), administração de medicamentos e quimioterápicos (instalação e retirada), 
preparação de soluções, coleta de excretas e fluídos para exames e liquor (líquido médula) e aplica 
quimioterapia intratecal, Punção e cuidados com cateteres, sondagens (visical e nasogastrica), 
oxigenoterapia, atendimento de emergência no local de acordo com a necessidade, contato com todo e 
qualquer tipo de patologia (infecto), curativos de cateteres e aspiração. 
Como característica do processo realizam levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade  
possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- CEPE (COORDENAÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO) 
 
A) CEPE – COORDENAÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezessete metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em eucatex em partes com vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
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4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) SALA DE LANCHE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex. 
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) DEPÓSITO DE ALIMENTOS: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente três metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) SALA DE APOIO DE ESTATISTICA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
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4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
E) SALA DA COORDENADORA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
F) SALA DE REUNIÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO CEPE (COORDENAÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO) 
Serviço do CEPE: O setor realiza atividade de apoio e realizações de pesquisas, estágios e eventos 
científicos. 
 As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de: 
* Professor Adjunto: Os servidores alocados neste cargo realizam administração do ambiente e pessoal, 
coordena as atividades do setor (apoio e realizações de pesquisa). 
* Secretário-Executivo: O servidor alocado neste cargo é responsáveis pelo 2º Andar (organização e 
controle das salas de apoio/auditorio/biblioteca), coordena o envolvimento das atividades. 
* Desenhista: O servidor alocado neste cargo realiza projetos e desenhos com o auxilio do computador. 
* Assistente Administração: O servidor alocado neste cargo realiza acessoramento a coordenadora, 
divulgação e organização de eventos, organização burocráticas dos estágios e eventos, procedimentos 
burocráticos do setor. 
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Como característica do processo realizam esforços repetitivos, repetitividade  possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- EDUCAÇÃO CONTINUADA 
 
A) EDUCAÇÃO CONTINUADA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO EDUCAÇÃO CONTINUADA 
Serviço da Educação Continuada: O setor planeja e controla as atividades educativas.  
 As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de: 
*Enfermeiro-Área e Assistente Administração: Os servidores alocados neste cargo realizam o 
planejamento e elaboram os projetos e cursos específicos (capacitação permanente da área), 
arganização, orientação e conscientização, acompanhamento dos cursos, planejamento e organização 
de eventos. 
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, repetitividade  possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- CCHI (CENTRO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR) 
 
A) SECRETARIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
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4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
B) COMISSÃO DE GESTÃO AMBIENTAL: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
C) SALA DE REUNIÕES: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
D) SALA DE LANCHE: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
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4.2 POSTOS DE TRABALHO CCHI (CENTRO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR) 
Serviço do Centro de Controle de Infecção Hospitalar: O setor realiza o controle e prevenção de 
infecção hospitalar, vigilância epidemiologica (controle dos pacientes internados, através de 
levantamento de dados), em todos os ambientes do hospital junto ao paciente, trabalham em conjunto 
com o laboratório de microbiologia. Educação ) orienta as normas e rotinas dos produtos nos setores de 
limpeza e desinfecção (desinfectantes e antissépticos). Atividades burocráticas e administrativas 
(elaboração de dados de rotinas e epidemiológicos). Coleta de material para culturas de vigilância 
(água, ar e de superfície). Investigação de medidas de controle.  
 As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de: 
*Enfermeiro-Área: Os servidores alocados neste cargo realizam o controle e prevenção de infecção 
hospitalar, vigilância epidemiologica (controle dos pacientes internados, através de levantamento de 
dados), em todos os ambientes do hospital junto ao paciente, trabalham em conjunto com o laboratório 
de microbiologia. Educação ) orienta as normas e rotinas dos produtos nos setores de limpeza e 
desinfecção (desinfectantes e antissépticos). Atividades burocráticas e administrativas (elaboração de 
dados de rotinas e epidemiológicos). Coleta de material para culturas de vigilância (água, ar e de 
superfície). Investigação de medidas de controle.  
* Auxiliar de Enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam o controle e prevenção de 
infecção hospitalar, vigilância epidemiologica (controle dos pacientes internados, através de 
levantamento de dados) em todos os ambientes do hospital junto ao paciente. 
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, repetitividade  possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR HOSPITAL UNIVERS ITÁRIO DE SANTA 
MARIA – SIDHUSM   
 
A) SECRETARIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, 
porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
 
B) SALA DE REUNIÕES: 
4.1 Descrição física: 
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4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, 
janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede.  
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. 
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA – SIDHUSM 
Serviço de Internação Domiciliar Hospital Universitário de Santa Maria – SIDHUSM: O setor realiza 
avaliação do paciente, encaminha conforme a situação para a casa, continua o tratamento hospitalar em 
casa (orientação ao paciente e família cuidados no domicilio), visitas programadas ao paciente. 
 As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de: 
*Auxiliar de Enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam a execução das prescrições e 
planos de cuidados com o paciente tarefas prescritas pelo enfermeiro, realização de curativos, 
oxigenoterapia, sondas (nasogastricas, visical e gástricas), cuidados com traqueostomia, colotospia, 
pleurostomia, coletas de excretas e fluidos para exames. 
* Enfermeiro-área: Os servidores alocados neste cargo realizam a execução das prescrições e planos de 
cuidados com o paciente tarefas prescritas pelo enfermeiro, realização de curativos, oxigenoterapia, 
sondas (nasogastricas, visical e gástricas), cuidados com traqueostomia, colotospia, pleurostomia, 
coletas de excretas e fluidos para exames, intervenção mais complexas (troca sondas e avaliação de 
curativos), cuidados geral e administração geral do setor (paciente/equipe e instituição).  
* Médico-área: Os servidores alocados neste cargo realizam avaliação clínica, procedimentos médicos 
que são viáveis de realização no domicilio (sem risco ao paciente). 
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, repetitividade  possuem nível de 
responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho. 
 
- HUMANIZAÇÃO 
 
A) SALA DO GTH: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em ferro com partes 
em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
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4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
* Neste setor é realizada reuniões. 
 
- ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL UNIVERSITARIO D E SANTA MARIA 
 
A) ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com partes em gesso acartonado, teto 
em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de 
paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.  
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.  
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. 
 
4.2 POSTOS DE TRABALHO ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE SANTA MARIA 
Serviço da Associação dos Amigos do Hospital Universitario de Santa Maria: É uma organização não-
governamental que se destina a congregar esforços da comunidade em prol do Hospital. O objetivo 
principal é o bem estar dos pacientes e de seus familiares, buscando atuando como agente de 
transformação social e de solidariedade humana. 
 
 
- RECANTO DA ORAÇÃO 
 
A) RECANTO DA ORAÇÃO: 
4.1 Descrição física: 
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente seis metros; 
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados; 
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em 
concreto revestido de paviflex.  
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes. 
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste. 
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste. 
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4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste. 
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.  
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste. 
* Neste setor é usado por familiares e pacientes do HUSM. 
 
- TURMA DO IQUE (PRÉDIO NOVO) 
 
- No momento da vistoria o mesmo estava em construção. 
 
5 ANALISE AMBIENTAL 
 
5.1 Risco Físico: 
5.1.1 Ruído (Anexo 1 da NR-15) 
. 

Realizadas dosimetrias utilizando-se a metodologia prevista na NHO-01/NHT01 da 
Fundacentro, adotamos o critério do Grupo Homogêneo de Risco, procurando avaliar as  
intensidades e  concentrações  mais intensas de  exposição ao risco  existentes na jornada 
de trabalho. 
As funções envolvendo o organograma nas divisões das direções de enfermagem, 
clinica, e administrativa em suas coordenações e serviços, estão expostas ao ruído de 
forma eventual, emanado de maquinas e equipamentos ( monitores cardíacos, 
respiradores, pistola de ar comprimido, impressoras, centrifugas entre outros), devido 
aos processos de atividades   laborais nos ambientes e as interligações profissionais.  
Na lavanderia ( centrifuga, secadora, calandra, lavadora);  na costura ( maquina de 
costura e tesoura elétrica); as funções do local estão expostas a níveis de ruído das 
máquinas e equipamentos utilizados no fluxo de suas atividades laborais de modo 
permanente,  mesmo as administrativas  devido às necessidades de interligações 
laborais, que de acordo com as dosimetrias de ruído em anexo não são consideradas 
insalubres. 
No Serviço de Nutrição e Dietética ( descascador, triturador); na manutenção – mecânica 
( lixadeira, policorte, esmeril), na caldeira ( caldeiras), marcenaria e carpintaria ( 
lixadeira, furadeira, serra fita, desenpenadeira) as funções do local estão expostas a 
níveis de ruído das máquinas e equipamentos utilizados no fluxo de suas atividades 
laborais de modo permanente,  mesmo as administrativas  devido às necessidades de 
interligações laborais, que de acordo com a dosimetria de ruído em anexo são 
consideradas insalubres. 

 
5.1.2  Ruído de Impacto ( Anexo 02 da NR 15) 

Inexistem fontes potenciais de exposição 
 
5.1.3 Exposição ao calor  (Anexo 3 da NR-15) 
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 Foram constatadas fontes de calor artificial relacionadas à exposição ocupacional na 
Casa de Caldeira ( duas caldeiras flamotubular  - ATA 18), no Centro de material e 
esterilização ( quatro auto claves – duas seteril matic, e duas baumer hi vac cad), no 
Serviço de nutrição e dietética ( quatro panelas a vapor, fritadeira, e duas maquinas de 
lavar louças), No LAC ( auto claves vertical, e forno de esterilização), na Lavanderia ( 
calandra e secadora);  
Realizada avaliação de calor e os cálculos, conforme prescrevem os limites de tolerância 
da NR-15, Anexo-03 da Portaria 3214/78; As avaliações  foram  realizadas no verão, 
com temperatura media  aproximada de 27º  a 32 ºC;  As operações dos equipamentos 
ocorrem de maneira intermitente. 
*Na casa de caldeira: A função do setor esta exposta de maneira permanente ao agente, 
uma ou outra esta em funcionamento de acordo com a necessidade.  
Fonte geradora: duas caldeiras flamotubular a óleo – ata 18, ano 1971; Tipo de 
atividade: trabalho moderado ( em pé, trabalho moderado em maquina ou bancada, com 
alguma movimentação), regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no 
próprio local de prestação de serviço, sem carga solar; IBUTG no local de trabalho: 
21.97 C.  
Portanto para as condições observadas no ambiente de trabalho o Máximo IBUTG aceito 
é de 26.7 C ( NR 15/ anexo 03/quadro 01), 
* No Centro de material e esterilização: As funções do local estão expostas de maneira 
permanente ao agente, sendo o ciclo de funcionamento do equipamento em torno de 
uma hora cada. Fonte geradora: autoclave (quatro auto claves – duas seteril matic, e 
duas baumer hi vac cad); Tipo de atividade: trabalho moderado ( em pé, trabalho 
moderado em maquina ou bancada, com alguma movimentação), regime de trabalho 
intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço, sem 
carga solar; IBUTG no local de trabalho: 22.9 C. Portanto para as condições observadas 
no ambiente de trabalho o Máximo IBUTG aceito é de 26.7 C ( NR 15/ anexo 03/quadro 
01).  
*No Serviço de nutrição e dietética: As funções do local estão expostas de maneira 
permanente ao agente. Fonte geradora: panelões a vapor, maquinas de lavar louças, 
forno e fritadeiras; Tipo de atividade: trabalho moderado ( em pé, trabalho moderado em 
maquina ou bancada, com alguma movimentação), regime de trabalho intermitente com 
períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço, sem carga solar;  
IBUTG no local de trabalho: 23.8 C. Portanto para as condições observadas no ambiente 
de trabalho o Máximo IBUTG aceito é de 26.7 C ( NR 15/ anexo 03/quadro 01).  
* No LAC : As funções do local estão expostas de maneira permanente ao agente, sendo 
o ciclo de funcionamento do equipamento em torno de uma hora. Fonte geradora: 
autoclave (auto clave vertical uso intermitente, e forno de esterilização com uso 
eventual); Tipo de atividade: trabalho moderado ( em pé, trabalho moderado em 
maquina ou bancada, com alguma movimentação), regime de trabalho intermitente com 
períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço, sem carga solar; IBUTG 
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no local de trabalho: 20.22 C. Portanto para as condições observadas no ambiente de 
trabalho o Máximo IBUTG aceito é de 26.7 C ( NR 15/ anexo 03/quadro 01).  
* Na Lavanderia : As funções do local estão expostas de maneira permanente ao agente. 
Fonte geradora: calhandra e secadora; Tipo de atividade: trabalho moderado ( em pé, 
trabalho moderado em maquina ou bancada, com alguma movimentação), regime de 
trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço, 
sem carga solar;  
IBUTG no local de trabalho: 25.2 C. Portanto para as condições observadas no ambiente 
de trabalho o Máximo IBUTG aceito é de 26.7 C ( NR 15/ anexo 03/quadro 01).  
Conclui-se que os ciclos de trabalho observados nos locais das funções laborais dos 
setores acima descritos  são compatíveis com as atividades físicas dos trabalhadores e 
com as condições térmicas dos ambientes analisados e, portanto o limite de tolerância 
não é excedido, não sendo enquadrado como atividade insalubre.  

 
5.1.4 Radiações Ionizantes (Anexo 5 da NR-15) 
 

Existem fontes de exposição ao agente nos setores de radioterapia, hemodinâmica, 
radiologia, e ala dois sala anexa dentista, durante a operação e/ou manipulação de 
equipamentos (aparelhos de raios-X) e substancias (radioisótopos). Verificadas por 
avaliação qualitativa no ambiente de trabalho, as funções de Técnico de Radiologia, 
Médico*, Enfermeiro*, Auxiliar de Enfermagem*, Técnico de Enfermagem* e Físico 
estão expostas por um período maior de trinta minutos diários ao agente, aumentando o 
tempo em dias com maior fluxo laboral. Eventualmente é realizado raios-X nos demais 
setores devido a impossibilidade de deslocamento dos pacientes, faz-se necessário 
quantificar periodicamente as doses efetivas equivalentes, conforme determina a norma 
CNEN – NE 301; e observar constantemente as disposições estabelecidas pelas normas 
especificas da CNEN e ANVISA, sendo obrigatório manter no local de trabalho o PPR – 
Plano de Proteção Radiológica. 
 

5.1.5   Radiação não ionizante (Anexo 7 da NR-15) 
Em análise as condições de trabalho foram evidenciadas atividades  laborais 
desenvolvidas pelas funções do setor de mecânica na Manutenção, onde  realiza 
atividades eventuais  de solda elétrica e solda oxi-acetilênica e  o setor de refrigeração 
que também realiza atividades eventuais  de  solda oxi-acetilênica. 

 
5.1.6 Vibrações (Anexo 8 da NR-15) 

Inexistem fontes de exposição a vibrações nos locais de trabalho. 
 
5.1.7 Frio (Anexo 9 da NR-15) 

Em inspeção das atividades e operações envolvendo o contato com esse agente agressivo 
foram evidenciadas atividades laborais realizadas de maneira eventual, desenvolvidas 
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por servidores alocados na Manutenção, Setor Refrigeração (manutenção externa); E no 
Serviço de nutrição e dietética nas câmaras de resfriamento ( armazenagem e retirada de 
materiais, são três câmaras: de laticínios a + 4ºc, de carnes a –2ºC, de 
horitifrutigranjeiros a +7ºC).  
 

5.1.8 Umidade  (Anexo 10 da NR-15) 
Inexiste situação que possa ser considerada legalmente insalubre por agente umidade. 

   
5.2 QUIMICOS 
5.2.1 Aerodispersóides 

No setor de marcenaria e carpintaria, no local eventualmente em alguns momentos da 
atividade laboral, ocorre à emanação de poeiras orgânicas durante o desdobramento da 
madeira, sendo visível a olho nu; O local possui exaustor em uma parede lateral. 

   
5.2.2 Agentes Químicos – Inspeção no local de trabalho  (Anexo 13 da NR-15). 

 Existem fontes de exposição ao agente nos setores de:  Lavanderia ( amaciante, sabão 
liquido, alvejante); Serviço de higiene e limpeza ( hipoclorito de sódio, detergente 
cirúrgico, sidex, acido paracetico); no Serviço de Farmácia ( produtos químicos em 
geral, quimioterápicos ...), no bloco cirúrgico ( álcool, detergente cirúrgico e neutro, 
administrações de medicamentos em geral, glutaraldeido...), no centro de material e 
esterilização (álcool, benzina, detergente cirúrgico e neutro, desencrostante...), nos P.As 
(administrações de  medicamentos em geral, glutaraldeido, detergente cirúrgico...), no 
Banco de Sangue ( administrações de medicamentos e produtos químicos em geral), 
Ambulatórios alas um e dois, serviços de traçados gráficos ( glutaraldeido e hipoclorito 
de sódio), no LAC  e Hematologia ( produtos químicos em geral), na radiologia, 
hemodinâmica e radioterapia ( glutaraldeido e detergente cirúrgico, radiofarmacos e 
radioisotopos);no serviço de gineco obstetricia, serviço de clinica cirúrgica, serviço de 
clinica medica um e dois, CTI adulto, sexto andar recém nascido, UTI pediatrica, serviço 
de pediatria, serdequim, paulo guedes, CTCRIAC, CTMO ( administrações de 
medicamentos em geral, glutaraldeido e detergente cirúrgico...); No serviço de 
nefrologia ( hipoclorito, administrações de medicamentos em geral, glutaraldeido e 
detergente cirúrgico), na pneumologia ( detergente enzimatico, administrações de 
medicamentos em geral, glutaraldeido e detergente cirúrgico), serviço de quimioterapia( 
adminsitração de medicamentos e quimioterápicos, glutaraldeido e detergente 
cirúrgico..); No almoxarifado todo e qualquer tipo de material e substancia química 
chega embalado, é estocado  e entregue embalado.  
Nos  laboratórios  durante as manipulações mesmo em pequenas doses  utilizam-se  
proteções  individual, e coletiva-capelas). As funções laborais destes setores se 
envolvem com atividades que mantém contato permanente e em pequenas doses, durante 
a manipulação de substancias químicas ( administração de medicamentos e 
quimioterápicos, produtos químicos em geral) utilizados nos procedimentos de 
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tratamento dos pacientes, higienização e desinfecção de materiais e do ambiente, e nos 
processos de estudos e pesquisas por tratar-se de hospital escola, portanto não 
enquadram-se como atividades insalubres .Na manutenção – mecânica (as funções   
estão em contato por mais de trinta minutos diários com óleos minerais e lubrificantes 
usados para a manutenção e trabalho nas maquinas e equipamentos das dependências do 
HUSM. A atividade portanto enquadra-se como atividade insalubre, de grau máximo, 
por contato com  hidrocarbonetos e outros compostos de carbono; No Setor de Pintura as 
funções que ali labutam com o uso de pistola, mantém contato permanente com 
(esmaltes, tintas, vernizes e solventes) , portanto enquadram-se como atividades 
insalubres, de grau Máximo. No setor de caldeira, mantém contato eventual, com  
pequenas doses, em atividades e operações  envolvendo produtos químicos, a base de   
fosfato, durante o controle do PH da água usada na caldeira, e mantém contato 
permanente em atividades e  operações  envolvendo produtos químicos como (óleo 
petroquímico, diesel e solventes), atividades essas que por sua natureza e métodos de 
trabalho, o tempo de exposição em contato com esses agentes ( Hidrocarbonetos e outros 
compostos de carbono -  manipulação de óleo mineral), é considerada uma atividade 
insalubre, de grau máximo. 

5.3  Agentes Biológicos – sem limite de tolerância  (Anexo 14 da NR-15). 
Todas as funções representadas no organograma do hospital universitário, mantém 
contato permanente com o agente devido a necessidade freqüente de interligações 
laborais e ingresso nos ambientes afins, formando os elos de ligação entre os setores  
sejam  para avaliações clinicas, ou execuções  de procedimentos hospitalares, bem como 
controlar,  buscar e levar equipamentos, documentos e/ou informações. Atividades essas 
que por sua natureza e métodos de trabalho, e  o tempo de exposição em contato com 
esses agentes, caracterizada pela avaliação qualitativa (hospitais, serviços de 
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação, e outros estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana). Portanto conclui-se que essas funções 
laborais enquadram-se como atividades insalubres de grau médio. 
O hospital escola possui áreas determinadas permanentes de isolamento com pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas, como nos P.As ( adulto, pediátrico, e 
psiquiátrico) e UTIs ( recém nascidos, pediátrico e adulto). Funções essas que por seus 
métodos de trabalho e sua natureza, e o tempo de exposição em contato com esses 
agentes, caracterizada pela avaliação qualitativa (pacientes em isolamento por doenças 
infecto-contagiosas, bem como objetos de seus uso, não previamente esterilizados), 
enquadram-se como atividades insalubres de grau Maximo. Nos demais setores 
(enfermarias e outros), eventualmente de acordo com a necessidade laboral envolvendo 
doenças infecto-contagiosas, pelo fato do grande fluxo de pessoas, e em sua grande 
maioria são áreas de isolamento protetor (para o próprio paciente, imunodeprimidos, 
geralmente) ou de contato (germes multi-resistentes – prevenção de infecções 
hospitalares) O CTCRIAC possui isolamento, mas para evitar a contaminação do 
paciente, por exemplo. 
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O Centro de Materiais e Esterilização realiza o recebimento, higienização, 
empacotamento e distribuição de todo tipo de materiais esterilizados. A Lavanderia – 
Área suja realiza o recebimento e lavagem de roupas de todas as unidades do HUSM, 
inclusive de áreas de isolamento. Atividades estas que por seus métodos de trabalho e 
sua natureza, e o tempo de exposição em contato com esses agentes, caracterizada pela 
avaliação qualitativa (pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem 
como objetos de seus uso, não previamente esterilizados), enquadram-se como 
atividades insalubres de grau Maximo. 
O Setor de Hidráulica da manutenção realiza trabalhos e operações em contato 
permanente com esgotos (galerias e tanques). Portanto por sua natureza e métodos de 
trabalho, e o tempo de exposição em contato com esses agentes, enquadram-se como 
atividades insalubres, de grau Maximo.  

5.4 Ergonômico: 
5.4.1 Taxa de iluminamento: Vide anexo 01. As medidas foram realizadas em dia parcialmente 
nublado, e o recomendado com base na NBR 5413, as superfícies de trabalho possuem baixa 
refletância na grande maioria dos setores.  
5.4.2 Ventilação: Ocorre de forma forçada por meio de ar condicionado  nos setores de 2º Andar – 
Toco Ginecologia (Sala de preparo de Medicações da Enfermagem – 2019, Sala de Estar da 
Enfermagem – 2019, Sala de exames – sala 2013, Sala de banho – sala 2026, Núcleo de apoio – CEPE 
– 2039, Sala de desenho – CEPE, Biblioteca – CEPE, Sala 2042 – cardiotocografia computadorizada, 
Sala das nutricionistas), 3º Andar – Clinica Cirúrgica (Sala de curativos asséptico, Sala 3019 – sala de 
medicação, Sala 3042 – sala de descanso dos médicos, Sala de descanso 2 – sala 3043, Sala de 
descanso 1– sala 3043, Sala de reuniões, Auditório Professor Alberto Thomaz Londero, Sala cirurgia 
torácica), 4º Andar – Clinica Médica I (Sala de medicação, Sala de lanche, Quarto de descanso dos 
residentes), 4º Andar – Serviço de Nefrologia (Sala de reuniões e prescrição médica – 4001, Material 
de limpeza e  macas, Enfermaria – sala 4006 3 leitos (01,02,03), 4 º Andar Centro De Recursos 
Humanos (Serviço de expediente), 5º Andar – Clinica Medica II (Sala 5018 – posto de enfermagem, 
Sala 5053), 5º Andar – Serviço de Pneumologia (Sala de fibrobroncoscopia, Sala de estudo, Sala de 
reuniões e sala de aula), 5º Andar – UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) (Sala de reunião, UCI – 
unidade de cardiologia intensiva, UTI geral, Leitos (08,09 e 10) de isolamento, Sala de lanches), 6º 
Andar – Unidade Pediátrica (Sala de Preparo de Medicação – 6018, Estar Medico – 6026, Lactário II, 
6035 – Isolamento, Sala 6040 – Enfermarias Cirúrgicas Cinco Leitos, 6042 – Brinquedoteca, 
Enfermaria – 6039, 6011 – Lactentes (08,09 E 10) E 6009 (01,02 E 03) Desativada, 6013 – 
Procedimentos, 6010 – Enfermaria Desativada, Sala de Nutricionistas), 6º Andar UTI Pediátrica (Sala 
estar medico, Sala de lanches, Isolamento I, Isolamento II, Salão), 6 º Andar Unidade de Recém 
Nascidos UTI – NEO (Estar Medico, 6057 – Médio Risco, 6061 – Sala de Prematuros, 6058 – Alto 
Risco (Externos), 6059 – Alto Risco (Interno), Sala de Amamentação, 6044 – Preceptoria, 6045 – 
Psicologia), Centro Obstétrico (Sala de aula (Sala não ativada), Sala de aula, Sala de avaliação 1 – 
maca 6, Sala de avaliação 3, Sala de pré-parto 1, 2 e 3, quarto dos residentes, Corredor central, Sala de 
parto 1, Sala de parto 2), Traçados Gráficos (Sala dos médicos, Sala de descanso do plantonista, Sala 
de exames de ergometria, Sala de holter e inclinação, Sala eletroencefalo, Sala de ecocardio), Serviço 
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de Hemoterapia (Banco De Sangue) (Administração, Sala de Lanches dos Doadores, Sala de Coletas, 
Sala de Coletas de Afereses, Sala de Fracionamento, Laboratório de Compatibilidade, Sala de 
Transfusão, Setor de Sorológia), Centro De Material Esterilização C.M.E (Área IIIE IV Recepção e 
Preparo de Instrumental Cirúrgico, Área V, Área VI), Bloco Cirúrgico (Área de Transferência de Maca, 
Sala de Recuperação Externa, Sala dos Anestesistas, Corredor Central Acesso ao Centro Obstétrico, 
Central de Anestesia Medicamentos, Corredor Paralelo a Central de Anestesia, Sala 835 Sala Cirúrgica 
(Não Ativada), Sala 837 – Sala Cirúrgica (Não Ativada), Sala 840 – Sala Cirúrgica (Não Ativada), Sala 
839 – Sala Cirúrgica (Não Ativada), Corredor Central, Sala de Recuperação, Sala de Cirurgia 01, Sala 
de Cirurgia 02, Sala de Cirurgia 03, Sala de Cirurgia 04, Sala de Cirurgia 05, Sala de Cesárea 06), 
Hemato – Onco Pediatria CTCRIAC (Centro De Tratamento De Crianças Com Câncer) (Posto de 
Enfermagem (Sala de Anotações da Enfermagem e Passagem de Plantão), Posto de Enfermagem, Leito 
Desativado, Sala de Punções, Enfermarias Três Leitos (01,02 E 03) (06,07 E 08) de Isolamento (11,12 
E 13) de Isolamento (16,17 E 18) de Isolamento, Enfermarias (04 E 05) de Isolamento, (09 E 10) (14 E 
15), Rouparia), Hemato – Onco CTMO (Centro de Transplantes de Medula Óssea) (Sala de Lanches, 
Sala de Lavagem de Materiais, Quarto Privativo 19,20,21 e 22 Mesmas Descrição, Quarto Desativado 
23, Quarto Privativo 24, Sala de Prescrição, Posto de Enfermagem, Leito 25 (Desativado) Usado Como 
Sala de Recreação, Leito 26 (Desativado) Usado Como Descanso da Enfermagem, Ambulatório de 
Transplantados – Consultório Médico), Administração Hemato – Onco (Administração Hemato – 
Oncologia, Laboratório HLA – Imunofenotipagem, Sala do Médico, Sala de Reuniões, Citogenetica – 
Biologia Molecular – Imunofenotipagem, Sala Escura, Eletroforese, Laboratório de Histologia, Sala de 
Crio-Preservação), Unidade Paulo Guedes – Psiquiatria (Posto da Enfermagem, Sala de Atividades 
Lúdicas), Serdequim – Psiquiatria (Dependentes Químicos) (Posto de Enfermagem, Sala de Reuniões), 
Serviço de Patologia (Secretaria do Serviço de Patologia – Sala 4123, Museu, Departamento de 
Patologia – Serviço de Patologia do HUSM Laboratório – 4133, 4132 Setor de Imunopatologia e 
Histoquimica 1, 4118 – Sala de Microscópica 1, 4118 – Sala de Microscópica 3), Patologia (Sala de 
Necropsia), Hemodinamica (Sala de Preparo, Sala de Interpretação de Laudos, 1114b – Sala de 
Indução e Recuperação Pós Anestésica, Sala de Comandos – 1118a, Sala de Exames e Terapias – 
1118b, 1118 C – Sala de Máquinas), Serviço de Fisioterapia (Sala da Chefia, Sala de Neurologia, 83 – 
Mecanoterapia), Manutenção (Refrigeração, Secretária da Eletrônica Manutenção Corretiva, Eletrônica 
(Manutenção Corretiva), Eletrônica (Manutenção Preventiva), Sala da Coordenação), Farmácia (Sala 
de Fracionamento, Dispensação da Farmácia Medicamentos, Recepção da Quimioterapia, Sala de 
Manipulação da Quimioterapia, Depósito CAF 1 (Central de Abastecimento Farmacêutico), Mezanino, 
Manipulação de Medicamentos Tópicos e Líquidos, Sala de Limpeza dos Materiais, Paramentação e 
Higienização das Mãos, Sala de Preparo, Sala de Lanche, Farmácia do Hospital Dia – Recepção), 
Serviços Gerais (Coordenação Comunicação Transporte e Vigilância, Setor de Costura – Costura, Setor 
de Costura – Corte), Serviço de Nutrição e Dietética SND (Sala da Coordenação, Escritório SND, Sala 
dos Auxiliar SND, Copa, Cozinha), Radiologia (Medicina Nuclear ( Sala de Processamento), Medicina 
Nuclear (Retinografo), Medicina Nuclear (Sala de Espera de Exames e Observação-Recuperação), 
Medicina Nuclear (Sala de Comando), Medicina Nuclear (Sala 2 de Exames, Tomografia 
Computadorizada), Medicina Nuclear (Sala 1 de Exames, Tomografia Computadorizada), Medicina 
Nuclear (Sala 5 de Exames Raio X), Medicina Nuclear (Sala 4, Exames de Raio X), Medicina Nuclear 
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(Sala 3, Exames de Raio X), Medicina Nuclear (Sala 1b -  Exames de Raio X), Medicina Nuclear (Sala 
de Exames de Raio X - 2), Raio X Mamografia, Câmara Clara – Corredor, Arquivo Radiologia, 
Funcionários, Sala de Exames ultra-som, 1 Sala de Exames ultra-som, Sala de Laudos, Sala de Laudos 
Tomografia, Física Medica), Pronto Atendimento P.A (Consultório Pediátrico, 317 – Consultório 
Pediátrico, 313 – Inalação Sala de Procedimentos 1, 313 – Inalação Sala de Procedimentos 2, 404 – 
Sala de Observação Pediátrica e Emergência, 404 – Sala de Observação Pediátrica e Emergência 
(Secretaria, Posto de Enfermagem e Prescrição), 408 – Quarto de Isolamento, Sala de Observação 
Adulto 324, Sala de Gesso Traumatologia, 219 – Estar Médico Pediatria, 421 – Sala, Sala 425, 435 – 
Sala de Descanso, 215 – Estar Médico, 409 – Sala de Aula e Reuniões, Recepção 301, 303 – 
Administração, 332 – Quarto de Isolamento 02, 336 – Quarto de Isolamento 01, 328 – Quarto de 
Isolamento 03, 320 – Sala de Emergência, 331 – Sala de Estar Médico Traumato 2), Ala II 
Ambulatório C (Consultório 2, Sala de Aula, Sala de Reunião, 45 – Otorrino, 42 – Audiometria, 44 – 
Otoneuro, Ultra – Som, Sala de Lanches do Ambulatório, Sala de Vacinas (Pediatria), Sala de 
Professores, Sala de Aula), Ala I Ambulatórios A (17 – Oftalmologia), Ala I Ambulatório B (Salas 26 
E 27 (Juntas no mesmo Salão) Hospital Dia (Sala de Procedimentos), 35 – Urologia, 37 – Colo 
Proctologia, 38 – Proctologia, 39 – Endoscopia Respiratória, Sala de Endoscopia Digestiva 41, Sala 
Escritório Médico), Coordenação de Apoio Operacional (Coordenação de Apoio Operacional, 
Codificação e Analise de Prontuário, Arquivo Medico Mezanino 1, Escritório do Arquivo), LAC 
(Laboratório De Análises Clínicas) (Recepção – Atendimento ao Público, Coleta, Sala do Diretor, 
Hematologia do LAC, Gasometria e Bioquímica, Bioquímica, Sala de Preparação de Meios e 
Esterilização, Sala de Esterilização, Urinalise, Microbiologia – Semeadura, Microbiologia, Setor de 
Imunologia, Carga Viral II), Serviço de Almoxarifado do HUSM (Coordenação do Almoxarifado/ 
Materiais, Recepção 2), Administração Geral do HUSM (Serviço de Saúde e Segurança do Trabalhador 
– Sala 1802, Direção Administrativa 1804A – Sala do Diretor, Sala de Reuniões 1806, Sala Direção – 
1808B, Sala de Reuniões 1808A, Direção Geral 1810, 1810 A Sala do Diretor – Direção Clinica, Sala 
do Computador 1817A, 1816 A – Sala do Diretor Direção Geral, 1816 B – Sala de Reuniões), Serviço 
de Radioterapia (Consultório Médico 2001, Sala de Exames 2001, 2003 – Sala do Físico, Sala de 
Enfermagem, 2010 – Sala de Rejeitos, 2011 – Sala de Equipamentos de Radioterapia), Serviço 
Psiquiatria (Sala dos Médicos Residentes, Sala de Reunião), Coordenação Financeira (Serviço de 
Contas, Coordenação Financeira, Contabilidade), Informática (Sala de Lanches, Sala de Informática 02, 
Sala de Informática 05), Ambulatório de Quimioterapia (Salão I e Salão II no mesmo Ambiente), 
CEPE (Coordenação De Ensino, Pesquisa E Extensão) (Sala de Apoio de Estatística, Sala de Reunião), 
Educação Continuada, CCHI (Centro De Controle De Infeção Hospitalar) (Sala de Lanche), Serviço de 
Internação Domiciliar Hospital Universitário de Santa Maria – SIDHUSM (Sala de Reuniões), 
Associação dos Amigos do Hospital Universitário de Santa Maria, forçada por  ventiladores nos 
setores do 2º Andar – Toco Ginecologia (Sala de Estar da Enfermagem – 2019, Sala de exames – sala 
2013), 3º Andar – Clinica Cirúrgica (Sala de depósito de materiais, Sala de reuniões da clinica 
cirúrgica, Sala de lanches), 4º Andar – Clinica Médica I (Sala de estar da enfermagem, Sala de 
lanches), 4º Andar – Serviço de Nefrologia (Sala 4007 de espera e sala da administração), 4 º Andar 
Centro De Recursos Humanos (Serviço de relação no trabalho e coordenação, Serviço de expediente, 
Serviço social, Serviço de orientação e acompanhamento, Sala de psicologia), 5º Andar – Clinica 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

333 

Medica II (Sala 5012 – sala de lanches, Sala de reuniões da clinica medica II, Sala de reunião dos 
funcionários), 5º Andar – UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) (Depósito de materiais, Quarto do 
médico), 6º Andar – Unidade Pediátrica (Sala de Descanso, 6028 – Estar Enfermagem, Sala de 
Lanches), 6º Andar UTI Pediátrica (Sala de espera), 6 º Andar Unidade de Recém Nascidos UTI – 
NEO (Sala da Enfermagem – Lanches), Centro Obstétrico (Sala de pré-parto 1, 2 e 3, Sala de estar de 
enfermagem, Sala de lanches da enfermagem, Sala de exames, Corredor central), Traçados Gráficos 
(Secretaria, Sala de lanches, Sala de descanso do plantonista, Sala de holter e inclinação, Sala de 
eletrocardio), Serviço De Hemoterapia (Banco De Sangue) (Sala de Assistência Social, Triagem 
Hematológica, Sala de Recuperação, Triagem Clinica, Sala de Triagem Sorológica), Centro De 
Material Esterilização C.M.E (Área I, Sala de Lanches, Área IIIE IV Recepção e Preparo de 
Instrumental Cirúrgico, Área V, Área VI, Área VII Estoque De Material Esterilizado), Bloco Cirúrgico 
(Sala Administrativa da Enfermagem, Sala de Descanso e Lanche, Secretaria, Sala Visita Pré-
Anestésica (Consultório), Sala de Recuperação Externa, Sala dos Anestesistas, Central de Anestesia 
Limpeza e Guarda, Posto de Enfermagem – Depósito de Material e Produtos, Expurgo, Rouparia), 
Hemato – Onco Pediatria CTCRIAC (Centro De Tratamento De Crianças Com Câncer) (Posto de 
Enfermagem (Sala de Anotações da Enfermagem e Passagem de Plantão), Leito Desativado), 
Administração Hemato – Onco (Setor Educacional Classe Hospitalar, Psicologia), Unidade Paulo 
Guedes – Psiquiatria (Sala de Enfermagem, Refeitório, Sala de Estar, Sala de Lanches, Leitos 25 E 26 
(Mesma Descrição), Enfermaria Femininas Leitos (01,02,03,04,05 E 06) (07,08,09,10,11 E 12) e 
Enfermaria Masculinas Leitos (13,14,15,16,17 E 18) (19,20,21,22,23 E 24), Coordenação de 
Enfermagem (Assistência Social, Psicologia E Grupos), Sala da Atividades Com Pacientes, Sala da 
Enfermagem), Serdequim – Psiquiatria (Dependentes Químicos) (Refeitório, Secretaria, Curso de 
Informática, Apartamento Dois Leitos (14 E 15), Um Leito (13) e Sala de Descanso da Enfermagem,  
Enfermarias Seis Leitos (07,08,09,10,11 E 12) (01,02,03,04,05 E 06), Praxiterapia, Sala de Lanches), 
Serviço de Patologia (Sala de Macroscópica – 4010, Sala de Desprezo de Materiais, 4118 – Sala de 
Microscópica 2), Patologia (Sala de Estar), Serviço de Fisioterapia (Sala de Aula, Cozinha, Sala de 
Exercícios 05, Secretaria e Sala de Espera), Manutenção (Preparação do Material, Sala de Lanches, 
Gasoterapia, Estofaria, Eletricidade, Depósito 1, Setor de Marcenaria e Carpintaria, Mecânica, 
Hidráulica, Cutelaria, Sala de Lanche, Secretaria, Sala dos Pedreiros, Almoxarifado), Farmácia 
(Dispensação de Materiais, Setor de Manipulação – Detergentes (Saneantes Produção 1), Setor de 
Manipulação – Detergentes (Saneantes Produção 2), Serviços Gerais (Setor de Costura – Costura, Setor 
de Costura – Corte, Portaria do Psiquiátrico – Corredor, Sala de Guarda de Crachás e Chaves, Sala de 
Lanches, Recepção do Hospital – Informações, Recepção do Ambulatório Ala I, Portaria Ala II, 
Serviço de Higiene e Limpeza SHL), Serviços Gerais Lavanderia (Escritório, Área Limpa, Área Suja, 
Rouparia, Estoque da Rouparia), Serviço de Nutrição e Dietética SND (Box, Cozinha Geral, Pré – 
Preparo, Cozinha Dietética, Refeitório, Montagem das Bandejas, Higienização, Dispensa, Hall de 
Entrada, Sondário), Radiologia (Sala de Digitação, Arquivo Radiologia, Funcionários, Sala de 
Enfermagem – Preparo Pacientes), Pronto Atendimento P.A (Sala de Espera Pediatria, Consultório 
Pediátrico, 316 – Sala de Enfermagem, 318 – Sala para Procedimentos Assépticos, 331 – Sala dos 
Médicos, Consultório 3 Clínico/Cirúrgico e Consultório 2 Clínico/Cirúrgico, 419 – Sala, 213 – Sala, 
409 – Sala de Aula e Reuniões, 307 – Triagem 2, 305 – Triagem 1, Recepção 301, 320 – Sala de 
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Emergência, 331 – Sala de Estar Médico Traumato 2, Sala de Estar – Liga do Trauma – HUSM, 405 – 
Sala de Lanches), Ala II Ambulatório C (Ambulatório de Ginecologia Consultório 1, Posto de 
Enfermagem da Ginecologia – Corredor, Consultório 3, Consultório 4, Consultório 5, Consultório 6, 
Consultório 7, Consultório 8, Consultório Pré Natal 1 e 2, Consultório 3, Setor de Cirurgia Buco-
Maxilo Facial Implantodotia (Serviço Odontologico da Hemato-Onco), Otorrinologia Atendimento, 
Sala de Expurgo do Ambulatório, Sala de Pesagem (Pediatria), 58 Consultório A – 59 Consultório B – 
60 Consultório C – 61 Pa – 62 Consultório D – 63 Consultório E – 64 Consultório F, Sala de Aula, Sala 
de Acompanhamento (Cantinho Mágico) – 1754), Ala I Ambulatórios A (Sala 01, Sala 03, Sala 
02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13 E 14, 15 – Oftalmologia, 16 – Oftalmologia, 17 – Oftalmologia), Ala 
I Ambulatório B (Salas 20, 21 Sala de Procedimentos, 22 Consultório, 23 Sala de Procedimentos, 24 
Sala de Pequenas Cirurgias e Curativos e 30 Consultório, Sala 25 – Sala de Preparo de Medicação, 
Salas 26 E 27 (Juntas no mesmo Salão) Hospital Dia (Sala de Procedimentos), Sala 29, 28 e 31, Sala 33 
Sala Reuniões e Consultório, Copa, 36 – Urologia, 1752 Lavagem de Materiais, Sala de Endoscopia 
Digestiva 41, Sala 42 Consultório, Sala de Atendimento), Coordenação de Apoio Operacional 
(Internação – Balcão de Atendimento, Tesouraria – Cartão SUS, Marcação de Consultas – Balcão de 
Atendimento, Registro Geral – Balcão de Atendimento, Balcão de Atendimento I Ambulatório C, 
Balcão de Atendimento Ambulatório Ala I, Arquivo Médico, Arquivo Medico Mezanino 2, Sala de 
Pesquisa, Arquivo Permanente 2, Same Psiquiatria, Sala do Residente), Serviço de Almoxarifado do 
HUSM (Coordenação do Almoxarifado/ Materiais, Setor de Compras e Almoxarifado, Almoxarifado 
Geral), Serviço de Radioterapia (2006 – Sala de Lanches e Moldagem), Serviço Psiquiatria (Sala de 
Atendimento 01, Sala de Atendimento 02, Sala de Atendimento 03, Sala de Atendimento 04 E 05, Sala 
de Atendimento 06, NOPEM ( Núcleo de Orientação Psicologia ao Estudante de Medicina), 
Coordenação Clinica, Sala de Reunião), Área da PRT(Serviço Tercerizado) (Escritório, Sala de 
Lanches), Serviço Social (Serviço Social Medico 01, Serviço Social Medico 02), Coordenação 
Financeira (Serviço de Contas, Arquivo e Sala de Lanches), Informática (Sala de Informática 03, 
Laboratório de Informática, Sala de Informática 04), Recanto da Oração, e natural nos setores do 2º 
Andar – Toco Ginecologia (Sala de Passagem de Plantão, Enfermarias com dois leitos (Salas 2001, 
2002, 2003, 204, 2005, 2035, 2036, 2037, 2043) e (2028, 2029, 2030 estão em reforma), Enfermarias 
com cinco leitos (salas 2006 e 2009), Enfermarias com um leito (salas 2007, 2038, 2044, 2045), 
Enfermarias com quatro leitos (sala 2027), Sala de reunião – sala 2008, Sala de expurgo – sala 2014, 
Sala 2015 – sala expurgo roupa suja, Sala 2024 – sala de prescrição médica, Sala de emergência – sala 
2025 (um leito), Rouparia), 3º Andar – Clinica Cirúrgica (Enfermaria com dois leitos (salas 3001, 
3003, 3004, 3006) e com um leito (3002), Expurgo, Expurgo roupa suja, Sala prescrição médica, 
Enfermarias 5 leitos 3027 (30,31,32,33 e 34), (38,39,40,41 e 42), 3026 (25,26,27,28 e 29), (15,16,17,18 
e 19), (20,21,22,23 e 24), (10,11,12,13 e 14), Sala 3035 (isolamento) e 3029, Salas desativadas: 3036, 
3037, 3038, 3028 e 3007, Rouparias, Clinica cirúrgica – passagem de plantão, Sala desocupada (sala 
das nutricionistas), 4º Andar – Clinica Médica I (Sala de curativos, Expurgo de roupas – 4017, 4016 – 
expurgo, Sala de reuniões da clinica medica, Sala 4018 – sala de passagem de plantão, Sala de 
prescrição médica, Rouparia, Enfermaria 4027 (12,13,14,15 e 16) desativada, 4025 (02,03,04,05 e 06), 
4026 (07,08,09,10 e 11), Enfermaria dois leitos 4030 (21,22),4031 (23,24), 4029 (19,20) e 4028 
(17,18), Enfermaria um leito 4035 (28), 4034 (27), 4033 (26), 4032 (25), 4024(1), Sala de 
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equipamentos (desativada), Sala de guarda de materiais 1, Sala de guarda de materiais 2), 4º Andar – 
Serviço de Nefrologia (Sala 4010 – de hemodiálise, Reuso de material hemodiálise – 4008 – 
desativada, Sala 4008 – de depósito, Expurgo quarto 4011 e 4006, Sala CAPD (troca das bolsas de 
diálise) – 4004, Sala 4002  de lanches, Sala de recuperação – 4003, Enfermaria dois leitos – 4011 
(04,05), 4 º Andar Centro De Recursos Humanos (Corredor de espera, Sala 4052 (desocupada), 
Corredor de armários), 5º Andar – Clinica Medica II (Sala 5038 1 leito (27), Sala 5016 – expurgo, Sala 
5017 – expurgo de roupas sujas, Clinica médica II – passagem de plantão, Sala de prescrição – sala 
5022, Cinco leitos sala 5025 (02,03,04,05 e 06), 5026 (07,08,09,10 e 11), 5027 (12,13,14,15 e 16), e 
sala desativada, Dois leitos 5028 (17 e 18), 5029 (19 e 20), 5035 (23 e 24), 5036 (21 e 22) e 5037 (25 e 
26), Sala do anexo – 5049, Sala 5050, Sala de reunião – 5051, Corredor – 5052, Descanso da 
enfermagem (sala da nutrição), 5º Andar – Serviço de Pneumologia (Expurgo lavagens de materiais, 
Sala de atendimento, Sala de espera e sala de espirometria, Sala escritório, Sala de arquivo para raio x, 
Sala de materiais, Prescrição médica – corredor), 5º Andar – UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) 
(Sala de espera, Materiais oxigenoterapia e respiradores, Expurgo, Mesa de prescrição – corredor, 
Expurgo da área contaminada), 6º Andar – Unidade Pediátrica (Unidade Pediátrica, Rouparia – 6027, 
Lactário I – 6029 e 6036, Sala de Assepsia, Prescrição Medica – 6024, 6016 – Expurgo, Expurgo 
Roupa Suja), 6º Andar UTI Pediátrica (Sala de descanso da enfermagem, Expurgo do isolamento, 
Preparo de medicação, Expurgo da roupa suja e material de limpeza, Sala de prescrição medica, 
Expurgo do salão, Rouparia e estoque de materiais e equipamentos), 6 º Andar Unidade de Recém 
Nascidos UTI – NEO (Secretaria, Sala de Enfermagem, 6051 – Sala de Material, 6050 – Expurgo, 6060 
– Equipamentos), Centro Obstétrico (Sala de avaliação 2 – maca 5, Sala de resíduos, Expurgo, Sala de 
descanso da enfermagem, Vestiário masculino e feminino, Corredor 1 – depósito de material, Corredor 
2 – em frente ao bloco cirúrgico, Sala de reunião), Serviço De Hemoterapia (Banco De Sangue) 
(Corredor de Guarda de Materiais, Sala de Lavagem, Sala de Lanches dos Funcionários, Expurgo, 
Câmara Asséptica), Centro De Material Esterilização C.M.E (Vestiário Feminino, Vestiário Masculino, 
Área II Recepção Dos Materiais), Bloco Cirúrgico (Sala de Comandos de Forças 1, Corredor Paralelo 
As Salas de Cirurgia Lateral, Sala de Aula da Anestesiologista, Guarda de Equipamentos e Soro, 
Guarda de Produtos Químicos, Sala de Guarda de Equipamentos, Sala de Comandos de Forças 2, 
Expurgo da Higienização do Ambiente, Sala 834, Sala 836, Sala 836 A, Sala 838 Saída de Emergência, 
Posto de Enfermagem, Rouparia, Sala de Resíduo), Hemato – Onco Pediatria CTCRIAC (Centro De 
Tratamento De Crianças Com Câncer) (Sala de Recreação, Expurgo da Roupa Suja, Acolhimento Para 
Familiares, Expurgo, Sala de Reuniões, Sala Anexa a Sala de Reuniões, Sala de Multi Atendimento, 
Sala de Prescrição, Sala de Lanches), Hemato – Onco CTMO (Centro de Transplantes de Medula 
Óssea) (Expurgo do CTMO, Sala de Reuniões, Ambulatório de Transplantados – Sala de Espera), 
Administração Hemato – Onco (Sala da Chefia, Sala do Computador, Secretaria da Hemato – Onco, 
Laboratório (Sala de Microscopia), Sala de Lanche, Sala de Coleta, Expurgo, Citogenética, Sala 
Gelada, Serviço Social), Unidade Paulo Guedes – Psiquiatria (Secretaria, Rouparia 1, Sala de 
Entrevista (Três Ambientes), Sala de Descanso da Enfermagem, Expurgo, Rouparia 2, Sala de 
Curativos, Sala Depósito de Materiais), Serdequim – Psiquiatria (Dependentes Químicos) (Sala de 
Lanches, Sala de Entrevista, Sala de Curativos, Rouparia, Depósito de Material, Sala de Recreação das 
Psiquiatria (Paulo Guedes e Serdequim), Sala de Aula, Sala de Treinamento, Sala de Entrevista e 
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Exame Físico), Serviço de Patologia (Sala Anexa, Almoxarifado – Estoque de Material, Arquivo de 
Blocos de Parafinas, 4132 – Setor de Imunopatologia e Histoquimica 2, 4132 – Setor de 
Imunopatologia e Histoquimica 3, 4132 – Setor de Imunopatologia e Histoquimica 4, Sala de Lanches), 
Patologia (Área de Entrada, Sala de Lanches, Sala do Refrigerador, Sala dos Cadáveres, Sala de Espera 
dos Familiares), Hemodinamica (Sala de Espera, 1114 A – Secretaria, Copa, 1114c – Sala de 
Utilidades e Limpeza de Materiais), Serviço de Fisioterapia (Sala 94 – Hidroterapia, Vestiário 1 – 
Desativado, Vestiário 2, Sala de Exercícios 04, Sala de Exercícios 06, 89 – Limpeza de Materiais, Salas 
de Exercícios 07 E 08, 9 – Avaliação, Sala De Exercícios 10 – Depósito de Materiais, Salas de 
Exercícios 11,12,13,14,15,16,17 e 18, Corredor 1, Corredor 2), Manutenção (Sala de Bombas de 
Vácuo, Ar Central do Bloco Cirúrgico, Mecânica Fina, Gerador em Frente ao P.A 1, Gerador em 
Frente ao P.A 2, Cercado do Tanque de Nitrogênio, Cercado para Refrigerar o Ar do Bloco, Gerador da 
CTMO, Ar Central do CTMO, Sala do Gerador, Sala de Compressores, Depósito de Óleo, Sala de 
Secagem e Filtragem do Ar, Cozinha, Sala de Pintura, Depósito 2, Escritório do Patrimônio, Sala 
Anexa da Mecânica, Sala Anexa a Hidráulica, Casa da Caldeira, Guarda de Equipamentos, Depósito 
Geral, Vestiário), Farmácia (Setor de Compras e Chefia da Farmácia, Sala de Lanche, Mezanino, Sala 
de Rotulagem, Sala de Troca de Vestimentas, Quimioterapia – Higienização de Materiais, Ante-Sala, 
Corredor 1 – Em Frente a Dispensação de Materiais, Corredor 2 – Em Frente a Recepção da 
Quimioterapia, Sala Desocupada Pela Farmácia a Ser Ocupada Pelo Banco de Sangue, Mezanino, 
Vestiário e Descarte de Materiais Vencidos, Ante-Sala Nutrição Parenteral, Expurgo, CAF 5, CAF 3, 
Mezanino, CAF 4 I, CAF 4 II, Depósito da Farmácia CAF 2, Guarda de Medicamentos, Cozinha 
Desativada, Depósito de Solução), Serviços Gerais (Coordenação de Serviços Gerais, Corredor de 
Passagem para as Coordenação, Setor de Costura – Pintura, Corredor do Cartão Ponto, Garagem, Nova 
Sala de Comunicação Transportes e Vigilância), Serviços Gerais Lavanderia (Box 1 – Sala de 
Lanches), Serviço de Nutrição e Dietética SND (Sala das Nutricionistas de Produção, Área de 
Descanso, Prescrição (Etiquetagem), Guarda de Carros, Limpeza de Carros, Depósito de Materiais de 
Limpeza, Câmara Fria 1 – Laticínios, 2 – Carnes e 3 – Hortifrutigranjeiros, Corredor da Dispensa, Box 
de Recebimento de Alimentos, Açougue, Serviço de Nutrição e Dietética do CTMO – Escritório, Área 
de Higienização), Radiologia (Medicina Nuclear (Sala de Limpeza), Medicina Nuclear ( Vestiário), 
Medicina Nuclear ( Sala de Punção, Recuperação e Aplicação de Medicação), Medicina Nuclear ( 
Pacientes Injetados), Medicina Nuclear ( Sala de Exames), Medicina Nuclear ( Sala de Estar), 
Medicina Nuclear ( Manipulação de Radiofarmacos), Medicina Nuclear (Sala  de Comando), Sala de 
Comando, Mamografia, Câmara Escura, Câmara Escura (Revelação de Filmes), Câmara Escura 2, Sala 
Exames Raio X – 1A, Serviço de Radiologia Secretaria, Expurgo, Sala de Enfermagem – Preparo de 
Medicações, Sala Desativada Junto a Sala de Laudos Tomografia), Pronto Atendimento P.A 
(Fraudario, 406 – Sala de Lavagem das Mãos, Expurgo do P.A Pediátrico 418 – e Depósito de Material 
Limpeza, 319 – Depósito de Equipamentos e Materiais, 325 – Expurgo, 327 – Copa/Estar 
Funcionários, 329 – Depósito de Materiais, 407 – Secretaria Sala de Gesso, 423 – Enfermagem, 429 – 
Sala de Lanches da Enfermagem, 428 – Sala de Resíduos, 214 – Depósito da Traumatologia, 201 – 
Observatório de Acidentes e Violência, 302 – Depósito Geral, 334 – Sala de Lavagem das Mãos, 330 – 
Sala de Lavagem das Mãos, 326 – Sala de Lavagem das Mãos, Sala 411 – Inacabado, Terapia de Apoio 
ao Funcionário), Ala II Ambulatório C (Expurgo, Sala de Lanches, Consultório 9, Consultório 10, 
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Depósito de Roupas Sujas, Sala de Raio X – Sala Anexa, Salas Anexas C1,C2,C3,C4 E C5 Ao 42 
Audiometria, 43 – Sala de Professores, Otorrinologia Recepção, Rouparia da Pediatria e Deposito, 
Expurgo – Sala de Limpeza, Sala de Recreação da Pediatria, Sala Anexa a Sala dos Professores, 
Consultório de Pediatria 1, Consultório de Pediatria 2), Ala I Ambulatório B (Expurgo, Sala Anexa a 
Sala 35 Urologia, Sala Expurgo da Sala 38, Sala Anexa), Coordenação de Apoio Operacional (Copa, 
Balcão de Atendimento Marcação Ambulatório C, Balcão de Atendimento II Ambulatório C, Sala de 
Prontuário de Óbito, Arquivo Permanente – Sala de Recepção de Documentos, Arquivo Permanente 1, 
Arquivo dos Óbitos 1, Arquivo dos Óbitos 2, Arquivo, Sala de Lanches, Sala de Grupos, Balcão de 
Atendimento da Unidade Pediátrica – 6º Andar, Balcão de Atendimento da UTI Pediátrica – 6º Andar, 
UTI Adulto Secretaria, Secretaria do 5º Andar – Clinica Medica II, Secretaria do 4º Andar – 
Nefrologia, Secretaria do 4º Andar – Clinica Medica I, Secretaria do 3º Andar – Clinica Cirúrgica, 
Secretaria do 2º Andar – Toco-Ginecologia, Secretaria Centro Obstétrico), LAC (Laboratório de 
Análises Clínicas) (Recepção de Materiais e Confirmação de Exames e Etiquetagem, Secretaria do 
LAC – Direção, Copa, Vestiário, Sala de Lanche, Micologia – Recepção, Micologia – Analise, 
Imunologia – Sala Escura de Imunofloresence, Carga Viral e CD4, Corredor de Espera para Coletas), 
Serviço de Almoxarifado do HUSM (Sala de Lanche, Sala dos Reagentes, Sala dos Inflamáveis e 
Materiais Químicos, Mezanino, Recepção 1, Sala de Lanches, Depósito de Gás, Depósito 1, Depósito 
2, Depósito de Gás Geral, Sala de Gêneros Alimentícios), Administração Geral do HUSM (Sala 1802 
A, Sala 1802 B, Direção Administrativa 1804 – Recepção, Direção Enfermagem 1808 – Secretaria, 
Acessória de Comunicação, 1815 Copa), Serviço de Radioterapia (2004 – Sala de Planejamento, 
Arquivo – 2005, Depósito Geral, Expurgo, Expurgo Roupa limpa, Sala de Espera, Sala de Comandos 
da Máquina, Sala Oficina), Área da PRT(Serviço Tercerizado) (Expurgo de Materiais, Material), 
Serviço Social (Banco de Fraldas), Coordenação Financeira (Sala de Autorizações), Informática (Sala 
de  Informática 01, Deposito, Guarda de Equipamentos), Ambulatório de Quimioterapia (Expurgo, Sala 
de Punção e Procedimentos, Sala Anexa Depósito, Sala de Lanches), CEPE (Coordenação De Ensino, 
Pesquisa E Extensão) (CEPE – Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão, Sala de Lanche, Depósito 
de Alimentos, Sala da Coordenadora), CCHI (Centro De Controle De Infeção Hospitalar) (Secretaria, 
Comissão de Gestão Ambiental, Sala de Reuniões), Serviço de Internação Domiciliar Hospital 
Universitário de Santa Maria – SIDHUSM (Secretaria), Sala do GTH. 
5.4.3 O mobiliário esta disposto de acordo com as atividades realizadas: Dependendo do fluxo laboral  

em atendimentos de urgência e emergência e em situações diversas, o espaço físico e 
mobiliários, em vezes sobrecarregam. Ressaltando-se também o item solicitado a seguir. 

5.4.4 E reservado um espaço maior de quatro metros por servidor. 
5.4.5 Os servidores das seguintes funções levantam peso, durante a movimentação e transporte de 
equipamentos e pacientes: Enfermeiro, Auxiliar de enfermagem, Técnico em enfermagem, Mecânico-
área, Técnico em mecânica,  Almoxarife, Armazenista, Serviço de limpezas, Operador de 
máquinas/lavanderia, Contra mestre de oficio, Copeiro, Cozinheiro, Técnico em nutrição e diétetica, 
Auxiliar nutrição, Motorista, Pintor-área, Pedreiro, Operador de caldeira, Técnico em eletrônica, 
Técnico em Eletrotécnica, Eletricista, Mestre de oficio, Técnico em refrigeração, Marceneiro, 
Bombeiro hidraúlico, Estofador, Técnico em anatomia e necropsia,  Auxiliar de saúde, Técnico em 
radiologia, Auxiliar de laboratório, Instrumental cirúrgico, e as seguintes funções, não levantam peso 
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permanentemente: Assistente em administração, Arquivista (Secretária Direção Geral), Técnico em 
contabilidade, Psicologo, Recepcionista, Administrador, Auxiliar administrativo, Técnico em farmácia, 
Farmacêutico,  Laboratorista-área, Farmacêutico-bioquimico, Contador, Vigilante, Vestiárista, 
Costureiro, Nutricionista, Auxiliar lactário, Chaveiro, Professor adjunto, Assistente social, Técnico em 
laboratório, Técnico em equipamento médico odontologico, Professor assistente, Programador de 
computador, Médico, Físico, Fisioterapeuta, Secretário executivo, Técnico em assuntos educacionais, 
Biologo, Cirurgião dentista, Fonoaudiologo, Recreacionista, Professor titular, Desenhista,  Analista de 
sistema e Atendimento consultório. 
5.5 Mecanico: 
5.5.1 Os problemas de manutenção, em sua grande maioria, são evitados devido a uma manutenção 
preventiva e corretiva  freqüente das maquinas e equipamentos. 
 
6 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: 
No setor de caldeira existem  dois tanques metálicos ao lado das caldeiras com capacidade de 700 litros 
cada  ( inflamáveis líquidos) onde o operador controla o nível do tanque e a entrada do liquido na 
caldeira; A atividade mantém contato com inflamáveis, em caráter permanente, em condições de risco 
acentuado caracterizando-se como periculosa, devido ao enchimento de vasilhames com inflamáveis 
líquidos, em recinto fechado como atividade, e área de risco, toda a área interna do recinto.  
Os servidores do setor de manutenção elétrica  mantêm contato com eletricidade  por tempo 
intermitente realizando  atividades de inspeção, testes, ensaios, calibração medição e reparos em 
equipamentos e materiais elétricos (energizados ou passiveis de energização acidental de maneira 
permanente),  e de segurança individual e coletiva em sistemas elétricos de potência de alta e baixa 
tensão, entre outras atividades,  em áreas  de oficina e laboratórios de testes e manutenção elétrica, e 
nas dependências do hospital, fazendo jus ao adicional de periculosidade. 
 
7 ADICIONAL POR IRRADIAÇÃO IONIZANTE: 
Existem fontes de exposição ao agente nos setores de radioterapia, hemodinamica, radiologia, e ala 
dois sala anexa dentista, durante a operação e/ou manipulação de equipamentos (aparelhos de raio x) e 
substancias (radioisótopos ).As funções de Técnico em Radiologia*, Médico-Área* e Físico* , mantém 
contato permanente com o agente, em virtude de operarem direta, obrigatória e habitualmente, fontes 
de  Raios X ou substâncias radioativas, devendo perceber o adicional de Gratificação por trabalhos com 
Raio X ou substâncias radioativas correspondente a 10% do vencimento do cargo efetivo, por força de 
legislação específica (Artigos 69, parágrafo único, 68 a72 e 79, da Lei nº 8.112, de 11/12/90 - DOU 
12/12/90 e Artigo 12, parágrafo 2º da Lei nº 8.270, de 17/12/91 - DOU 19/12/91). A função de Auxiliar 
de Enfermagem*, Técnico de Enfermagem*, Enfermeiro*, Técnico em Radiologia*, Médico-Área* e 
Físico* fazem jus à percepção do adicional de Irradiação Ionizante de 20%, em virtude da exposição a 
fontes diversas de radiações ionizantes. 
 
8 METODOLOGIA APLICADA EM TODA A AVALIAÇÃO: 
8.1 Fundamentação legal -  Estratégia de Amostragem de Agentes Ambientais 
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É necessário discutir os objetivos de uma avaliação, a visão técnica sobre quais seriam os níveis de 
tolerabilidade para uma exposição ambiental. Evidentemente a meta conceitual de um programa de 
higiene ocupacional é a eliminação de toda exposição a agentes ambientais nocivos. Todavia, dadas as 
dificuldades tecnológicas e materias para se conseguir tal feito (por isto é uma meta conceitual), deve-
se definir uma meta operacional de longo prazo, a ser buscada ao longo do trabalho de Higiene 
Ocupacional, e os seguintes critérios de tolerabilidade de exposição, para todo  Grupo Homogêneo de 
Exposição, submetido a um agente ambiental: 
 
Meta operacional de longo prazo: Em todos os casos, deveria existir um alto grau de confiança 
estatística de que uma alta porcentagem das exposições diárias (representadas pelas exposições médias 
de longo prazo e demais parâmetros de distribuição associada) respeitam o limite de exposição. A 
exposição média de longo prazo é obtida a partir de dados obtidos no lapso de vários meses e é um 
conceito que será detalhado mais adiante.  Este seria o melhor parâmetro para uma comparação com o 
Limite de Exposição, que também é um conceito aplicável no longo prazo (é a proteção assumida sobre 
toda uma vida laboral). Admitindo uma base de quantificação desse conceito, a porcentagem das 
exposições diárias respeitando o limite de exposição, de acordo com a análise estatística, deve ser igual 
ou superior a 95% e o grau de confiança estatístico deverá ser pelo menos 95%. O Atendimento deste 
quesito, bastante rigoroso, é considerado como uma declaração estatística de que o limite de exposição 
está respeitado. 
 
Critério de Tolerabilidade no Longo Prazo: Até que o critério de meta anterior seja plenamente 
atendido, será tolerável, no longo prazo, que a probabilidade de excedência do limite de exposição, 
calculado a partir da distribuição estatística ajustada com os dados de longo prazo, seja igual ou inferior 
a 5%. Isto equivale dizer que a probabilidade de ser o limite respeitado será maior ou igual a 95%, 
como afirmado anteriormente, mas não (ainda) uma confiança estatística de 95%. 
 
Critério de Tolerabilidade no Curto Prazo: Até que as estatísticas da exposição média de longo 
prazo sejam disponíveis, será tolerável, no curto prazo, que a média geométrica dos dados de exposição 
seja igual ou inferior ao nível de ação e o desvio padrão geométrico dessa distribuição ajustada seja 
igual ou inferior a 1,5 . Este é um critério de curto prazo, para dados obtidos num lapso de várias 
semanas, que nos dá uma idéia situacional boa, mas não nos assegura sobre o que ocorre no longo 
prazo. 
 
Critério de Tolerabilidade Preliminar:  Até que haja dados suficientes para definir a distribuição 
estatística, será tolerável, preliminarmente, que a exposição diária típica do Exposto de Maior Risco do 
Grupo Homogêneo de Exposição  seja igual ou inferior ao nível de ação. Como foi exposto, o conceito 
de Exposto de Maior Risco tem grande utilidade para a rápida consideração de grupos ¨problema¨ e 
grupos preliminarmente toleráveis.Portanto, esta exposição diária típica do EMR do Grupo Homogêneo 
será o primeiro balizador do grupo. Recomendamos ainda que, se não pudermos identificar o EMR do 
GHE, devemos passar a avaliar as exposições dos componentes do grupo. O Número de amostras 
iniciais poderá variar, sendo um critério técnico do higienista. Avançaremos neste tema mais adiante. 
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Observe-se, finalmente, que os critérios são testados no seu rigor crescente (ordem contrária ao texto 
descrito acima). O Não atendimento de um critério implicará sempre em ações de controle sobre os 
riscos. 
 
8.2 Analise de Dados Ambientais 
 
As formas amostrais apresentadas produzirão dados, que serão analisados levando-se em conta tais 
características. Diferentes formas de análise estatística poderão ser realizadas, de acordo com a forma 
amostral. É importante lembrar, ainda, que a forma amostral escolhida ou designada (pois nem sempre 
há escolha) depende do objetivo da avaliação. Estamos falando de grupos homogêneos de exposição, 
dos quais desejamos conhecer sua situação frente a um agente ambiental. Os objetivos técnicos em 
higiene ocupacional serão sempre os de conhecer e controlar todas as exposições dos trabalhadores e 
agentes ambientais. ¨Conhecer¨ aqui a conotação de antecipação, reconhecimento e avaliação do 
agente, com o objetivo de controle da exposição intolerável. Dentro disso ainda ¨avaliar¨ tem uma 
conotação mais ampla do que simplesmente medir, mas sim o de uma apreciação e um julgamento 
técnico sobre a situação de exposição. Por isso devemos estabelecer adequadamente toda a estratégia 
de amostragem para os trabalhadores expostos, desde a caracterização básica. 
 
8.3 DIFERENTES OBJETIVOS 
 
Dentre os diversos objetivos que modularão a forma amostral e a análise dos dados, podemos lembrar : 
 
1-O Tipo de limite de exposição: que vai ser verificado, ou seja, se o limite tipo média ponderada no 
tempo, ou seja é um limite do tipo que ¨não pode ser excedido em nenhum momento da jornada¨. No 
primeiro caso, temos os limites de média ponderada da NR-15 e o TLV-TWA da ACGIH (aqui 
também se inclui o STEL da ACGIH, que é uma média ponderada sobre 15 minutos, com uma forma 
de aplicação muito específica). No segundo caso, temos os limites tipo valor teto da NR-15 e o TLV-C 
da ACGIH, além do valor máximo associado ao limite valor média ponderada do Anexo 11 da NR-15. 
 
2- Se a Avaliação de exposição se refere a uma verificação técnica de uma jornada (Exposição de 
jornada), ou se é uma amostra que se realiza para uma verificação que engloba várias jornadas. Ao 
estudarmos várias jornadas, podemos desejar obter: exposição referencial de curto prazo ou exposição 
referencial de longo prazo. Embora em ambos os casos a análise seja similar, no primeiro caso estamos 
falando de amostras distribuídas ao longo de varias semanas, e no segundo ao longo de vários meses.  
 
3- Se a avaliação de exposição possui intuito legal. Neste caso, a menos que se consiga mostrar em 
juízo a relevância técnica dos estudos de longo prazo, a visão estritamente legal ser referirá apenas à 
exposição de uma jornada, pois cada jornada deve atender ao limite de exposição (exceções sempre 
devem ser feitas ao Anexo 13-A da NR-15 que usa metodologia própria). É importante notar que o 
melhor parâmetro a ser comparado com o limite de exposição é a exposição média de longo prazo, pois 
os limites de exposição são desenhados dentro da premissa de proteção durante toda a vida laboral. 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

341 

 
Do exposto, já podemos concluir, inicialmente, que tanto as verificações legais como as verificações de 
limites do tipo ¨que não deve ser excedido em nenhum momento, dizem respeito apenas a verificação 
sobre uma jornada de trabalho. As exposições médias de curto ou longo prazo serão sempre 
determinações de caráter técnico e para a verificação de limites de exposição  tipo media ponderada no 
tempo. Vale ainda lembrar que o objetivo de longo prazo do trabalho de higiene ocupacional, dado que 
dificilmente se alcança a completa eliminação dos agentes nos locais de trabalho, será avaliar e 
controlar até que as exposições se situem em níveis tecnicamente toleráveis.    
 
8.4 Análise Estatística de Dados Ambientais 
 
� Limites de Exposição ¨Que não devem ser excedidos em nenhum momento da jornada¨ LE-NENM 
 

Existem mais de um tipo de limite de exposição – LE dentro da categoria dos que ¨não podem ser 
excedidos em nenhum momento da jornada¨, quais sejam: 
 

� O Valor máximo de um agente que possui um limite de exposição tipo média ponderada no 
tempo, segundo anexo 11 da NR-15. Lembramos que o valor máximo é obtido multiplicando-se o 
valor do limite de exposição tipo média ponderada pelo fator de desvio FD existente no anexo. 
Observe-se que este é um conceito antigo e já criticado pela própria ACGIH, mas que era considerado 
¨bom¨ na edição de 1977 dos TLV´s. O valor máximo não pode ser excedido em nenhum momento da 
jornada. 
� O Limite de exposição tipo valor teto VT da NR-15. Como o próprio nome expõe, é outro caso 
de um LE que não pode ser excedido em nenhum momento da jornada. 
� O Limite de Exposição TLV-C da ACGIH. É o mesmo conceito do valor teto existente na nossa 
legislação. Observação importante é que muitas vezes se confunde nesta categoria o limite de 
exposição para curta duração da ACGIH, ou seja, o STEL, como sendo um valor que não pode ser 
excedido. Na verdade, o STEL tem uma regra especial para a sua utilização e é, além disto, um limite 
do tipo média ponderada no tempo, para intervalos de quinze minutos. Ou seja, mesmo no período 
onde é verificado, podemos ter valores acima e abaixo do STEL, sempre que a média dos quinze 
minutos respeite o valor. Sugerimos a leitura atenta do livreto da ACGIH.  
Como se estabelece, as estratégias de amostragem para limites ¨que não podem ser excedidos em 
nenhum momento¨ LE-NENM 
 

1- As amostras devem ser tendenciosas, isto é, devem ser tomadas em momentos onde se espera 
que ocorram as maiores exposições. Isto implica na necessidade de um bom conhecimento 
sobre como se processa a exposição e suas características. Se não soubemos quando podem 
ocorrer tais momentos da jornada 

2- As amostras devem ser tão curtas quanto analiticamente exeqüível, de forma a não mascarar os 
picos de exposição, que ficaram ¨aplainados¨ em um tempo de amostragem muito longo. 
Instrumentos de leitura direta podem ser muito úteis nestes casos. 
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3- Não se tomam médias amostrais de várias determinações, mas sim são usados, sempre os 
maiores valores  

4- Basta que qualquer valor exceda o valor do LE-NENM, para que se possa interromper o 
processo de amostragem. 

8.5 Grupos Homogêneos de Risco 
 

8.5.1 Conceito 
 
Corresponde a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante, de forma que o 
resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer trabalhador do grupo seja representativo 
da exposição do restante dos trabalhadores do mesmo grupo. 
 
A homogeneidade resulta do fato da distribuição de probabilidade de exposição poder ser considerada a 
mesma para todos os membros do grupo. Isso não implica em concluir que todos eles necessitem sofrer 
idênticas exposições num mesmo dia. Como decorrência da aplicação dos fundamentos em que se 
baseia a estatística, como ciência, um pequeno número de amostras selecionadas randomicamente, ou 
seja, aleatoriamente, pode ser utilizado para determinar as distribuições de exposição dentro de um 
GHER. 
 
A escolha dos Grupos Homogêneos de Exposição (GHE) ocorre durante a fase de estudo e 
levantamento de dados, quando se processam as etapas de reconhecimento e  estabelecimento de metas 
e prioridades de avaliação. 
As variáveis que influem nessa escolha são: 
 
· tipo do processo/ operação 
 
· atividades/tarefas dos trabalhadores 
 
· agentes ambientais, fontes, trajetórias, meios de propagação 
 
· intensidade/concentração dos agentes 
 
· identificação e número de trabalhadores 
 
· experiência dos trabalhadores 
 
· agravos à saúde dos trabalhadores 
 
 
· variações de clima e de horários das exposições 
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· freqüência das ocorrências 
 
· interferência de tarefas vizinhas 
 
· dados das prováveis exposições, levantados na fase de antecipação  
 
· metas e prioridades de avaliação adequadas a realidade da empresa 
 
GHE poderia ser entendido como: "Trabalhadores engajados em atividades semelhantes pelo mesmo 
período de tempo, em turnos de trabalho similares, nos mesmos locais de trabalho e expostos ao mesmo 
agente de risco". 
 
 As avaliações de exposição aos agentes ambientais  foram divididas adotando-se o critério dos 
Grupos Homogêneos de Exposição. 
 
8.5.2 Definição 

   
Grupo homogêneo de exposição/ funcionários: todas as funções do local correspondem a um 

grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante a determinados riscos ambientais; 
Cabe salientar que todas as funções envolvendo o organograma nas divisões das direções de 
enfermagem, clinica, e administrativa em suas coordenações e serviços, estão expostas  a agentes 
biológicos formando um grande grupo homogêneo de risco, devido a necessidade freqüente de 
interligações laborais e ingresso nos ambientes afins, formando os elos de ligações  entre os setores  
sejam  para avaliações clinicas, ou execuções  de procedimentos hospitalares, bem como controlar,  
buscar e levar equipamentos, documentos e/ou informações. 
Funções com exposição semelhante: 
*Ruido: (Grupo 01 –caldeira; Grupo 02 –mecânica; Grupo 03-marcenaria e carpintaria; Grupo 04 –
lavanderia; Grupo 05 –costura; Grupo 06 –SND). 
*Calor: (Grupo 07 –caldeira; Grupo 08 –CME; Grupo 09-SND; Grupo 10 LAC;) 

As avaliações de exposição aos agentes ambientais  foram divididas adotando-se o critério dos 
Grupos Homogêneos de Exposição a seguir relacionados: 

Grupo Homogêneo de Exposição 
Funcionário de Referência Avaliações Realizadas 

            Caldeira: Luiz C. C. da Silva 
Oper. de caldeira 

 
Grupo 01 

Mecânica: Edemar Nunes Rodrigues 
Técnico em mecânica 

 
Grupo 02 

Marc. e carpintaria: Valdir L. Massoco 
Marceneiro 

 
Grupo 03 
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Lavanderia: Rogerio P. Zanon 
Operador de maq. de lavar 

 
Grupo 04 

Costura: Irene R.  de Oliveira 
Costureira 

 
Grupo 05 

SND: Claudete T. L.Porto 
Cozinheira 

 
Grupo 06 

Caldeira: João V. Silva 
Oper. de caldeira 

 
Grupo 07 

CME: Reimar L. Gasparoto 
Aux. de Laboratorio 

 
Grupo 08 

SND: Jose D.P.Fernandes 
Copeiro 

 
Grupo 09 

LAC: Alzira V. de Oliveira 
Serviços Gerais 

Grupo 10 

8.6  Ruído 
 Em se tratando de um programa de controle da exposição ao ruído, os valores constantes 
na NR15- Portaria 3214/78, não devem ser entendidos como linhas separadoras definitivas entre os 
níveis seguros e perigosos, devido à variação de suscetibilidade individual dos trabalhadores. Os níveis 
de ruído deverão ser mantidos o mais baixo que a tecnologia permitir. 

As exposições máximas permissíveis referem-se ao tempo total de exposição a um 
mesmo nível por dia de trabalho, quer a exposição seja contínua ou composta de vários períodos de 
curtas exposições. 

A FUNDACENTRO utiliza como critério técnico para as suas avaliações de exposição 
ao ruído contínuo ou intermitente, uma extensão do anexo I, que é uma tabela mais completa, que 
estabelece as máximas exposições diárias permissíveis para níveis de ruído de 80 a 115 dB(A). A 
utilização deste critério tem por finalidade representar com maior precisão a exposição dos 
trabalhadores ao ruído. 
 
QUADRO DESTAQUE 

Níveis de Ruído Aceitáveis 
De 0 a 20 dB(A) --------------------------------�  Faixa de Silêncio 
De 30 a 70 dB(A) --------------------------------�  Faixa Segura 

De 80 a 100 dB(A) --------------------------------�  Faixa Perigosa 
Acima de 110 dB(A) --------------------------------�  Faixa de Surdez 

90 dB(A) Limite de Exposição ao ruído IN 84 do INSS 
85 dB(A) Limite de Tolerância 8 horas- NR15, Portaria 3214/78 
65 dB(A) Nível de Conforto - NR17, Portaria 3214/78 

115 dB(A) Risco Grave e Iminente - NR03, NR15 , Portaria 3214/78 
130 dB(A) Limite de Tolerância para Ruído de Impacto 
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120 dB(A) Limite de Tolerância para Ruído de Impacto 
140 dB(A) Ruptura de Tímpano 

140 dB(L)/130 dB(C) Risco Grave e Iminente - NR03, NR15 
 
8.6.1  Instrumentos  utilizados 
 

 As avaliações quantitativas de ruído foram efetuadas por intermédio dos seguintes instrumentos: 
1. DOS : medidor de dose de ruído individual, mod. DOS500 
2. Minipa: calibrador TES - 1356 
 
Utiliza-se nas medições dos níveis de pressão sonora: 

 
A) medidores integradores de uso pessoal (dosímetros de ruído) 
Os medidores integradores de uso pessoal (dosímetros) utilizados nas avaliações da exposição 
ocupacional ao ruído atendem as especificações constantes da Norma ANSI S1.4 – 1971 (R 1976) tipo 
S2A, com as seguintes características básicas: 
 
- faixa de freqüência : 20 Hz – 10 KHz, escala “A” ANSI S1.4 tipo 2A 
- faixa de medição: 80 – 115dB(A) 
- detector de nível de ruído contínuo acima de 115 dB(A) 
- calibrador acústico de pressão sonora TES - 1356 
- incremento de duplicação de dose = 5 (q=5) 
- indicação de ocorrência de níveis superiores a 115 dB(A) 
 
 O instrumento acima descrito possui especificação segundo as normas ANSI S1.4-1971(R1976) 
e IEC 651/1979. 
 
8.6.2  Metodologia de Avaliação 
 
 A estratégia adotada nas medições dos níveis de pressão sonora (ruído) foi a caracterização da 
exposição dos trabalhadores nesta empresa, analisando-os individualmente de modo que pudéssemos 
definir a dose de ruído recebida por cada um dos trabalhadores no ambiente. 

Foram consideradas principalmente, as fontes de ruído predominante, isto é, aquelas capazes de 
contribuir significativamente para a exposição de uma ou mais pessoas. 

A definição da metodologia de amostragem foi orientada pelas exposições potenciais e não 
simplesmente pelas fontes de ruído existentes. 

Também foram rigorosamente observados os “ciclos de exposição” ao ruído, com o objetivo 
específico de definir e/ou amostrar aquelas pessoas cujas atividades se desenvolviam em diferentes 
locais e níveis de ruído, durante a jornada de trabalho. Nestes, a caracterização das exposições foram 
obtidas através de dosimetrias individuais. 

A grande maioria das situações de exposição ao ruído foram caracterizadas através do 
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monitoramento de um trabalhador em particular, o qual representa a mesma situação acústica 
ambiental, originando os chamados “Grupos Homogêneos de Exposição”. Estes grupos retratam a 
exposição “típica” dos trabalhadores amostrados. 

A importância desta estratégia reside no fato  de que o conjunto das determinações efetuadas  
representam a totalidade das situações dos trabalhadores expostos ao ruído. 

Todas as medições dos níveis de ruído foram feitas em condições operacionais normais ou 
habituais, e elas compreendem como tais os ritmos usuais de trabalho da empresa. Todos os fatores 
contribuintes não associados ao processo (condições normais) que pudessem contribuir nas 
amostragens, foram detalhadamente analisados e considerados. 

O procedimento de avaliação adotado pelo avaliador também procurou não interferir nos 
resultados finais das medições. Toda e qualquer leitura suspeita foi invalidada e posteriormente refeita. 

As medições dos níveis de pressão sonora (ruído)  foram realizadas junto à zona auditiva dos 
trabalhadores (plano horizontal que contém o canal auditivo, a uma distância de 150 +/- 50 mm do 
ouvido) considerando sempre o lado do ouvido que estava exposto ao maior nível de pressão sonora. 

 
 
O direcionamento do microfone dos aparelhos utilizados na amostragem foi orientado segundo 

suas características eletro–mecânicas e o campo acústico existente em cada local. Os instrumentos 
foram adequadamente calibrados.  

 
8.6.3  Critérios de Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído 
 

Ruído contínuo ou intermitente: o critério legal vigente de referência (NR-15, Port. Nº 3214/78 
MTb) adotado para  verificação das exposições ao ruído contínuo ou intermitente está fundamentado 
nos limites fixados de referência, 85 dB(A) para 8 horas diárias corresponde a uma dose de 100%. 

O critério de avaliação utilizado considera ainda, além do critério de referência, o incremento de 
duplicação de dose (q) igual a 5 (cinco) e o nível limiar de integração igual a 80 dB(A). 

As avaliações das exposições ocupacionais ao ruído contínuo ou intermitente foram feitas 
através de dose diária de ruído ou do nível de exposição, parâmetros estes representativos da exposição 
diária do trabalhador. O ideal é que todos os trabalhadores avaliados recebam treinamento e 
equipamentos de proteção individual,  proteção auricular tipo concha ou plug de inserção. 
(Valores de NRR- SF - Plug= 17 dB(A) e Concha NRR-SF= 26 dB(A)) .   
 
8.6.4  Planilha de dados  

Nomenclatura utilizada: 
TERMOS SIGNIFICAÇÃO 

 
Tempo de amostragem 
 

 
Numeral adotado para indicação do tempo de medição referente ao 
funcionário exposto caracteriza a exposição dos trabalhadores dentro 
do ciclo de trabalho. 
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Dose 
 

 
Valor percentual obtido como resposta do aparelho ao nível de ruído 
avaliado e durante o tempo amostrado. 
 

NE 

 
Nível de exposição durante o período avaliado, equivalente à dose 
porém em unidades dB(A).  
 

 
NEN 
 

 
Nível de Exposição de ruído contínuo ou intermitente, em dB(A), 
que corresponde a exposição do funcionário avaliado. Projetada para 
a jornada de trabalho (oito horas) . 
 

 
Limite de Tolerância-LT 
 

 
Nível máximo a que se pode expor o trabalhador sem o uso de EPI.  

 
Atividade 
 

 
Ações em desenvolvimento no momento da avaliação.  

 
8.6.4.1  Equações Geradoras do valor de dose 
 
  Para obtermos o valor do Nível  de Exposição em função da Dose obtida no intervalo  de 
monitoramento e considerando o Nível de Critério da Legislação Brasileira (85 dB(A)) e fator de 
duplicação de dose q=5. 
 
  Da formula genérica  
 

NE= (Q/Log2)* (Log (J/T)*D/100) + 85 
Onde: 
 
NE- Nível de Exposição projetado na jornada de trabalho  
Q - Fator de duplicação de dose 
J- Jornada de Trabalho em minutos 
T - Intervalo de tempo em que foi realizado o monitoramento em minutos 
D- Dose em valor percentual obtido como resposta do equipamento durante o período (T) 
 
8.6.4.2  Metodologia de Análise da Eficiência do Protetor Auricular  
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Método do Rc/NRR 
 
 Este é o método base, que serve para entender as variações que atualmente existem. É um 
método de número único, desenvolvido para ser de uso prático (o tempo não atestou isto). O NIOSH 
suprimiu a medição espectral, anteriormente utilizada no método original. No lugar do espectro do 
ruído, colocou um espectro rosa e um estimador astuto, a diferença C-A, que o corrige tecnicamente, ao 
calcular o NRR, de forma que o ruído real é superestimado em risco, com um nível de confiança de 
98%. Também foi estabelecido o mesmo nível de confiança de 98% em relação aos dados de atenuação 
dos protetores auriculares, deduzindo-se dois desvios-padrão. Isto para expor o índice de segurança 
embutido neste índice que integra os dados do protetor e prevê  o enfrentamento do pior espectro 
(percentual de 98%  em dificuldade de atenuação). Feito isto, a conta do usuário fica simples: deve-se 
subtrair o NRR do ruído ambiental avaliado em dBC, obtendo o nível de ruído que atinge o ouvido em 
dBA. 
Observe que tem que ser em dBC, pois o método prevê isto. Não sendo possível a realização de 
dosimetria na curva de ponderação C, deve-se eleger um nível em dBC que represente a jornada 
avaliada, em caso de não haver a possibilidade de realização de dosimetria em Curva de Ponderação C, 
uma medida a favor da segurança é obter o pico do valor obtido na curva de Ponderação C (utilizando-
se um Decibelímetro) e adotá-lo, sendo uma medida extremamente conservadora. A melhor solução é, 
portanto, obter a dosimetria em curva de ponderação C e obter o Nível Equivalente (NE) ou (Lavg)  e 
realizar a subtração. 
 
Uso do dBA ao invés do dBC 
 
 Foi desenvolvida uma alternativa com o uso do dBA ambiental, o método básico é a diferença 
C-A (valor de dBC-dBA), que ¨representa¨ o ruído. Sem o dBC perde-se o indicador e para isso, 
admiti-se que se vai enfrentar um ruído muito desfavorável, o que quer dizer, com grande conteúdo de 
baixas freqüências. O NIOSH admitiu uma diferença C-A igual a 7, para representar esse ruído, na 
fórmula básica, no lugar de dBC, teríamos dBA + 7, ou alternativamente, o NRR seria descontado em 
7. 
 

As recomendações da ANSI S.12.6-1997, ou aplicar a fórmula abaixo para cálculo da atenuação 
do Protetor auricular, como os fabricantes dos protetores ainda não apresentaram o índice de atenuação 
pelo método B, adotamos a metodologia abaixo. 

 
NPSc=NPSa-(NRRx F-7) 

Onde: 
 
NPSc - Nível de Pressão Sonora com Proteção em  dB(A) 
NPSa - Nível de Pressão Sonora do Ambiente em dB(A) 
NRR - Nível de Redução de Ruído (Norma ANSI 3.19/74 ou similar) 
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F – Fator de Correção do tipo de EPI abaixo 
F=0,75 Concha 
F=0,5 Espuma moldável 
F=0,3 Plug de Inserção 
 
8.6.4.3  Metodologia de Análise da Eficiência do Protetor Auricular (Método B) 
 

As recomendações da ANSI S.12.6-1997, método B, com fórmula de cálculo direto, 
onde não se utiliza o fator de correção (função do tipo de EPI) e fator de redução de 7 dB(A), com 
algumas peculiaridades, quais sejam: o nível de proteção estatístico é de 84% (contra os 98% do 
método tradicional) e subtrai-se diretamente do dBA, com correção de 5 ao invés de 7, índice este já 
embutido no NRRsf fornecido pelo fabricante. 

 
NPSc=NPSa-NRR(sf)  

Onde: 
 
NPSc - Nível de Pressão Sonora com Proteção 
NPSa - Nível de Pressão Sonora do Ambiente 
NRR(sf) - Nível de Redução de Ruído (Subject Fit) 
 
8.6.4.4 Atenuação “Corrigida” em função do tempo real de uso do Protetor 
 

Porcentagem  do  tempo em que o protetor é utilizado 
50% 75% 94% 98% 99% 99,5% 100% 
-20 -15 -7 -3 33 (37) 25 
-15 -11 -4 -2 23 24 20 
-11 -7 -2 -1 19 19 15 
-7 -4 -1 -1 14 15 10 
240 120 30 10 5 2,5 0 

Tempo em minutos de não uso na jornada de 480 min 
 
Exemplo: Um protetor com NRR=25, retirado por 10 minutos é corrigido em –3 ou seja, seu valor 
efetivo será 25-3, para valores intermediários, utilizar o NRR imediatamente superior. 
 
Em caso de utilização de dupla proteção auricular adotar para fins de cálculo de atenuação do conjunto 
o maior dos NRRsf acrescido de 6 dB. 
 
Segundo a NBR 10152, são considerados de níveis de desconforto, os níveis de ruído entre 65 dB a 85 
dB, podendo causar problemas nos colaboradores como: stress no trabalho, fadiga, dores de cabeça, 
etc...;  
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8.6.4.5 Dados Obtidos nas Avaliações  (Vide anexo 02) 
8.7   Agentes Químicos 
 
8.7.1  Introdução 
 
  A exposição ocupacional a gases e vapores é freqüente nos locais de trabalho. Diferente 
do ruído que pode ser ouvido, os gases e vapores poderão aparecer em concentrações perigosas, com 
pouca ou nenhuma particularidade. Os agentes químicos no estado gasoso podem agir traiçoeiramente 
com sérias conseqüências, pois eles se misturam com o ar dos locais de trabalho e poderão ser 
respirados pelos trabalhadores, atingindo as partes mais profundas dos pulmões junto com o ar, sem 
encontrar nenhuma resistência à sua penetração como a encontrada pelas poeiras. 
  A avaliação dos gases e vapores num  ambiente de  trabalho é muito importante para que 
sejam  viabilizadas medidas que preservem a saúde de seus ocupantes, principalmente em se 
considerando os trabalhos realizados em ambiente fechado, onde a ventilação se faz artificialmente 
para complementar a ventilação natural.  
 
 
8.7.2 - Objetivos das avaliações 
 

a) Determinar o risco à saúde dos trabalhadores devido à presença de agentes químicos  na forma 
de gases, vapores e poeiras. 

b) Considerar a concentração do agente químico no ar ambiental, assim como as vias de acesso no 
organismo humano e o tempo de exposição dos trabalhadores, comparando os dados obtidos 
com a legislação vigente a fim de determinar a necessidade de medidas de controle; 

c) Avaliar a adequação e a eficiência das medidas de controle existentes. 
 

8.7.3  Fundamentos da amostragem 
 

a) Verificar a  situação de exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos; 
b) Analisar o posicionamento dos trabalhadores em relação às fontes poluidoras, em função da 

maior ou menor exposição devido a locais enclausurados e/ou a presença de múltiplas fontes 
poluidoras; 

c) Observar a movimentação dos trabalhadores na área, a fim de cobrir com as avaliações a maior 
parte das situações de trabalho; 

d) Considerar as práticas laborais, isto é, como os trabalhadores se posicionam em relação às suas 
tarefas, o uso de equipamentos de proteção coletiva e individual; 

e) Considerar as trocas de ar que ocorrem no ambiente e as condições de ventilação nos locais de 
trabalho. 
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8.7.4 Avaliação qualitativa–  
8.7.5 Agentes químicos: 
As funções laborais envolvidas com produtos químicos conforme  são descritos  no iten  5.2.2; Os 
setores se envolvem com atividades que mantém contato eventual e em pequenas doses, durante a 
manipulação de substancias químicas ( administração de medicamentos e quimioterápicos, produtos 
químicos em geral) utilizados nos procedimentos de tratamento dos pacientes, higienização e 
desinfecção de materiais e do ambiente, e nos processos de estudos e pesquisas também  por tratar-se 
de hospital escola, nos  laboratórios e farmácia durante as manipulações mesmo em pequenas doses  
utilizam-se  proteções  individual, e coletiva-capelas. Todo o produto químico em função da sua 
natureza, concentração e intensidade no momento do contato com o individuo, seja por meio digestivo, 
respiratório e/ou cutâneo, poderá ter algum efeito nocivo ao  mesmo, partindo da sua susceptibilidade e 
tipo  de reação de sensibilidade individual, alem de possíveis associações dos agentes  nocivos. 
Podendo ocasionar a nível geral  irritações respiratórias, nos olhos e dermatites, diversas patologias,  
intoxicações, náuseas, tonturas, desmaios, entre outras. Quanto aos Radiofármacos e Radioisótopos: 
Alterações celulares, neoplasias, anemias, lesões de pele, leucemia, conjuntivite, radiodermatite, 
infertilidade masculina, câncer.radioisótopos: substâncias que emitem radiação, utilizados no seu 
estado livre para a obtenção de imagens.; radiofármacos: substâncias que quando adicionadas aos 
radioisótopos, passam a ser chamados de radiofármacos marcados. Apresentam afinidade química por 
determinado órgão do corpo e são utilizados para transportar a substância radioativiva para o órgão a 
ser estudado; Medicamentos Quimio-terápicos, que em contato com a pele podem causar queimaduras, 
e lesões nos olhos.São procedimentos de segurança em relação a agentes químicos ( não se alimente no 
local de trabalho, principalmente quando estiver lidando com produtos químicos; Lave as mãos 
freqüentemente pois esse ato pode prevenir a contaminação da pele; Evite inalar o produto, 
permanecendo o menor tempo possível em ambientes com alta concentração de produtos no ar; Utilize 
sempre os equipamentos de proteção individual; Participe de treinamentos, pois eles podem prevenir 
possíveis acidentes e doenças; Mantenha seu local de trabalho limpo; Em qualquer situação anormal  
onde haja exposição a algum produto químico, avise imediatamente o responsável; E lembre-se evite o 
armazenamento próximo a outros produtos que podem reagir entre si.) 

 
Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. 
Óleos, graxas minerais: 
Estes agentes são utilizados durante a manutenção preventiva/corretiva de máquinas e equipamentos. O  
óleo e as graxas minerais usados e manipulados diariamente,  são derivados dos  hidrocarbonetos,  os 
quais,  por sua vez, possuem respectivamente grau de toxidade que poderá provocar afecções cutâneas,  
quer em contato prolongado ou eventuais  o  que depende de fatores tais  como:  associação  dos 
agentes  nocivos,  tipo  de reação e sensibilidade  individual  e importância  do contato.  Após um certo 
de exposições as lesões tomam um aspecto de "eczemas irritativos " e outros  (ex. laioconiose).Sendo 
que as partes do corpo onde a pele é mais delgada,  dorso  da  mão,  parte  interna  do antebraço e 
laterais do pescoço,  são as  mais atingidas. 
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A partir disto podemos distinguir dos aspectos principais dos quais dependem essas afecções cutâneas.  
1)  As características naturais e particulares da pele; 2)  A  diminuição da  resistência  natural  da  pele. 
Tintas, vernizes  e solventes: 
Estes agentes são utilizados durante as operações de pintura  a pistola  no setor de pintura da 
manutenção; De acordo com a literatura técnica, solventes de tinta podem afetar as células do fígado, 
causando possíveis doenças hepáticas causadas por exposições prolongadas sem a devida proteção 
individual e ambiental, a solventes usados em produtos para a pintura, podendo também afetar o tecido 
pulmonar;  principais vias de absorção respiratória e cutânea. 
 
8.7.6 Agentes Biológicos: 
São aqueles causados por microorganismos como bactérias, fungos, vírus, bacilos e outros, capazes de 
desencadear doenças devido a contaminação e pela própria natureza do trabalho, no contato com esses 
microorganismos encontrados nos ambientes e nos equipamentos utilizados no exercício laboral, com 
alta potencial de provocar doenças nos trabalhadores; Como medidas preventivas destacamos a 
vacinação, esterilização, higiene pessoal, uso de EPI, ventilação e controle medico. As doenças mais 
freqüentes causadas por esses agentes são: doenças infectas contagiosas,  infecções, tuberculose, 
brucelose, tétano, febre amarela, febre tifóide, entre outras. 
 
8.7.7 Agentes  físicos ( radiação ionizante): 
Os raio X, são produzidos bombardeando com eletrons uma placa de metal ( ânodo), numa ampola com 
vácuo. Neutrons são liberados quando um núcleo é bombardeado por partículas de alta energia. Os seu 
efeitos sobre o organismo durante a execução das atividades laborais dependem da dose da radiação 
ionizante recebida. Podem ser dividos em dois grupos: *somáticos – são alterações que ocorrem no 
organismo atingido, gerando doenças e danos, que se manifestam apenas no indivíduo irradiado, não se 
transmitindo a seus descendentes.; E os *genéticos - são mutações ocorridas nos cromossomos ou 
genes das células germinativas, que podem causar alterações nas gerações futuras (descendentes). 
Existem fontes de exposição  ao agente conforme descreve o item 5.1.4. 
 
8.7.8 Avaliação quantitativa–calor: 
O calor e um risco físico, que se  apresenta em processos com liberação de energia térmica. Esta 
igualmente presente em atividades executadas ao ar livre como construção civil e o trabalho no campo. 
E sabido que o homem que trabalha em ambientes de altas temperaturas sofre de fadiga, seu 
rendimento diminui ocorrendo erros de percepção e raciocínio e aparecem serias perturbações 
psicológicas que podem conduzir a esgotamentos e prostrações. Há, portanto a necessidade de conhecer 
como se processa a interação térmica entre o organismo humano e meio ambiente, conhecer seus 
efeitos e determinar como quantificar e controlar esta interação. O organismo possue reações ao calor 
dependendo da  atividade realizada, sua intensidade e  tempo de exposição, como vaso dilatação 
periférica, sudorese,  e doenças do calor (exaustão do calor, desidratação, câimbras do calor, e choque 
térmico). 
 
8.7.8.1 Dados Obtidos nas Avaliações   de (Vide anexo 03) . 
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  Instrumento  utilizado para quantificar a intensidade de calor: 
 As avaliações quantitativas de calor foram efetuadas por intermédio do seguinte instrumento: 
Termômetro de globo, Modelo:TGD – 200, marca INSTRUTHERM, composto de indicador e 
modulo – sensor com três sondas, indica a temperatura de globo, bulbo seco e bulbo úmido.  
 
8.8 PERICULOSIDADE 
 
Atividades com Energia Elétrica 
 

 Lei 7.369 
Como se sabe, a Lei 7.369 teve como intenção, claramente definida na exposição de motivos 
do autor do Projeto de Lei, contemplar apenas os Eletricitários, por motivos de ordem 
particular / política. 
Aprovada pelo Congresso, a Lei 7.369 foi promulgada pelo Presidente da República em 
assinatura conjunta com o Ministro das Minas e Energia.  
 
Caso seu âmbito de aplicação fosse geral, isto é, para todos os que lidam com eletricidade 
e não apenas os Eletricitários, não haveria razão para esse convite de assinatura conjunta com 
o Ministro das Minas e Energia. Mais adequado seria a co-participação do Ministro do 
Trabalho. 
 
 Portaria 3.471 
Também a Portaria 3.471 ao nomear uma Comissão para estudar a regulamentação da 
referida Lei, restringiu a discussão do assunto a apenas aos técnicos das empresas do Setor 
de Energia Elétrica. 
 
Confirmação pelas próprias palavras do Sr. Presidente da República 
No mesmo sentido depõe o EXMO. Sr. Presidente da República, Dr. José Ribamar Sarney, 
no seu discurso comemorativo de 1º de Maio de 1.988. 
Ao discorrer sobre os benefícios de seu Governo para a classe de trabalhadores, ele diz: 
“...Isto sem falar nas Leis de vantagens corretivas de diversas categorias, que foram feitas. 
Dou apenas um exemplo: o adicional de periculosidade para os Eletricitários”. 

 
Decretos 92.212 e 93.412 
Por outro lado, tanto o Decreto 92.212 como o seu substituto, o Decreto 93.412, limitam o 
pagamento do adicional de periculosidade a apenas às atividades constantes do Quadro de 
Atividades / Áreas de Risco, anexo a ambos os decretos. 
Este Quadro de Atividades / Área de risco, na realidade caracteriza a periculosidade apenas 
para aqueles que trabalham nos chamados “Sistemas Elétricos de Potência”. Trata-se de 
uma expressão técnica com sentido bem preciso e que está claramente definida na Normas 
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Brasileira NBR 5.460 ( Eletrotécnica e Eletrônica - Sistemas Elétricos de Potência - 
Terminologia ) de Dezembro de 1.981, assim como na sua revisão de 1992. 
 
NBR 5.460 Ano 1981 
Tal norma nos itens 4.499, pag. 40, e 4.419, pag. 17 define Sistema de Potência como: 
“Sistema Elétrico de Potência que compreende as instalações para geração, transmissão 
e/ou distribuição de energia elétrica”, entendendo “Distribuição, pelo transporte que vai 
desde a transmissão até o relógio de medição de energia do usuário”. 
 
NBR 5.460 Ano 1992 
Tal norma no item 3.613, pag. 44 define claramente Sistema Elétrico de Potência como: 
“3.613.1 Em sistema amplo, é o conjunto de todas as instalações e equipamentos destinados 
à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.”  
“3.613.2 Em sentido restrito, é um conjunto definido de linhas e subestações que assegura a 
transmissão e/ou a distribuição de energia elétrica, cujos limites são definidos por meio de 
critérios apropriados, tais como, localização geográfica, concessionário, tensão, etc.” 
 
Sistema Elétrico de Potência x Unidade de Consumo 
 
O termo “Unidade de Consumo” tem também sentido técnico e vem claramente definido no 
Dicionário Brasileiro de Eletricidade. 
“ Unidade de Consumo: é a rede elétrica situada após o relógio de medição”. 
De fato, na Lei 7.369 e em nenhum Decreto que lhe seguiu, as Unidades de Consumo estão 
contempladas pelo Adicional de Periculosidade. 
 
Interpretação “Por Analogia” 
Alguns sindicatos (que não os Eletricitários) tem argumentado que a eletricidade que circula 
nos Sistemas Elétricos de Potência é a mesma que circula nas Unidades de Consumo, 
portanto, é lógico que se deveria atribuir também a periculosidade às Unidades de Consumo. 
A isto deve-se responder que a extensão da abrangência legal a situações supostamente 
análogas só se justificaria para textos omissos ou ambíguos. Não se justifica, entretanto, para 
os casos em que a intenção do Legislador é inequivocamente restrita, como ficou mostrado 
pelos dados apresentados anteriormente. 

 
Diferença Entre o “Risco” no Sistema Elétrico de Potência e na Unidade de Consumo 
Apesar da eletricidade ser a mesma, quanto à sua natureza, nos dois casos, tanto a 
probabilidade como a gravidade de eventuais acidentes é muito maior nos Sistemas Elétricos 
de Potência. 
As razões são principalmente as seguintes: 
a) Geralmente, as voltagens são bem maiores nos Sistemas Elétricos de Potência. 
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b) A presença de intempéries (sol, chuva, ventos) inutiliza, por deterioração, qualquer 
tentativa de isolação da cabagem, isto acrescido ao problema do aquecimento da cabagem 
devido à alta tensão. 
c) A probabilidade de curtos-circuitos é bem maior pela oscilação dos fios provocadas pelo 
vento. 
d) Todas as torres de transmissão e distribuição de energia apresentam fugas de corrente. 
e) Tanto o calor (devido à sudorese) como a umidade (chuvisco, névoas, neblinas) diminuem 
extraordinariamente (centenas de vezes) a resistência elétrica do corpo humano, aumentando 
a gravidade das conseqüências do choque. 
f) Na Unidade de Consumo, a supervisão, as medidas de controle fixas e o obedecimento das 
normas de segurança é mais fácil. 
g) Na Unidade de Consumo, o operador pode obter uma certeza pessoal de que não haverá 
uma religação acidental. No Sistema Elétrico de Potência é impossível um controle pessoal. 
 
h) O socorro, na Unidade de Consumo, tanto em termos de afastamento da área de risco / 
acidente, quando prestando um socorro é mais fácil do que no Sistema Elétrico de Potência, 
onde é praticamente impossível. 
i) No Sistema Elétrico de Potência, além do risco da sua elevada classe de tensão, deve-se 
acrescentar o risco das descargas atmosféricas (mesmo quando se trabalha com o sistema 
desenergizado). 
 
Requisitos para a Avaliação da Periculosidade 
Baseado no texto legal definido pelo Decreto 93.412/86, os limites para a análise e percepção 
do adicional de periculosidade por energia elétrica prendem-se às condições que estão 
descritas e sintetizadas no quadro abaixo: 
 
Item no Decreto/Condição do Decreto Caput, Quadro de Atividades e Áreas de Risco 
Pertencer ao Sistema Elétrico de Potência.Art. 1º Desempenhar atividade relacionada em 
área de risco que conste no Quadro de Atividades e Áreas de Risco dentro do sistema elétrico 
de potência, Art. 2º, item I e IIA exposição é habitual e contínua ou habitual e intermitente 
Art. 2º, §2º Há contato físico cuja exposição ou exposição aos efeitos da eletricidade que 
possam gerar incapacitação, invalidez permanente ou morte. .Art. 2º, §3ºNão é fornecido 
equipamentos de proteção e adotadas técnicas de proteção ao trabalhador, verifica-se a 
necessidade de se determinar: 
a) Qual o sistema elétrico em que o trabalhador labora? 
Caso seja o sistema elétrico de consumo, interromper a análise e concluir pela 
improcedência da pedido. 
Caso seja o sistema elétrico de potência, continuar. 
 
b) Qual a área de risco e a sua respectiva atividade? 
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Se não houver o exato enquadramento, interromper a análise e concluir pela improcedência 
da pedido. 
Se houver o exato enquadramento, continuar. 
 
c) Qual o tempo de exposição? 
Caso seja eventual, interromper a análise e concluir pela improcedência da pedido. 
Caso seja habitual e permanente / intermitente, continuar. 
 
d) Qual a forma de se expor ao risco? (análise técnica) 
Caso não haja risco que possa gerar incapacitação, invalidez permanente ou morte, 
interromper a análise e concluir pela improcedência da pedido. 
Caso haja risco que possa gerar incapacitação, invalidez permanente ou morte, continuar. 
 
e) Os equipamentos de proteção e as técnicas de proteção são suficientes para proteger 
o trabalhador? 
Caso positivo, interromper a análise e concluir pela improcedência da pedido. 
Caso negativo, continuar. 
Assim, se e somente se TODAS as respostas forem afirmativas, é que o trabalhado terá 
direito ao adicional de periculosidade por energia elétrica. 
 
Conclusão 
Do ponto de vista técnico, o Enunciado contraria uma das regras da segurança do trabalho, 
onde o tempo de exposição é uma medida de proteção aceita internacionalmente. 
Lembramos que a gravidade dos riscos é uma função que se relaciona diretamente com a 
probabilidade de ocorrência do evento e do potencial de dano. Onde definições como 
“ arriscado” e “riscoso” não cabem, por serem imprecisas e subjetivas. 
Finalizando, as divergências irão perdurar enquanto o Decreto 93412/86 não for 
completamente compreendido pela classe técnica e legal, visto que a afirmativa - “o sinistro 
não espera a hora” é incorreta, pois os riscos são inerentes a qualquer situação de trabalho ou 
cotidiana, pois as técnicas de proteção ao trabalhador existem, tanto de ordem sistêmica 
quanto operacional. 
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8.9  FONTES DE PESQUISA E APOIO BIBLIOGRÁFICO 
 
• Manuais de Legislação Atlas, 53 Ed. - Segurança e Medicina do Trabalho. 
 
• Métodos Brasileiros para avaliação de iluminamento de interiores – NBR 5413; MB 204, NBR 

5382 e NBR 5461 
 
• Norma de Higiene da Fundacentro – NHT 10 – I/E - Iluminamento 
 
• Norma de Higiene da Fundacentro - NHO 01- Exposição Ocupacional ao Ruído 
 
• Lei nº 6514 de 22/12/1977 
 
• Portaria nº 3214 de 08/06/78. 
 
• Portaria nº 3751 de 23/11/1990 
 
 
9 PROSPOTAS TÉCNICAS PARA CORREÇÃO: 
Vide anexo 04. 
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10  LEVANTAMENTO, PESQUISA E ELABORAÇÃO  
 
 
Santa Maria, 09  de fevereiro de  2007.         
 
 

 
 

SECUR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.  
 
 
 

Responsável técnico 
 
 
 

Eng. Carlos Fernandes Celestino 
CREA 9213/D-DF 

 
 

                                                       
 
Servidor publico – UFSM/ NSTSO/CQVS/PRH. 
                                                             
 
 
                                                              Dr. Jose Ricardo Cantarelli 
                                                       Medico do Trabalho,  SIAPE 2310472. 
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11 – ANEXOS: 
 
01- Niveis de iluminamento. (50 paginas numeradas de 01 a 50). 
 
02- Dosimetrias de ruido;   03- Avaliações de calor; ( 15 paginas numeradas de 01 a 15). 
 
04- Propostas tecnicas para correção; 
 
05- Ficha monitorização radiação ionizante; 
 
06- Listagem nome- função; 
 
07- Quadro de atividades insalubres. 
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Anexo 01 – niveis de iluminamento: 
 
 
 
 
 
 

 
SETOR 

 
 

LOCAL NÍVEL MEDIDO  RECOMEN
DADO 

2º ANDAR TOCO GINECOLOGIA 
Sala Passagem de Plantão Balcão 400 Lux 500 Lux 

Balcão 1 350 Lux 500 Lux 
Balcão 2 400 Lux 500 Lux Sala de Preparo de Medicações de 

Enfermagem  
Pia 360 Lux 150 Lux 

Sala de Reuniões Geral 500 Lux 200 Lux 
Leitos 01 e 02 2001 Geral 550 Lux 150 Lux 
Leitos 03 e 04 2002 Geral 800 Lux 150 Lux 
Leitos 07 e 08 2003 Geral 350 Lux 150 Lux 
Leitos 05 e 06 2004 Geral 350 Lux 150 Lux 
Leitos 09 e 10 Geral 590 Lux 150 Lux 
Leitos 17, 18, 19, 20 e 37 Geral 310 Lux 150 Lux 
Leitos 11 2007 Geral 350 Lux 150 Lux 
Leitos 25 a 29 2009 Geral 700 Lux 150 Lux 
Sala Orientação das Mães 2008 Geral 310 Lux 200 Lux 
Sala de Lanches 2010 Geral 310 Lux 150 Lux 

Balcão lavagem materiais 200 Lux 200 Lux 
Sala de Expurgo 

Balcão 650 Lux 200 Lux 
Pia 378 Lux 150 Lux 

Sala 2013 
Geral 729 Lux 150 Lux 

Expurgo da Roupa Suja Geral 310 Lux 200 Lux 
Computador 395 Lux 500 Lux 

Hall de Entrada 
Balcão atendimento 410 Lux 300 Lux 
Balcão 1 310 Lux 500 Lux 

Sala Prescrição 
Balcão 2 280 Lux 500 Lux 

Sala de Emergência 2025 Geral 380 Lux 150 Lux 
Mesa 300 Lux 150 Lux 
Geral 280 Lux 150 Lux Sala de Banho 
Balcão 310 Lux 150 Lux 

Enfermaria 21 a 24 2027 Geral 750 Lux 150 Lux 
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Enfermaria 2028 Geral 750 Lux 150 Lux 
Enfermaria 2029 Geral 720 Lux 150 Lux 
Sala 2030 Geral 410 Lux 150 Lux 
Enfermaria 30 e 31 2035 Geral 350 Lux 150 Lux 
Leitos 33 e 34 Geral 680 Lux 150 Lux 
Leitos 35 e 36 Geral 680 Lux 150 Lux 
Leitos 32 2038 Geral 280 Lux 150 Lux 
Sala de Resíduos Geral 500 Lux 150 Lux 

Sala 1 280 Lux 150 Lux 
Sala 2044 

Sala 2 110 Lux 150 Lux 
Rouparia Geral 50 Lux 150 Lux 

Aparelho ultra-som 330 Lux 300 Lux 
Computador 410 Lux 500 Lux Sala 2042 
Mesa 390 Lux 500 Lux 

Sala 2043 Geral 400 Lux 150 Lux 
Sala 2045 Geral 298 Lux 150 Lux 

Computador 696 Lux 500 Lux 
Mesa 1 790 Lux 500 Lux 
Mesa 2 957 Lux 500 Lux Sala das Nutricionistas 

Mesa 3 720 Lux 500 Lux 
2º ANDAR AREA DE APOIO 

Mesa 480 Lux 500 Lux 
Núcleo de Apoio CEPE 

Computador 380 Lux 500 Lux 
Computador 1 270 Lux 500 Lux 
Computador 2 260 Lux 500 Lux 
Computador 3 270 Lux 500 Lux 
Computador 4 310 Lux 500 Lux 

Biblioteca 

Geral 320 Lux 500 Lux 
Xerox Geral 280 Lux 300 Lux 
Sala Apoio CEPE Geral 310 Lux 300 Lux 

3º ANDAR CLÍNICA CIRURGICA 
Mesa reunião 246 Lux 200 Lux Sala de Reuniões  Computador 590 Lux 500 Lux 

Rouparia Geral 130 Lux 150 Lux 
Mesa 793 Lux 500 Lux Sala de Descanso 1 (residentes) 

3043 Geral 900 Lux 150 Lux 
Mesa 1 830 Lux 300 Lux 
Mesa 2 750 Lux 300 Lux Sala de Descanso 

2 (plantonistas) 3043 
Mesa 3 709 Lux 300 Lux 
Mesa 723 Lux 500 Lux 

Sala 3042 
Geral 595 Lux 300 Lux 

Sala Desativada 3037  Geral 960 Lux 150 Lux 
Sala Desativada 3038 Geral 407 Lux 150 Lux 
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Sala 3035 Leito 1 Geral 510 Lux 150 Lux 
Sala 3036 Geral 810 Lux 150 Lux 
Enfermaria (5 leitos) Geral 285 Lux 150 Lux 
Sala Desativada 3028 Geral 625 Lux 150 Lux 
Sala 3027 Geral 842 Lux 150 Lux 
Sala 3029 Geral 750 Lux 150 Lux 
Enfermaria 3026 Geral 322 Lux 150 Lux 
Sala de Lanches Geral 740 Lux 150 Lux 

Balcão 1 198 Lux 500 Lux 
Sala Prescrição Médica 

Balcão 2 296 Lux 500 Lux 
Balcão atendimento 385 Lux 300 Lux 

Recepção 
Computador 230 Lux 500 Lux 

Sala de Passagem de Plantão Mesa 248 Lux 500 Lux 
Sala de Reuniões Mesa reunião 649 Lux 500 Lux 

Balcão 1 706 Lux 300 Lux 
Balcão 2 900 Lux 300 Lux Sala de Medicações 3019 
Pia 530 Lux 200 Lux 

Expurgo Roupa Suja Geral 069 Lux 200 Lux 
Balcão 980 Lux 200 Lux 

Expurgo 
Pia 419 Lux 200 Lux 

Sala da PRT Geral 046 Lux 150 Lux 
Pia 366 Lux 150 Lux 

Sala de Curativo Asséptico 
Geral 735 Lux 300 Lux 

Sala Depósito de Materiais Geral 258 Lux 150 Lux 
Enfermaria 15, 16, 17, 18 e 19 Geral 851 Lux 150 Lux 
Enfermaria 20, 21, 22, 23 e 24 Geral 300 Lux 150 Lux 
Sala desativada 3007 Geral 928 Lux 150 Lux 
Enfermaria ( leitos 10 -11-12-13-14) Geral 528 Lux 150 Lux 
Enfermaria ( leitos 08-09) Geral 830 Lux 150 Lux 
Sala 3003 Geral 940 Lux 150 Lux 
Sala 3002 Geral 902 Lux 150 Lux 
Sala 3001 Geral 725 Lux 150 Lux 
Rouparia Geral 202 Lux 150 Lux 
Sala 3004 Geral 615 Lux 150 Lux 

Mesa 224 Lux 500 Lux 
Auditório Profº. Alberto T.l 

Geral 211 Lux 200 Lux 
Mesa 885 Lux 500 Lux 
Mesa Negatoscópio 145 Lux 300 Lux 
Computador 1 123 Lux 500 Lux Sala cirúrgica Torácica 

Computador 2 280 Lux 500 Lux 
4º ANDAR CLÍNICA MÉDICA I 

Sala de Resíduos Geral 815 Lux 150 Lux 
Sala de Equipamentos Desativados Geral 213 Lux 150 Lux 
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Enfermaria leito 28 Geral 483 Lux 150 Lux 
Enfermaria leito 27 Geral 464 Lux 150 Lux 
Enfermaria Sala 4033 Geral 415 Lux 150 Lux 
Enfermaria Sala 4032 Geral 480 Lux 150 Lux 
Enfermaria Sala 4030 Geral 424 Lux 150 Lux 
Enfermaria Sala 4031 Geral 623 Lux 150 Lux 
Enfermaria Sala 4029 Geral 274 Lux 150 Lux 
Enfermaria Desativada Sala 4027 Geral 579 Lux 150 Lux 
Enfermaria Sala 4028 Geral 633 Lux 150 Lux 
Enfermaria Sala 4025 Geral 604 Lux 150 Lux 
Enfermaria Sala 4026 Geral 923 Lux 150 Lux 
Rouparia Geral 130 Lux 150 Lux 
Enfermaria Sala 4024 Geral 506 Lux 150 Lux 
Sala Prescrição 4022 Balcão 312 Lux 500 Lux 

Balcão atendimento 964 Lux 300 Lux 
Recepção 

Computador 385 Lux 500 Lux 
Sala Passagem de Plantão Mesa 309 Lux 500 Lux 
Sala de Reuniões Geral 560 Lux 200 Lux 

Balcão 1 568 Lux 300 Lux 
Balcão 2 634 Lux 300 Lux Sala de Medicação 
Pia 458 Lux 150 Lux 

Expurgo da Roupa Suja 4017 Geral 135 Lux 200 Lux 
Pia 308 Lux 200 Lux 

Sala Expurgo 4016 
Balcão 416 Lux 200 Lux 
Geral 753 Lux 300 Lux 

Sala de Curativos 
Pia 376 Lux 200 Lux 
Balcão 1 166 Lux 150 Lux 
Balcão 2 207 Lux 150 Lux Sala de Lanches 
Pia 167 Lux 150 Lux 
Mesa 815 Lux 150 Lux 

Sala de Estar da Enfermagem 
Geral 981 Lux 150 Lux 

Quarto de Descanso dos Residentes Geral 191 Lux 150 Lux 
Mesa 1 488 Lux 150 Lux 
Mesa 2 350 Lux 150 Lux Sala de Lanches dos Residentes 
Computador 288 Lux 500 Lux 

Sala de Guarda de Materiais1 Geral 035 Lux 150 Lux 
Sala de Guarda de Materiais2 Geral 117 Lux 150 Lux 

4º ANDAR SERVIÇO DE NEFROLOGIA 
Balcão 1 206 Lux 300 Lux 

Sala de Hemodiálise 4010 
Balcão 2 150 Lux 300 Lux 

Expurgo 4010 Geral 055 Lux 200 Lux 
Geral 558 Lux 150 Lux 

Sala Depósito 4008 
Mesa 671 Lux 150 Lux 
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Expurgo Desativado Geral 335 Lux 200 Lux 
Sala de Espera 4007 Geral 212 Lux 150 Lux 
Sala Administrativa Geral 805 Lux 300 Lux 
Corredor Geral 160 Lux 100 Lux 
Sala CAPD 4003 Geral 608 Lux 300 Lux 

Computador 289 Lux 500 Lux 
Mesa 342 Lux 500 Lux Sala de Reuniões e Prescrição 

Médica 4001 
Quadro negro 254 Lux 500 Lux 

Sala de Lanches 4002 Geral 618 Lux 150 Lux 
Mesa 446 Lux 150 Lux 

Sala de Recuperação 4003 
Geral 770 Lux 150 Lux 
Balcão 317 Lux 300 Lux 

Enfermaria 4006 
Pia 237 Lux 150 Lux 

Expurgo Geral 427 Lux 200 Lux 
Balcão 367 Lux 300 Lux 
Pia 275 Lux 150 Lux Enfermaria 4011 
Geral 570 Lux 150 Lux 

Recepção Balcão atendimento 183 Lux 300 Lux 
4º ANDAR CENTRO DE RECURSOS HUMANOS – CRH 

Mesa 1 285 Lux 500 Lux 
Computador 629 Lux 500 Lux 
Mesa 2 303 Lux 500 Lux 
Mesa 3 354 Lux 500 Lux 

Serviço de Relação no Trabalho e 
Coordenação 

Mesa 4 784 Lux 500 Lux 
Balcão recepção 331 Lux 300 Lux 
Mesa 1 385 Lux 500 Lux 
Mesa 2 627 Lux 500 Lux Serviço de Expediente 

Computador 322 Lux 500 Lux 
Serviço Social Mesa 599 Lux 500 Lux 
Serviço de Orientação e 
Acompanhamento 

Computador/ mesa 
317 Lux 500 Lux 

Computador 612 Lux 500 Lux 
Mesa 1 350 Lux 500 Lux Sala da Psicologia 
Mesa 2 623 Lux 500 Lux 
Geral norte 270 Lux 100 Lux 
Geral sul 234 Lux 100 Lux Corredor de Passagem 
Geral central 310 Lux 100 Lux 
Armário 1 175 Lux 150 Lux 
Armário 2 180 Lux 150 Lux 
Armário 3 195 Lux 150 Lux 
Armário 4 177 Lux 150 Lux 

Corredor de Armário 

Arquivo 181 Lux 150 Lux 
Sala Desocupada 4052 Geral 425 Lux 150 Lux 
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5ºANDAR CLINICA MEDICA II 

Sala de Resíduos Geral 415 Lux 150 Lux 
Balcão 1 213 Lux 150 Lux 
Balcão 2 233 Lux 150 Lux Sala de Lanches 5012 
Pia 170 Lux 150 Lux 
Pia 506 Lux 200 Lux 

Sala Expurgo 5016 
Balcão 477 Lux 200 Lux 

Sala Expurgo Roupas Sujas Geral 051 Lux 200 Lux 
Sala de Passagem de Plantão Mesa 421 Lux 500 Lux 

Balcão 613 Lux 200 Lux 
Sala de Reuniões 

Geral 545 Lux 200 Lux 
Balcão 1 722 Lux 300 Lux 
Balcão 2 559 Lux 300 Lux Sala de Medicação 5018 Posto de 

Enfermagem 
Pia 566 Lux 150 Lux 
Balcão atendimento 189 Lux 300 Lux 

Recepção 
Computador 149 Lux 500 Lux 

Sala de Prescrição 5022 Balcão 315 Lux 300 Lux 
Sala de Reunião dos Funcionários Geral 603 Lux 200 Lux 
Sala Enfermagem 5025 Geral 802 Lux 150 Lux 
Sala Enfermagem 5026 Geral 509 Lux 150 Lux 
Sala Enfermagem 5028 Geral 678 Lux 150 Lux 
Sala Enfermagem 5029 Geral 632 Lux 150 Lux 
Sala Desativada 5027 Geral 714 Lux 150 Lux 
Sala Enfermagem 5035 Geral 456 Lux 150 Lux 
Sala Enfermagem 5036 Geral 924 Lux 150 Lux 
Sala Enfermagem 5037 Geral 523 Lux 150 Lux 
Sala 5038 Geral 354 Lux 150 Lux 

Mesa 1 226 Lux 500 Lux 
Mesa 2 274 Lux 500 Lux Sala 5053 
Computador 259 Lux 500 Lux 

5ºANDAR SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA 
Balcão atendimento 092 Lux 300 Lux 

Recepção 
Computador 152 Lux 500 Lux 
Mesa 1 172 Lux 500 Lux 
Mesa 2 151 Lux 500 Lux Sala de Fibrobroncospia 
Pia 118 Lux 150 Lux 

Expurgo de Lavagem dos Materiais Geral 421 Lux 200 Lux 
Sala de Atendimento Mesa 147 Lux 500 Lux 
Sala de Espera Geral 053 Lux 150 Lux 

Geral 480 Lux 300 Lux 
Mesa 241 Lux 500 Lux Sala de Espirometria 
Computador 172 Lux 500 Lux 
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Mesa 1 270 Lux 500 Lux 
Mesa 2 303 Lux 500 Lux Sala de Estudos 
Computador 285 Lux 500 Lux 
Mesa 170 Lux 500 Lux 

Sala Escritório 
Computador 151 Lux 500 Lux 
Balcão prescrição 068 Lux 500 Lux 

Corredor – Prescrição Médica 
Balcão 127 Lux 300 Lux 
Mesa reunião 630 Lux 500 Lux 

Sala de Reuniões e Aulas 
Quadro negro 460 Lux 500 Lux 

Sala de Arquivo Raios-X Computador 083 Lux 500 Lux 
Sala de Materiais Geral 216 Lux 150 Lux 

5ºANDAR CLINICA MEDICA II 

Sala de Resíduos Geral 415 Lux 150 Lux 
Balcão 1 213 Lux 150 Lux 

Balcão 2 
233 Lux 150 Lu

x Sala de Lanches 5012 

Pia 170 Lux 150 Lux 
Pia 506 Lux 200 Lux 

Sala Expurgo 5016 
Balcão 477 Lux 200 Lux 

Sala Expurgo Roupas Sujas Geral 051 Lux 200 Lux 
Sala de Passagem de Plantão Mesa 421 Lux 500 Lux 

Balcão 613 Lux 200 Lux 
Sala de Reuniões 

Geral 545 Lux 200 Lux 
Balcão 1 722 Lux 300 Lux 
Balcão 2 559 Lux 300 Lux Sala de Medicação 5018 Posto de 

Enfermagem 
Pia 566 Lux 150 Lux 
Balcão atendimento 189 Lux 300 Lux 

Recepção 
Computador 149 Lux 500 Lux 

Sala de Prescrição 5022 Balcão 315 Lux 300 Lux 
Sala de Reunião dos Funcionários Geral 603 Lux 200 Lux 
Sala Enfermagem 5025 Geral 802 Lux 150 Lux 
Sala Enfermagem 5026 Geral 509 Lux 150 Lux 
Sala Enfermagem 5028 Geral 678 Lux 150 Lux 
Sala Enfermagem 5029 Geral 632 Lux 150 Lux 
Sala Desativada 5027 Geral 714 Lux 150 Lux 
Sala Enfermagem 5035 Geral 456 Lux 150 Lux 
Sala Enfermagem 5036 Geral 924 Lux 150 Lux 
Sala Enfermagem 5037 Geral 523 Lux 150 Lux 
Sala 5038 Geral 354 Lux 150 Lux 

Mesa 1 226 Lux 500 Lux 
Mesa 2 274 Lux 500 Lux Sala 5053 
Computador 259 Lux 500 Lux 
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5ºANDAR SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA 
Balcão atendimento 092 Lux 300 Lux 

Recepção 
Computador 152 Lux 500 Lux 
Mesa 1 172 Lux 500 Lux 
Mesa 2 151 Lux 500 Lux Sala de Fibrobroncospia 
Pia 118 Lux 150 Lux 

Expurgo de Lavagem dos Materiais Geral 421 Lux 200 Lux 
Sala de Atendimento Mesa 147 Lux 500 Lux 
Sala de Espera Geral 053 Lux 150 Lux 

Geral 480 Lux 300 Lux 
Mesa 241 Lux 500 Lux Sala de Espirometria 
Computador 172 Lux 500 Lux 
Mesa 1 270 Lux 500 Lux 
Mesa 2 303 Lux 500 Lux Sala de Estudos 
Computador 285 Lux 500 Lux 
Mesa 170 Lux 500 Lux 

Sala Escritório 
Computador 151 Lux 500 Lux 
Balcão prescrição 068 Lux 500 Lux 

Corredor – Prescrição Médica 
Balcão 127 Lux 300 Lux 
Mesa reunião 630 Lux 500 Lux 

Sala de Reuniões e Aulas 
Quadro negro 460 Lux 500 Lux 

Sala de Arquivo Raio-x Computador 083 Lux 500 Lux 
Sala de Materiais Geral 216 Lux 150 Lux 

5ºANDAR UTI 
Balcão atendimento 250 Lux 300 Lux 

Recepção 
Computador 280 Lux 500 Lux 

Sala de Espera Geral 570 Lux 150 Lux 
Sala de Reuniões Mesa reunião 800 Lux 500 Lux 

Balcão prescrição 501 Lux 500 Lux 
Cardiologia  Intensiva 

Geral 310 Lux 300 Lux 
Depósito de Materiais Geral 500 Lux 150 Lux 
Depósito de Soro Geral 110 Lux 150 Lux 

Geral 560 Lux 300 Lux Sala Materiais Oxigenioterapia e 
Respiradores Balcão 460 Lux 300 Lux 
Expurgo Balcão/ pia 660 Lux 200 Lux 

Balcão prescrição 380 Lux 500 Lux 
Salão UTI geral 

Balcão preparo medicamentos 220 Lux 500 Lux 
Balcão prescrição 220 Lux 500 Lux 

Corredor 
Computador 280 Lux 500 Lux 
Balcão  de preparo 110 Lux 500 Lux 

Área Contaminada Leitos 08-09 
Geral 220 Lux 300 Lux 
Balcão de preparo 400 Lux 500 Lux 

Área Contaminada Leito 10 
Geral 600 Lux 300 Lux 
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Expurgo da Área Contaminada Balcão/ pia 280 Lux 200 Lux 
Quarto Médico Mesa 600 Lux 500 Lux 
Sala de Lanches Geral 480 Lux 150 Lux 

Mesa  478 Lux 500 Lux 
Sala do Anexo  5049 

Geral 695 Lux 300 Lux 
Mesa reunião 628 Lux 500 Lux 

Sala Reunião 5051  
Quadro negro 376 Lux 500 Lux 
Armário 187 Lux 150 Lux 
Geral sul  185 Lux 100 Lux Corredor 5052 
Geral norte 239 Lux 100 Lux 
Geral 950 Lux 300 Lux 

Sala 5050 
Quadro negro 762 Lux 500 Lux 

6º ANDAR UNIDADE PEDIÁTRICA 
Balcão 200 Lux 300 Lux 

Secretaria - recepção 
Computador 110 Lux 500 Lux 
Mesa 273 Lux 500 Lux 

Unidade Pediátrica 
Geral 425 Lux 300 Lux 
Balcão 320 Lux 300 Lux 

Sala de Estar 
Geral 300 Lux 150 Lux 
Balcão 1 450 Lux 500 Lux 
Balcão 2 340 Lux 500 Lux 
Pia 488 Lux 200 Lux Sala de Preparo de Medicação 6018 

Geral 523 Lux 300 Lux 
Mesa 1 188 Lux 500 Lux 
Geral 272 Lux 150 Lux Sala Estar Médico 6026 
Mesa 2 174 Lux 500 Lux 
Bancada 1 441 Lux 300 Lux 
Pia 212 Lux 200 Lux 
Bancada 2 532 Lux 300 Lux 
Fogão  280 Lux 200 Lux 
Bancada 3 300 Lux 300 Lux 

Lactário II 

Bancada 4 236 Lux 300 Lux 
Mesa 230 Lux 500 Lux 
Pia 278 Lux 200 Lux Lactário I 6029 
Geral 281 Lux 300 Lux 
Geral meio 072 Lux 100 Lux 
Geral final 1 096 Lux 100 Lux Corredor 
Geral final 2 101 Lux 100 Lux 

Lactário 6036 Geral 246 Lux 200 Lux 
Sala de Assepsias Geral 092 Lux 300 Lux 

Mesa de cabeceira 160 Lux 500 Lux 
Isolamento 6035 

Geral 210 Lux 200 Lux 
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Mesa 1 071 Lux 500 Lux 
Mesa 2 110 Lux 500 Lux Estar de Enfermagem 6028 
Geral 289 Lux 150 Lux 

Brinquedoteca Geral 160 Lux 150 Lux 
Rouparia 6027 Geral 302 Lux 150 Lux 

Mesa prescrição 150 Lux 500 Lux 
Sala Prescrição 6024 

Geral 180 Lux 300 Lux 
Expurgo de Roupa Geral 120 Lux 200 Lux 

Balcão/ pia 380 Lux 300 Lux 
Mesa procedimento 490 Lux 500 Lux 
Balcão sul 390 Lux 300 Lux 
Balcão norte 320 Lux 300 Lux 

Sala de Procedimentos 6013 

Sala anexa - depósito  180 Lux 150 Lux 
Balcão/ pia 350 Lux 300 Lux 
Mesa 280 Lux 500 Lux Lactentes 1 
Geral 330 Lux 200 Lux 
Geral 390 Lux 200 Lux 

Lactentes 6009 
Balcão/ pia 380 Lux 300 Lux 
Mesa 120 Lux 500 Lux 

Enfermaria 6039 
Geral 230 Lux 300 Lux 
Balcão/ pia 390 Lux 200 Lux 
Balcão 620 Lux 200 Lux Expurgo 
Sala materiais 110 Lux 200 Lux 

Enfermaria Cirúrgica 6040 Sala 01 Geral 385 Lux 150 Lux 
Mesa anotações 210 Lux 500 Lux 

Enfermaria Cirúrgica 6040 Sala 02 
Geral 340 Lux 300 Lux 

Sala de Lanches Geral 290 Lux 150 Lux 
Geral 230 Lux 200 Lux 

Sala de Lactentes 6010 
Sala anexa 180 Lux 200 Lux 
Computador 382 Lux 500 Lux 
Mesa 1 460 Lux 500 Lux 
Mesa 2 380 Lux 500 Lux Sala de Nutricionistas 

Mesa 3 304 Lux 500 Lux 
6ºANDAR UTI PEDIÁTRICA 

Mesa 250 Lux 500 Lux 
Sala Estar Médico 

Geral 310 Lux 150 Lux 
Sala de Descanso Geral 180 Lux 150 Lux 
Sala de Lanches Geral 370 Lux 150 Lux 
Isolamento 2 Geral 495 Lux 150 Lux 
Isolamento 1 Geral 460 Lux 150 Lux 
Expurgo de Isolamento Balcão/ pia 170 Lux 200 Lux 
Corredor Geral 350 Lux 100 Lux 
Rouparia e Guarda de Material Geral 230 Lux 150 Lux 
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Preparo de Medicamentos Balcão/ pia 210 Lux 500 Lux 
Balcão 180 Lux 500 Lux 
Computador 1 260 Lux 500 Lux Sala de Prescrição Médica 
Computador 2 240 Lux 500 Lux 
Balcão central 290 Lux 300 Lux 
Geral norte 320 Lux 300 Lux Salão 
Geral sul 570 Lux 300 Lux 

Expurgo da Roupa Suja e Material 
– Salão 

Geral 
210 Lux 200 Lux 

Expurgo - Salão Balcão 210 Lux 200 Lux 
Recepção Balcão atendimento 210 Lux 300 Lux 
Sala de Espera Geral 180 Lux 150 Lux 

6ºANDAR UNIDADE DE RECÉM NASCIDO UTI 
Mesa recepção 220 Lux 500 Lux 
Mesa 1 390 Lux 500 Lux Sala de Enfermagem 
Mesa 2 420 Lux 500 Lux 
Mesa 210 Lux 500 Lux 
Geral 275 Lux 150 Lux Sala Estar Médico 
Quarto 220 Lux 150 Lux 

Corredor Geral 255 Lux 100 Lux 
Balcão/ pia 280 Lux 300 Lux 
Balcão 1 270 Lux 300 Lux Sala de Material 
Balcão 2 260 Lux 300 Lux 

Expurgo Geral 130 Lux 200 Lux 
Mesa central 380 Lux 500 Lux 
Geral norte 328 Lux 200 Lux 
Geral sul 385 Lux 200 Lux 
Pia 215 Lux 200 Lux 

Sala Médio Risco 6057 

Balcão 200 Lux 300 Lux 
Geral norte 510 Lux 200 Lux 
Geral sul 291 Lux 200 Lux Sala de Pré maturo 6061 
Pia 186 Lux 150 Lux 

Sala de Equipamentos 6060 Geral 110 Lux 300 Lux 
Pia 240 Lux 150 Lux 
Computador 150 Lux 500 Lux 
Mesa central 278 Lux 500 Lux 
Geral norte 318 Lux 200 Lux 

Sala de Alto Risco 6059 

Geral sul 340 Lux 200 Lux 
Balcão 310 Lux 300 Lux 
Mesa 760 Lux 500 Lux 
Pia 320 Lux 150 Lux 
Geral norte 280 Lux 200 Lux 

Sala de Alto Risco Externo 6058 

Geral sul 260 Lux 200 Lux 
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Mesa 1 293 Lux 500 Lux 
Sala de Enfermagem 

Mesa 2 596 Lux 500 Lux 
Sala de Amamentação Geral 640 Lux 200 Lux 
Sala de Lanches Geral 290 Lux 150 Lux 

Computador 525 Lux 500 Lux 
Sala Psicologia 6045 

Mesa 671 Lux 500 Lux 
Computador 1 376 Lux 500 Lux 
Computador 2 289 Lux 500 Lux Sala Preceptoria 6044 
Mesa 454 Lux 500 Lux 

CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO – CME 
Área I Vestiário Feminino Geral 063 Lux 150 Lux 
Área I Sala de Lanches Geral 325 Lux 150 Lux 
Área I Vestiário Masculino Geral 200 Lux 150 Lux 

Mesa 224 Lux 500 Lux 
Área II Sala 

Balcão material 320 Lux 300 Lux 
Pia 1 082 Lux 300 Lux 
Pia 2 152 Lux 300 Lux 
Pia 3 163 Lux 300 Lux 
Pia 4 159 Lux 300 Lux 
Pia 5 147 Lux 300 Lux 
Mesa 168 Lux 500 Lux 

Área II Recepção dos Materiais 

Balcão 233 Lux 300 Lux 
Mesa 1 140 Lux 500 Lux 
Mesa 2 133 Lux 500 Lux 
Mesa 3 143 Lux 500 Lux 
Mesa 4 267 Lux 500 Lux 
Mesa 5 244 Lux 500 Lux 
Balcão lado leste 247 Lux 300 Lux 
Balcão central 258 Lux 300 Lux 

Área III e IV Recepção e Preparo 
dos Instrumentários Cirúrgicos 

Balcão lado oeste 150 Lux 300 Lux 
Balcão lado leste 141 Lux 300 Lux 
Balcão lado oeste 143 Lux 300 Lux 
Balcão  254 Lux 300 Lux Área VI 

Computador 176 Lux 500 Lux 
Balcão 124 Lux 300 Lux 
Autoclave 1 060 Lux 300 Lux 
Autoclave 2 064 Lux 300 Lux 
Autoclave 3 062 Lux 300 Lux 

Área V 

Autoclave 4 091 Lux 300 Lux 
Área VII Estoque de Material 
Esterilizado 

Mesa 
189 Lux 500 Lux 

MANUTENÇÃO 
Área da Coordenação Mesa/ computador 1 349 Lux 500 Lux 
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Computador 2 121 Lux 500 Lux 
Mesa 2 274 Lux 500 Lux 
Computador 241 Lux 500 Lux 
Prateleira 1 070 Lux 150 Lux 
Prateleira 2 238 Lux 150 Lux 
Prateleira 3 226 Lux 150 Lux 

Almoxarifado 

Balcão atendimento 261 Lux 300 Lux 
Sala dos Pedreiros Mesa 161 Lux 500 Lux 

Computador 332 Lux 500 Lux 
Balcão atendimento 272 Lux 300 Lux Secretaria 
Balcão 265 Lux 300 Lux 

Vestiário Armário 187 Lux 150 Lux 
Mecânica Fina Bancada de equipamento 1090 Lux 500 Lux 

Computador 068 Lux 500 Lux 
Bancada 760 Lux 500 Lux 
Mesa 1 060 Lux 500 Lux 
Mesa 2 073 Lux 500 Lux 

Eletrônica (Manutenção 
Preventiva) 

Balcão 069 Lux 500 Lux 
Depósito Geral Geral 246 Lux 150 Lux 

Mesa 182 Lux 500 Lux 
Sala de Guarda de Equipamentos 

Computador 140 Lux 500 Lux 
Computador 072 Lux 500 Lux 
Balcão 1 261 Lux 500 Lux Eletrônica (Manutenção Corretiva) 
Balcão 2 332 Lux 500 Lux 
Mesa 428 Lux 500 Lux Secretaria da Eletrônica 

Manutenção Corretiva Computador 214 Lux 500 Lux 
Sala de Lanches Geral 124 Lux 150 Lux 

Torno 159 Lux 300 Lux 
Casa das Caldeiras 

Geral 222 Lux 300 Lux 
Cutelaria Bancada 1385 Lux 300 Lux 

Bancada 920 Lux 300 Lux 
Hidráulica 

Esmeril 870 Lux 300 Lux 
Bancada 773 Lux 300 Lux 
Cortadeira 415 Lux 300 Lux 
Esmeril 505 Lux 300 Lux 
Policorte industrial 450 Lux 300 Lux 

Mecânica 

Furadeira 602 Lux 300 Lux 
Esmeril 028 Lux 300 Lux 

Sala Anexa da Mecânica 
Mesa 072 Lux 500 Lux 
Mesa serra circular 475 Lux 300 Lux 
Plainadeira industrial 412 Lux 300 Lux 
Furadeira industrial 1 809 Lux 300 Lux 

Marcenaria e Carpintaria 

Furadeira industrial 2 895 Lux 300 Lux 
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Lixadeira 753 Lux 300 Lux 
Bancada 1 560 Lux 300 Lux 
Bancada 2 601 Lux 300 Lux 
Bancada 3 750 Lux 300 Lux 
Bancada 1 963 Lux 300 Lux 
Bancada 2 752 Lux 300 Lux Eletricidade 
Mesa 923 Lux 500 Lux 
Mesa 1 299 Lux 300 Lux 
Mesa 2 297 Lux 300 Lux Estofaria 
Máquina de costurar 352 Lux 300 Lux 
Mesa 248 Lux 500 Lux 
Computador 240 Lux 500 Lux Refrigeração 
Bancada 222 Lux 300 Lux 
Computador 108 Lux 500 Lux 
Mesa 206 Lux 500 Lux Gasoterapia 
Bancada 185 Lux 300 Lux 

Sala de Lanches Geral 330 Lux 150 Lux 
Bancada 201 Lux 300 Lux 

Sala de Pintura 
Geral 338 Lux 300 Lux 
Bancada 1 272 Lux 300 Lux 

Setor Preparação de Material 
Bancada 2 485 Lux 300 Lux 

Cozinha Geral 400 Lux 150 Lux 
Reservatório de óleo Geral 444 Lux 150 Lux 
Sala de Secagem e Filtragem de Ar Geral 257 Lux 150 Lux 
Sala de Compressores Geral 137 Lux 150 Lux 

Geral oeste 514 Lux 150 Lux 
Geral leste 445 Lux 150 Lux 
Geral sul 143 Lux 150 Lux Sala do Gerador 

Geral norte 318 Lux 150 Lux 
Ar Central do CTMO Geral 145 Lux 150 Lux 
Gerador do CTMO Geral 166 Lux 150 Lux 
Gerador em Frente ao PA I Geral 336 Lux 150 Lux 
Gerador em Frente ao PA II Geral 115 Lux 150 Lux 
Bombas de Vácuo Geral 263 Lux 150 Lux 

Geral oeste 094 Lux 150 Lux 
Ar Central do Bloco Cirúrgico 

Geral leste 070 Lux 150 Lux 
SERVIÇO DE PATOLOGIA 

Balcão 571 Lux 300 Lux 
Computador 1 550 Lux 500 Lux 
Computador 2 850 Lux 500 Lux 
Computador 3 893 Lux 500 Lux 

Secretaria 

Mesa 410 Lux 500 Lux 
Sala de Macroscopia 4010 Quadro negro 156 Lux 500 Lux 
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Mesa 188 Lux 500 Lux 
Mesa procedimento 414 Lux 500 Lux 
Pia 1 127 Lux 200 Lux 
Pia 2 136 Lux 200 Lux 
Pia 3 246 Lux 200 Lux 
Prateleira de materiais 064 Lux 150 Lux 

Almoxarifado 
Mesa produtos químicos 033 Lux 500 Lux 
Pia/ balcão 095 Lux 200 Lux 
Prateleira 1 077 Lux 150 Lux 
Prateleira 2 058 Lux 150 Lux Sala de Desprezo de Materiais 

Prateleira 3 156 Lux 150 Lux 
Prateleira 1 100 Lux 150 Lux 
Prateleira 2 112 Lux 150 Lux 
Prateleira 3 160 Lux 150 Lux 
Prateleira 4 188 Lux 150 Lux 
Prateleira 5 076 Lux 150 Lux 

Arquivo de Blocos da Parafinas 

Prateleira 6 083 Lux 150 Lux 
Pia 1 194 Lux 150 Lux 
Pia 2 240 Lux 150 Lux Museu 
Mesa 376 Lux 500 Lux 
Pia/ balcão 1 755 Lux 300 Lux 
Pia/ balcão 2 854 Lux 300 Lux 
Mesa procedimento 816 Lux 500 Lux 
Balcão solução 950 Lux 300 Lux 
Balcão material 943 Lux 300 Lux 
Micrótomo 668 Lux 300 Lux 
Computador 511 Lux 500 Lux 

Departamento de Patologia - 
Laboratório 

Mesa do Histoquímico 531 Lux 300 Lux 
Computador 503 Lux 500 Lux 
Mesa 1 570 Lux 500 Lux 
Mesa 2 531 Lux 500 Lux 
Microscópio 386 Lux 500 Lux 
Balcão solução 1 511 Lux 300 Lux 

Setor de Imunopatologia e 
Histoquímica 1 

Balcão solução 2 438 Lux 300 Lux 
Carrinho solução 129 Lux 300 Lux 
Balcão produtos 121 Lux 300 Lux Setor de Imunopatologia e 

Histoquímica 2 
Criostato 192 Lux 300 Lux 
Mesa 274 Lux 500 Lux Setor de Imunopatologia e 

Histoquímica 3 Estufa 382 Lux 300 Lux 
Pia 277 Lux 200 Lux 
Balcão solução 267 Lux 300 Lux Setor de Imunopatologia e 

Histoquímica 4 
Tanque lavagem 230 Lux 200 Lux 

Setor de Microscopia 1 Microscópio 219 Lux 500 Lux 
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Computador 285 Lux 500 Lux 
Mesa 288 Lux 500 Lux 
Microscópio 1 367 Lux 500 Lux 
Microscópio 2 383 Lux 500 Lux 
Mesa microscópio 1 323 Lux 500 Lux Setor de Microscopia 2 

Mesa microscópio 2 332 Lux 500 Lux 
Mesa 1 351 Lux 500 Lux 

Setor de Microscopia 3 
Mesa 2  248 Lux 500 Lux 

Sala de Lanches Geral 318 Lux 150 Lux 
FARMÁCIA 

Computador 173 Lux 500 Lux 
Mesa 1 173 Lux 500 Lux 
Mesa 2 203 Lux 500 Lux 
Mesa 3 222 Lux 500 Lux 

Setor de Compras e Chefia 

Mesa 4 199 Lux 500 Lux 
Mesa 1 164 Lux 500 Lux 
Mesa 2 190 Lux 500 Lux 
Mesa 3 189 Lux 500 Lux 
Mesa 4 182 Lux 500 Lux 
Mesa 5 177 Lux 500 Lux 
Balcão 232 Lux 300 Lux 

Sala de Fracionamento 

Computador 131 Lux 500 Lux 
Sala de Lanches Geral 230 Lux 150 Lux 

Computador 1 221 Lux 500 Lux 
Computador 2 210 Lux 500 Lux 
Balcão atendimento 309 Lux 300 Lux 
Mesa 262 Lux 500 Lux 
Prateleira 1 178 Lux 150 Lux 
Prateleira 2 197 Lux 150 Lux 
Prateleira 3 126 Lux 150 Lux 
Prateleira 4 211 Lux 150 Lux 
Computador 3 259 Lux 500 Lux 

Dispensação de Medicamentos 

Prateleira 5 255 Lux 150 Lux 
Mesa 1 303 Lux 500 Lux 
Mesa 2 250 Lux 500 Lux 
Computador 1 264 Lux 500 Lux 
Computador 2 261 Lux 500 Lux 
Prateleira 1 379 Lux 150 Lux 
Prateleira 2 328 Lux 150 Lux 
Prateleira 3 230 Lux 150 Lux 
Prateleira 4 149 Lux 150 Lux 
Prateleira 5 269 Lux 150 Lux 

Dispensação de Materiais 

Prateleira 6 425 Lux 150 Lux 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

376 

Prateleira 7 427 Lux 150 Lux 
Prateleira 8 318 Lux 150 Lux 
Prateleira 9 307 Lux 150 Lux 
Prateleira 10 404 Lux 150 Lux 
Prateleira 11 290 Lux 150 Lux 
Prateleira 12 295 Lux 150 Lux 
Prateleira 13 270 Lux 150 Lux 

Dispensação de Materiais Mezanino Geral 322 Lux 150 Lux 
Mesa 1 186 Lux 500 Lux 
Mesa 2 149 Lux 500 Lux Recepção de Quimioterapia 
Computador 140 Lux 500 Lux 

Quimioterapia Pia/ balcão 091 Lux 500 Lux 
Ante sala Geral 115 Lux 300 Lux 
Sala de Trocas Vestimentas Geral 585 Lux 150 Lux 
Sala de Rotulagem Balcão 840 Lux 500 Lux 
Corredor  em frente a Dispensação 
de Materiais 

Geral 
340 Lux 100 Lux 

Geral leste 360 Lux 100 Lux 
Corredor 2 

Geral oeste 428 Lux 100 Lux 
Sala Desocupada Geral 328 Lux 150 Lux 
Sala Desocupada Mezanino Geral 108 Lux 150 Lux 

Corredor 1 270 Lux 150 Lux 
Corredor 2 120 Lux 150 Lux 
Corredor 3 036 Lux 150 Lux 
Corredor 4 166 Lux 150 Lux 

Depósito CAF 1 

Balcão 225 Lux 150 Lux 
Computador 1 490 Lux 500 Lux 
Computador 2 254 Lux 500 Lux 
Corredor 1 900 Lux 150 Lux Mezanino do Depósito 

Corredor 2 482 Lux 150 Lux 
Vestiário Geral 082 Lux 150 Lux 

Mesa 234 Lux 500 Lux 
Pia 283 Lux 300 Lux 
Balcão 312 Lux 300 Lux 

Manipulação de Medicamentos 
Tópicos e Líquidos 

Balança 283 Lux 300 Lux 
Capela 524 Lux 300 Lux 

Sala de Manipulação 
Mesa 220 Lux 500 Lux 

Ante sala Nutrição Parenteral Balcão 1135 Lux 300 Lux 
Paramentação e Higienização das 
Mãos 

Geral 
350 Lux 150 Lux 

Sala de Limpeza dos Materiais Pia/ balcão 184 Lux 200 Lux 
Capela 750 Lux 300 Lux 

Sala de Preparo 
Balcão 268 Lux 300 Lux 
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Depósito de Solução Geral 026 Lux 150 Lux 
Expurgo Geral 174 Lux 200 Lux 

Pia 124 Lux 300 Lux 
Balcão 116 Lux 300 Lux 
Balança 110 Lux 300 Lux Farmácia de Manipulação 

Computador/ mesa 125 Lux 500 Lux 
Pia/ balcão 149 Lux 300 Lux 
Tanque preparo 1 188 Lux 300 Lux 
Tanque preparo 2 191 Lux 300 Lux 
Tanque preparo 3 200 Lux 300 Lux 
Tanque preparo 4 230 Lux 300 Lux 

Setor de Manipulação de 
Detergentes 

Tanque preparo 5 252 Lux 300 Lux 
CAF - 5 Geral 049 Lux 150 Lux 
CAF - 3 Geral 348 Lux 150 Lux 
CAF – 3 Mezanino Geral 054 Lux 150 Lux 
CAF – 4 I Geral 175 Lux 150 Lux 
CAF – 4 II Geral 1400 Lux 150 Lux 

Mesa 196 Lux 500 Lux 
Balcão 146 Lux 300 Lux 
Prateleira 1 153 Lux 150 Lux 
Prateleira 2 118 Lux 150 Lux 
Prateleira 3 094 Lux 150 Lux 
Prateleira 4 093 Lux 150 Lux 
Prateleira 5 082 Lux 150 Lux 

CAF – 2 Depósito 

Prateleira 6 087 Lux 150 Lux 
Sala  de Lanches Geral 394 Lux 150 Lux 

Mesa / computador 1 165 Lux 500 Lux 
Computador 2 170 Lux 500 Lux Farmácia do Hospital Dia Recepção 
Arquivo 116 Lux 150 Lux 

Guarda de Medicamentos Prateleira 172 Lux 150 Lux 
Cozinha Desativada Geral 248 Lux 150 Lux 

HEMODINÂMICA 
Sala de Espera Geral 211 Lux 150 Lux 
Sala de Preparo Geral 436 Lux 200 Lux 
Secretaria Computador 360 Lux 500 Lux 
Vestiário dos Funcionários Geral 144 Lux 150 Lux 

Computador 1 760 Lux 500 Lux 
Sala de Interpretação de Laudos 

Computador 2 510 Lux 500 Lux 
Copa Geral 480 Lux 150 Lux 

Geral norte 530 Lux 100 Lux 
Corredor 

Geral sul 320 Lux 100 Lux 
Pia 210 Lux 150 Lux Sala de Indução e Recuperação Pós 

- anestésica Balcão 260 Lux 300 Lux 
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Geral leste 230 Lux 150 Lux 
Geral oeste 270 Lux 150 Lux 
Balcão/ pia 680 Lux 200 Lux 
Geral oeste 610 Lux 200 Lux Sala de Limpeza dos Materiais 
Geral leste 360 Lux 200 Lux 

Sala DML Geral 097 Lux 300 Lux 
Computador 1 317 Lux 500 Lux 

Sala de Comando 
Computador 2 390 Lux 500 Lux 
Geral leste 295 Lux 200 Lux 
Geral oeste 215 Lux 200 Lux 
Equip. angio diagnost 310 Lux 300 Lux 
Balcão de equipamentos 1 150 Lux 300 Lux 
Balcão de equipamentos 2 212 Lux 300 Lux 
Carro de Parada 170 Lux 300 Lux 
Computador 250 Lux 500 Lux 

Sala de Exames e Terapias 

Equipamento desfibrilador 253 Lux 300 Lux 
Sala de Máquinas Geral 380 Lux 150 Lux 

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 
Computador 230 Lux 500 Lux 

Sala de Chefia 
Mesa 211 Lux 500 Lux 
Turbilhão 1 281 Lux 300 Lux 
Turbilhão 2 289 Lux 300 Lux 
Turbilhão 3 259 Lux 300 Lux 

Hidroterapia 
  

Turbilhão 4 305 Lux 300 Lux 
Vestiário 2 Geral 285 Lux 150 Lux 
Vestiário 1 Geral 204 Lux 150 Lux 

Armário 1 204 Lux 300 Lux 
Armário 2 126 Lux 300 Lux 
Armário 2 228 Lux 300 Lux 
Quadro negro 182 Lux 500 Lux 

Sala de Aula 

Geral 260 Lux 300 Lux 
Maca 375 Lux 200 Lux 

Sala de Neurologia 
Tatame 411 Lux 200 Lux 

Cozinha Geral 124 Lux 150 Lux 
Sala de Exercício 04 Tatame 224 Lux 200 Lux 

Maca 378 Lux 200 Lux 
Sala de Exercício 05 

Equipamento 172 Lux 300 Lux 
Maca 244 Lux 200 Lux 

Sala de Exercício 06 
Equipamento 144 Lux 300 Lux 

Material de Limpeza Pia 035 Lux 200 Lux 
Maca 397 Lux 200 Lux 

Sala de Exercício 07 
Mesa material 400 Lux 500 Lux 

Sala de Exercício 08 Maca 302 Lux 200 Lux 
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Depósito de Material Geral 179 Lux 150 Lux 
Balcão atendimento 238 Lux 300 Lux 
Computador 161 Lux 500 Lux Secretaria e Sala de Espera 
Local de Espera 283 Lux 150 Lux 
Maca 047 Lux 200 Lux 

Sala de Exercício 11 
Aparelho 045 Lux 300 Lux 
Tatame 380 Lux 200 Lux 
Bicicleta ergométrica 1 456 Lux 300 Lux 
Bicicleta ergométrica 2 581 Lux 300 Lux 
Bicicleta ergométrica 3 450 Lux 300 Lux 
Bicicleta ergométrica 4 347 Lux 300 Lux 
Aparelho  musculação 484 Lux 300 Lux 
Esteira 1 343 Lux 300 Lux 

Muanoterapia 

Esteira 2 3240 Lux 300 Lux 

Sala  de Exercício 
12 

Maca 

133 Lux 200 Lux 

Sala de Exercício 13 Maca 186 Lux 200 Lux 

Sala de Exercício 
14 

Maca 

170 Lux 200 Lux 

Sala de Exercício 15 Maca 112 Lux 200 Lux 
Sala de Exercício 16 Maca 100 Lux 200 Lux 
Sala de Exercício 17 Maca 257 Lux 200 Lux 
Sala de Exercício 18 Maca 230 Lux 200 Lux 

Mesa 419 Lux 500 Lux 
Avaliação 9 

Maca  Lux 200 Lux 
COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 

Mesa 1 122 Lux 500 Lux 
Mesa 2 137 Lux 500 Lux Coordenação de Comunicação 

Transporte e Vigilância 
Computador 098 Lux 500 Lux 

Coordenação dos Serviços Gerais Mesa 163 Lux 500 Lux 
Geral leste 138 Lux 100 Lux 

Corredor de Passagem  
Geral oeste 171 Lux 100 Lux 
Mesa máquina costurar 1 549 Lux 500 Lux 
Mesa máquina costurar 2 477 Lux 500 Lux 
Mesa máquina costurar 3 409 Lux 500 Lux 
Mesa máquina costurar 4 317 Lux 500 Lux 
Mesa máquina costurar 5 400 Lux 500 Lux 
Mesa máquina costurar 6 339 Lux 500 Lux 
Mesa máquina costurar 7 242 Lux 500 Lux 

Setor de Costura 

Mesa máquina costurar 8 493 Lux 500 Lux 
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Mesa 1 185 Lux 500 Lux 
Mesa 2 158 Lux 500 Lux 
Mesa 3 138 Lux 500 Lux Setor de Costura e Pintura 

Armário 169 Lux 300 Lux 
Mesa 1 366 Lux 500 Lux 

Setor de Costura e Corte 
Mesa 2 190 Lux 500 Lux 
Mesa 1516 Lux 500 Lux 
Geral sul 330 Lux 100 Lux 
Geral norte 126 Lux 100 Lux Corredor do Cartão ponto 

Geral central 225 Lux 100 Lux 
Portaria do Psiquiátrico Mesa 463 Lux 500 Lux 
Sala de Guarda de Crachás e 
Chaves 

Mesa 
342 Lux 500 Lux 

Garagem Geral 530 Lux 150 Lux 
Nova Sala de Comunicação 
Transporte e Vigilância 

Geral 
502 Lux 300 Lux 

Sala de Lanches Geral 168 Lux 150 Lux 
Recepção do Hospital Balcão atendimento 138 Lux 300 Lux 
Recepção do Ambulatório Ala I Balcão atendimento 147 Lux 300 Lux 
Portaria da Ala II Mesa 130 Lux 500 Lux 

Computador 791 Lux 500 Lux 
Serviço de Higiene e Limpeza 

Mesa 750 Lux 500 Lux 
LAVANDERIA 

Mesa 736 Lux 500 Lux 
Escritório 

Computador 466 Lux 500 Lux 
Centrífuga 318 Lux 200 Lux 
Calandra 268 Lux 200 Lux Área Limpa 
Secadora 274 Lux 200 Lux 

Sala de Lanches Geral 106 Lux 150 Lux 
Mesa 1 742 Lux 300 Lux 
Mesa 2 446 Lux 300 Lux Rouparia 
Mesa 3 320 Lux 300 Lux 
Mesa 1 210 Lux 300 Lux 
Mesa 2 147 Lux 300 Lux 
Mesa 3 515 Lux 300 Lux 
Mesa 4 280 Lux 300 Lux 
Armário 680 Lux 150 Lux 
Corredor 1 230 Lux 150 Lux 
Corredor 2 471 Lux 150 Lux 
Corredor 3 167 Lux 150 Lux 

Estoque da Rouparia 

Corredor 4 250 Lux 150 Lux 
Máquina de lavar 1 234 Lux 200 Lux Área Suja 
Máquina de lavar 2 153 Lux 200 Lux 
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Máquina de lavar 3 197 Lux 200 Lux 
Máquina de lavar 4 771 Lux 200 Lux 

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 
Computador 250 Lux 500 Lux 

Sala do Coordenador 
Mesa 318 Lux 500 Lux 
Mesa 242 Lux 500 Lux 

Escritório 
Computador/ mesa 251 Lux 500 Lux 
Panela de leite 235 Lux 500 Lux 
Cafeteira industrial 247 Lux 500 Lux 
Bancada 1 175 Lux 500 Lux 
Bancada 2 185 Lux 500 Lux 
Bancada 3 100 Lux 500 Lux 

Box 

Pia 172 Lux 500 Lux 
Mesa 1 143 Lux 500 Lux 
Mesa 2 159 Lux 500 Lux Sala das Nutricionistas da Produção 
Computador 220 Lux 500 Lux 
Bancada 1 134 Lux 500 Lux 
Bancada 2 153 Lux 500 Lux 
Pia 1 174 Lux 500 Lux 
Pia 2 183 Lux 500 Lux 
Pia 3 171 Lux 500 Lux 
Panelão 1 133 Lux 500 Lux 
Panelão 2 295 Lux 500 Lux 
Panelão 3 415 Lux 500 Lux 

Cozinha Geral 

Panelão 4 388 Lux 500 Lux 
Pia 1 155 Lux 500 Lux 
Bancada 127 Lux 500 Lux Cozinha Dietética 
Fogão industrial 139 Lux 500 Lux 
Pia 1 283 Lux 500 Lux 
Pia 2 241 Lux 500 Lux 
Balança 188 Lux 500 Lux 
Bancada 167 Lux 500 Lux 

Pré - Preparo 

Pia 3 243 Lux 500 Lux 
Guarnição 101 Lux 200 Lux 
Mesa atendimento 174 Lux 500 Lux 
Geral oeste 215 Lux 200 Lux 
Geral leste 206 Lux 200 Lux 

Refeitório 

Máquina suco 251 Lux 200 Lux 
Área de Descanso Geral 303 Lux 150 Lux 

Balcão de aquecimento 262 Lux 500 Lux 
Montagem de Bandejas 

Balcão 310 Lux 500 Lux 
Mesa 1 221 Lux 500 Lux Prescrição e Etiquetagem 
Mesa 2 225 Lux 500 Lux 
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Mesa 3 280 Lux 500 Lux 
Guarda de Carros Geral 419 Lux 150 Lux 

Pia 328 Lux 200 Lux 
Limpeza dos Carros 

Geral 526 Lux 200 Lux 
Depósito de Materiais de Limpeza Geral 296 Lux 150 Lux 

Balcão 1 158 Lux 500 Lux 
Balcão 2 186 Lux 500 Lux 
Balcão 3 107 Lux 500 Lux 
Balcão 4 115 Lux 500 Lux 

Higienização 

Pia 141 Lux 500 Lux 
Câmara Fria Horti frutigranjeiros Geral 025 Lux 150 Lux 

Balcão 1 165 Lux 200 Lux 
Balcão 2 162 Lux 200 Lux 
Balcão 3 077 Lux 200 Lux Corredor da Dispensa 

Balcão 4 050 Lux 200 Lux 
Pia 150 Lux 200 Lux 
Mesa 1 162 Lux 200 Lux 
Mesa 2 173 Lux 200 Lux Dispensa 

Computador 126 Lux 500 Lux 
Pia 1 163 Lux 200 Lux 

Box de Recebimento de Alimentos 
Pia 2 175 Lux 200 Lux 
Pia/ balcão 080 Lux 500 Lux 

Açougue 
Freezer 099 Lux 200 Lux 

Hall de Entrada Geral 231 Lux 150 Lux 
Sondário Mesa 146 Lux 500 Lux 

Mesa 1 198 Lux 500 Lux 
Mesa 2 193 Lux 500 Lux 
Mesa 3 150 Lux 500 Lux 
Mesa 4 149 Lux 500 Lux 
Mesa 5 199 Lux 500 Lux 

Sala dos Auxiliares 

Computador 205 Lux 500 Lux 
Mesa 292 Lux 500 Lux Serviço de Nutrição e Dietética do 

CTMO Escritório Computador 232 Lux 500 Lux 
Mesa 298 Lux 200 Lux 
Pia 410 Lux 200 Lux Copa 
Balcão 329 Lux 200 Lux 

Área de Higienização Geral 080 Lux 200 Lux 
Balança 104 Lux 500 Lux 
Pia 1 291 Lux 500 Lux 
Pia 2 255 Lux 500 Lux Cozinha 

Fogão 249 Lux 500 Lux 
Corredor de Entrada Geral 110 Lux 100 Lux 

MÉTODOS GRÁFICOS 
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Mesa 1 148 Lux 500 Lux 
Mesa 2 118 Lux 500 Lux Secretaria 
Computador 148 Lux 500 Lux 
Geral norte 157 Lux 100 Lux 

Corredor 
Geral sul 179 Lux 100 Lux 

Sala de Lanches Balcão/ pia 208 Lux 150 Lux 
Mesa 1 731 Lux 500 Lux 

Sala dos Médicos 
Mesa 2 758 Lux 500 Lux 

Sala de Descanso dos Plantonistas Mesa 241 Lux 300 Lux 
Esteira 460 Lux 300 Lux 
Computador 410 Lux 500 Lux Sala de Exames de Ergometria 
Maca 631 Lux 150 Lux 
Maca 1 400 Lux 200 Lux 
Maca 2 369 Lux 200 Lux Sala do Holter e Inclinação 
Computador 310 Lux 500 Lux 
Pia/ balcão 196 Lux 300 Lux 
Maca 217 Lux 200 Lux Sala de Eletroencefálo 
Computador 200 Lux 500 Lux 
Maca 223 Lux 200 Lux 

Sala do Eletrocárdio 
Mesa 218 Lux 500 Lux 
Maca 1 254 Lux 200 Lux 
Maca 2 233 Lux 200 Lux Sala do Ecocardio 
Balcão 247 Lux 300 Lux 

PATOLOGIA 
Sala de Estar Mesa 141 Lux 150 Lux 

Balcão 468 Lux 500 Lux 
Sala de Necropsia 

Mesa 765 Lux 500 Lux 
Área de Entrada Geral 252 Lux 150 Lux 
Sala de Lanches Geral 328 Lux 150 Lux 
Sala do Refrigerador Refrigerador 087 Lux 300 Lux 
Sala dos Cadáveres Geral 187 Lux 150 Lux 
Sala de Estar dos Familiares Geral 591 Lux 150 Lux 

ADMINISTRAÇÃO DO AMBULATÓRIO ALA I 
Mesa 1 214 Lux 500 Lux 
Mesa 2 315 Lux 500 Lux 
Mesa 3 345 Lux 500 Lux 
Mesa 4 173 Lux 500 Lux 
Mesa 5 292 Lux 500 Lux 
Mesa 6 200 Lux 500 Lux 
Mesa 7 337 Lux 500 Lux 
Computador 1 262 Lux 500 Lux 
Computador 2 195 Lux 500 Lux 

Codificação e Análise de 
Prontuários 

Computador 3 276 Lux 500 Lux 
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Computador 1 258 Lux 500 Lux 
Computador 2 283 Lux 500 Lux 
Mesa 1 394 Lux 500 Lux 

 Coordenação de Apoio Operacional 
e Chefia do SAME 

Mesa 2 462 Lux 500 Lux 
Computador 1 199 Lux 500 Lux 
Computador 2 161 Lux 500 Lux Internação 
Balcão atendimento 182 Lux 300 Lux 

Tesouraria Cartão Sus Mesa/ computador 263 Lux 500 Lux 
Copa Geral 242 Lux 150 Lux 

Computador 1 430 Lux 500 Lux 
Computador 2 442 Lux 500 Lux 
Computador 3 439 Lux 500 Lux 
Mesa 400 Lux 500 Lux 

Marcação de Consultas 

Balcão 346 Lux 300 Lux 
Computador 1 505 Lux 500 Lux 
Computador 2 514 Lux 500 Lux 
Computador 3 348 Lux 500 Lux 
Balcão arquivo 304 Lux 300 Lux 
Balcão 404 Lux 300 Lux 

Registro Geral 

Mesa 335 Lux 500 Lux 
Balcão 499 Lux 300 Lux 
Mesa 536 Lux 500 Lux SAME Psiquiatria 
Computador 516 Lux 500 Lux 
Estante 1 043 Lux 300 Lux 
Estante 2 022 Lux 300 Lux 
Estante 3 071 Lux 300 Lux Arquivo 

Estante 4 012 Lux 300 Lux 
Mesa 1 201 Lux 500 Lux 
Mesa 2 300 Lux 500 Lux 
Computador 216 Lux 500 Lux Sala dos Residentes 

Balcão 238 Lux 300 Lux 
Sala de Lanches Geral 272 Lux 150 Lux 

ARQUIVO PERMANENTE 
Computador 1 723 Lux 500 Lux 
Computador 2 385 Lux 500 Lux Sala de Recepção dos Documentos 
Mesa 549 Lux 500 Lux 
Corredor 1 263 Lux 150 Lux 
Corredor 2 346 Lux 150 Lux 
Corredor 3 317 Lux 150 Lux 
Corredor 4 159 Lux 150 Lux 
Corredor 5 280 Lux 150 Lux 
Corredor 6 243 Lux 150 Lux 

Arquivo Permanente I 

Corredor 7 355 Lux 150 Lux 
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Corredor 8 350 Lux 150 Lux 
Corredor 9 425 Lux 150 Lux 
Corredor 10 404 Lux 150 Lux 
Corredor 1 290 Lux 150 Lux 
Corredor 2 328 Lux 150 Lux Arquivo Permanente II 
Corredor 3 245 Lux 150 Lux 
Corredor  1 150 Lux 150 Lux 
Corredor  2 133 Lux 150 Lux 
Corredor  3 165 Lux 150 Lux Arquivo dos Óbitos I 

Corredor 4 160 Lux 150 Lux 
Corredor 1 49991 Lux 150 Lux 
Corredor 2 222 Lux 150 Lux Arquivo dos Óbitos II 
Corredor 3 128 Lux 150 Lux 

ARQUIVO MÉDICO 
Balcão atendimento 296 Lux 300 Lux 
Computador 201 Lux 500 Lux 
Corredor 1 440 Lux 150 Lux 
Corredor 2 308 Lux 150 Lux 
Corredor 3 483 Lux 150 Lux 
Corredor 4 261 Lux 150 Lux 
Corredor 5 212 Lux 150 Lux 
Corredor 6 155 Lux 150 Lux 
Corredor 7 106 Lux 150 Lux 
Corredor 8 175 Lux 150 Lux 
Corredor 9 207 Lux 150 Lux 

Sala do Arquivo Médico I 

Corredor 10 305 Lux 150 Lux 
Sala de Pesquisa Mesa 193 Lux 500 Lux 

Estante 1 028 Lux 300 Lux 
Estante 2 020 Lux 300 Lux 
Estante 3 016 Lux 300 Lux 

Sala do Arquivo Médico II 
Mezanino 1 

Estante 4 016 Lux 300 Lux 
Corredor 1 114 Lux 150 Lux 
Corredor 2 037 Lux 150 Lux 
Corredor 3 012 Lux 150 Lux 

Sala do Arquivo Médico II 
Mezanino 2 

Corredor 4 117 Lux 150 Lux 
Mesa 1 165 Lux 500 Lux 
Mesa 2 181 Lux 500 Lux Escritório 
Mesa 3 304 Lux 500 Lux 
Corredor 1 113 Lux 150 Lux 
Corredor 2 064 Lux 150 Lux 
Corredor 3 100 Lux 150 Lux Sala de Prontuário de Óbitos 

Corredor 4 075 Lux 150 Lux 
COORDENÇÃO FINANCEIRA 
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Mesa 161 Lux 500 Lux 
Coordenação 

Computador  081 Lux 500 Lux 
Computador 1 110 Lux 500 Lux 
Mesa 1 176 Lux 500 Lux 
Mesa 2 190 Lux 500 Lux 
Computador 2 127 Lux 500 Lux 
Computador 3 155 Lux 500 Lux 
Computador 4 153 Lux 500 Lux 
Mesa 3 190 Lux 500 Lux 
Computador 5 177 Lux 500 Lux 
Computador 6 240 Lux 500 Lux 

Contabilidade 

Computador 7 213 Lux 500 Lux 
Arquivo e Sala de Lanches Geral 173 Lux 150 Lux 

Computador 1 107 Lux 500 Lux 
Computador 2 135 Lux 500 Lux 
Computador 3 185 Lux 500 Lux 
Computador 4 232 Lux 500 Lux 
Computador 5 185 Lux 500 Lux 
Computador 6 159 Lux 500 Lux 
Computador 7 098 Lux 500 Lux 
Mesa 1 299 Lux 500 Lux 
Mesa 2 318 Lux 500 Lux 
Mesa 3 166 Lux 500 Lux 
Mesa 4 268 Lux 500 Lux 
Mesa 5 219 Lux 500 Lux 
Mesa 6 214 Lux 500 Lux 
Mesa 7 188 Lux 500 Lux 
Mesa 8 136 Lux 500 Lux 
Mesa 9 128 Lux 500 Lux 

Serviço de Contas 

Mesa 10 099 Lux 500 Lux 
Mesa 164 Lux 500 Lux 

Sala de Autorizações 
Computador 167 Lux 500 Lux 

EDUCAÇÃO CONTINUADA 
Computador 1 322 Lux 500 Lux 
Computador 2 599 Lux 500 Lux 
Mesa 1 589 Lux 500 Lux Sala da Educação Continuada 

Mesa 2 502 Lux 500 Lux 
CEPE – COORDENAÇÃO DE ENSINO PEAQUISA E EXTENSÃO 

Computador 177 Lux 500 Lux 
Mesa 1 259 Lux 500 Lux Recepção 
Mesa 2 240 Lux 500 Lux 

Sala de Lanches Geral 346 Lux 150 Lux 
Depósito de Alimentos Geral 143 Lux 150 Lux 
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Computador 364 Lux 500 Lux 
Sala de Apoio e Estatística 

Mesa 327 Lux 500 Lux 
Sala da Coordenadora Mesa 590 Lux 500 Lux 

Mesa reunião 563 Lux 500 Lux 
Sala de Reuniões 

Computador 533 Lux 500 Lux 
INFORMÁTICA 

Computador/ mesa 1 338 Lux 500 Lux 
Computador/ mesa 2 254 Lux 500 Lux Sala de Informática 1 
Computador/ mesa 3 415 Lux 500 Lux 

Sala de Lanches Geral 197 Lux 150 Lux 
Computador/ mesa 352 Lux 500 Lux 
Computador 2 347 Lux 500 Lux 
Mesa 2 343 Lux 500 Lux Sala de Informática 1I 

Computador 3 287 Lux 500 Lux 
Sala de Informática 1II Computador 179 Lux 500 Lux 
Sala de Informática IV Computador 147 Lux 500 Lux 

Computador 1 214 Lux 500 Lux 
Computador 2  182 Lux 500 Lux 
Computador 3 160 Lux 500 Lux Laboratório de Informática 

Balcão 206 Lux 300 Lux 
Depósito Geral 236 Lux 150 Lux 

Computador 263 Lux 500 Lux 
Serviço de Informática 

Prateleira 227 Lux 300 Lux 
Guarde de Equipamentos Geral 180 Lux 150 Lux 

AMBULATÓRIO DE QUIMIOTERAPIA 
Geral sul 187 Lux 100 Lux 
Geral norte 116 Lux 100 Lux 
Geral central 116 Lux 100 Lux 
Mesa 134 Lux 500 Lux 

Corredor 

Computador 132 Lux 500 Lux 
Balcão preparo medicamentos 420 Lux 500 Lux 
Mesa 481 Lux 500 Lux 
Poltrona 1 400 Lux 200 Lux 
Poltrona 2 434 Lux 200 Lux 
Poltrona 3 452 Lux 200 Lux 
Poltrona 4 436 Lux 200 Lux 
Poltrona 5 491 Lux 200 Lux 

Salão I 

Maca 459 Lux 200 Lux 
Mesa 517 Lux 500 Lux 
Maca 478 Lux 200 Lux 
Poltrona 1 466 Lux 200 Lux 
Poltrona 2 443 Lux 200 Lux 

Salão II 

Poltrona 3 558 Lux 200 Lux 
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Poltrona 4 515 Lux 200 Lux 
Poltrona 5 478 Lux 200 Lux 
Poltrona 6 529 Lux 200 Lux 
Poltrona 7 532 Lux 200 Lux 
Poltrona 8 478 Lux 200 Lux 

Expurgo Pia 100 Lux 200 Lux 
Maca 1 449 Lux 200 Lux 
Maca 2 375 Lux 200 Lux 
Maca 3 473 Lux 200 Lux 
Pia/ balcão 339 Lux 300 Lux 

Sala de Punção e Procedimentos 

Mesa materiais 359 Lux 300 Lux 
Sala Anexa - Depósito Geral 136 Lux 150 Lux 
Sala de Lanches Geral 195 Lux 150 Lux 

ÁREA TERCEIRIZADA PRT 
Computador 114 Lux 500 Lux 

Escritório 
Mesa 148 Lux 500 Lux 

Sala de Lanches Mesa 173 Lux 150 Lux 
Pia 077 Lux 200 Lux 

Expurgo de Material 
Geral 136 Lux 200 Lux 

Pessoal da Limpeza Geral 176 Lux 200 Lux 
SERVIÇO SOCIAL MÉDICO 

Recepção Mesa 222 Lux 500 Lux 
Computador 186 Lux 500 Lux 
Mesa 1 327 Lux 500 Lux Sala Serviço Social 
Mesa 2 287 Lux 500 Lux 
Mesa 087 Lux 300 Lux 

Banco de Fraldas Direção Clínica 
Prateleira 112 Lux 150 Lux 

ADMINISTRAÇÃO GERAL – SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR-SSST 
Mesa 620 Lux 500 Lux 

Sala 1802 A 
Computador 540 Lux 500 Lux 
Mesa 450 Lux 500 Lux 

Sala 1802 B 
Computador 590 Lux 500 Lux 
Mesa reunião 800 Lux 500 Lux 

Sala de Reunião 
Computador 590 Lux 500 Lux 

ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 
Mesa 642 Lux 500 Lux 

Recepção 
Computador 403 Lux 500 Lux 
Mesa 1 509 Lux 500 Lux 

Sala do Diretor 
Mesa 2 495 Lux 500 Lux 
Mesa reunião 564 Lux 500 Lux 

Sala de Reuniões 
Computador 421 Lux 500 Lux 

ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIREÇÃO DE ENFERMAGEM 
Secretaria Computador 527 Lux 500 Lux 
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Mesa 684 Lux 500 Lux 
Mesa 915 Lux 500 Lux 

Sala Direção 
Computador 861 Lux 500 Lux 

Sala de Reuniões Mesa 923 Lux 500 Lux 
ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIREÇÃO CLÍNICA 

Mesa 1 823 Lux 500 Lux 
Mesa 2 776 Lux 500 Lux 
Computador 730 Lux 500 Lux Secretaria 

Balcão 816 Lux 300 Lux 
Mesa reunião 581 Lux 500 Lux 

Sala do Diretor 
Computador 490 Lux 500 Lux 

ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIREÇÃO GERAL 
Mesa 1 660 Lux 500 Lux 
Mesa 2 486 Lux 500 Lux 
Balcão 346 Lux 300 Lux Secretaria 

Mesa 3 590 Lux 500 Lux 
Balcão 777 Lux 300 Lux 
Mesa 858 Lux 500 Lux Assessoria de Comunicação 
Computador 722 Lux 500 Lux 

Sala de Reuniões Mesa reunião 625 Lux 500 Lux 
Mesa 625 Lux 500 Lux 
Computador 1 803 Lux 500 Lux Sala dos Computadores 
Computador 2 854 Lux 500 Lux 
Computador 251 Lux 500 Lux 

Sala do Diretor 
Mesa 881 Lux 500 Lux 

Copa Geral 887 Lux 150 Lux 
PSIQUIATRIA –MÉDICOS 

Sala de Grupos Mesa 350 Lux 500 Lux 
Computador  162 Lux 500 Lux 

Sala de Atendimento 1 
Mesa 284 Lux 500 Lux 
Mesa 372 Lux 500 Lux 

Sala de Atendimento 2 
Maca 196 Lux 150 Lux 

Sala de Atendimento 3 Mesa 390 Lux 500 Lux 
 Computador 249 Lux 500 Lux 
Sala de Atendimento 4 Mesa 343 Lux 500 Lux 

Mesa 252 Lux 500 Lux 
Sala de Atendimento 5 

Maca 171 Lux 150 Lux 
Sala de Atendimento 6 Mesa 183 Lux 500 Lux 
NOPEM Núcleo de Orientação 
Psicológica ao Estudante de 
Medicina 

Mesa 
405 Lux 500 Lux 

Mesa 537 Lux 500 Lux 
Sala dos Médicos Residentes 

Computador 304 Lux 500 Lux 
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Coordenação Clínica Mesa 465 Lux 500 Lux 
Sala de Reuniões Mesa 277 Lux 500 Lux 

Geral sul 072 Lux 100 Lux 
Geral central 020 Lux 100 Lux Corredor 
Geral norte 057 Lux 100 Lux 
SERVIÇO DE ALMOXARIFADO 
Mesa 1 245 Lux 500 Lux 
Mesa 2 260 Lux 500 Lux 
Mesa 3 214 Lux 500 Lux Coordenação e Chefia de Compras 

Computador 229 Lux 500 Lux 
Computador 1 180 Lux 500 Lux 
Computador 2 199 Lux 500 Lux 
Computador 3 200 Lux 500 Lux 
Computador 4 184 Lux 500 Lux 
Computador 5 153 Lux 500 Lux 
Mesa 1 187 Lux 500 Lux 
Mesa 2 229 Lux 500 Lux 
Mesa 3 245 Lux 500 Lux 

Setor de Compras 

Mesa 4 186 Lux 500 Lux 
Sala de Lanches Geral 176 Lux 150 Lux 

Corredor 1 171 Lux 150 Lux 
Corredor 2 078 Lux 150 Lux 
Corredor 3 203 Lux 150 Lux Sala de Reagentes 

Corredor 4 481 Lux 150 Lux 
Sala de Inflamáveis e Materiais 
Químicos 

Geral 
603 Lux 300 Lux 

Corredor 1 230 Lux 150 Lux 
Corredor 2 161 Lux 150 Lux 
Corredor 3 235 Lux 150 Lux 
Corredor 4 267 Lux 150 Lux 
Corredor 5 233 Lux 150 Lux 
Corredor 6 269 Lux 150 Lux 
Corredor 7 074 Lux 150 Lux 
Corredor 8 069 Lux 150 Lux 
Corredor 9 308 Lux 150 Lux 
Corredor 10 280 Lux 150 Lux 
Corredor 11 343 Lux 150 Lux 
Corredor 12 259 Lux 150 Lux 
Mesa 336 Lux 500 Lux 
Geral oeste 326 Lux 150 Lux 

Almoxarifado Geral 

Geral  leste 615 Lux 150 Lux 
Geral norte 589 Lux 150 Lux Almoxarifado Geral Mezanino 
Geral sul 626 Lux 150 Lux 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

391 

Geral leste 505 Lux 150 Lux 
Geral oeste 793 Lux 150 Lux 
Mesa 1 920 Lux 500 Lux 
Mesa 2 955 Lux 500 Lux 
Computador 606 Lux 500 Lux Recepção 

Mesa 3 765 Lux 500 Lux 
Sala de Lanches Geral 415 Lux 150 Lux 
Depósito de Gás Geral Geral 531 Lux 150 Lux 
Sala de Gêneros Alimentícios Geral 310 Lux 300 Lux 

SALA DE HUMANIZAÇÃO 
Quadro negro 283 Lux 500 Lux 

Sala do GTH 
Mesa 422 Lux 500 Lux 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO HUSM500 
Mesa 381 Lux 500 Lux 

Serviço de Atendimento ao Cliente 
Computador 236 Lux 500 Lux 
SERVIÇO DE RADIOTERAPIA 

Computador 300 Lux 500 Lux 
Consultório Médico 2001 

Mesa 422 Lux 500 Lux 
Sala de Exames 2001 Maca 939 Lux 150 Lux 

Balcão atendimento 387 Lux 300 Lux 
Recepção 

Computador 152 Lux 500 Lux 
Geral 943 Lux 200 Lux 
Balcão equipamento 960 Lux 300 Lux Sala de Planejamento 2004 
Maca 925 Lux 200 Lux 
Mesa 1 878 Lux 500 Lux 
Mesa 2 500 Lux 500 Lux 
Mesa 3 619 Lux 500 Lux 
Mesa negatoscópio 655 Lux 300 Lux 

Sala do Físico 2003 

Computador 462 Lux 500 Lux 
Prateleira 1 071 Lux 150 Lux 
Prateleira 2 083 Lux 150 Lux 
Prateleira 3 079 Lux 150 Lux Arquivo 2005 

Mesa máquina de escrever 159 Lux 500 Lux 
Depósito Geral Geral 299 Lux 150 Lux 

Pia 513 Lux 150 Lux 
Sala de Lanches e Moldagem 

Balcão 735 Lux 300 Lux 
Expurgo Geral 279 Lux 200 Lux 
Vestiário 1 Geral 189 Lux 150 Lux 
Vestiário 2 Geral 399 Lux 150 Lux 
Corredor 1 Geral 724 Lux 100 Lux 
Expurgo da Roupa Limpa Geral 870 Lux 200 Lux 
Sala de Espera Geral 469 Lux 150 Lux 
Sala da Enfermagem Pia 797 Lux 200 Lux 
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Mesa 815 Lux 500 Lux 
Maca 808 Lux 200 Lux 
Geral 289 Lux 200 Lux 

Sala de Comando 
Mesa 214 Lux 500 Lux 

Sala Oficina Geral 813 Lux 200 Lux 
Sala de Rejeitos 2010 Geral 251 Lux 200 Lux 
Corredor 2 Geral 233 Lux 100 Lux 

Máquina theratron 173 Lux 300 Lux Sala de Equipamentos da 
Radioterapia 2011 Geral 222 Lux 200 Lux 

SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR DO HUSM – SIDHUSM 
Computador 307 Lux 500 Lux 

Secretaria 
Mesa 310 Lux 500 Lux 

Sala de Reuniões Mesa reunião 275 Lux 500 Lux 
RECANTO DA ORAÇÃO 

Recanto da Oração Geral 180 Lux 150 Lux 
CCIH – COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 

Secretaria Mesa 168 Lux 500 Lux 
Mesa 1 328 Lux 500 Lux 
Mesa 2 300 Lux 500 Lux Comissão de Gestão Ambiental 
Computador 215 Lux 500 Lux 

Sala de Reuniões Mesa reunião 268 Lux 500 Lux 
Balcão  148 Lux 150 Lux 
Computador 177 Lux 500 Lux Sala de Lanches 
Geral 163 Lux 150 Lux 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS – LAC 
Balcão atendimento 611 Lux 300 Lux 
Computador 1 303 Lux 500 Lux 
Computador 2 456 Lux 500 Lux 
Computador 3 485 Lux 500 Lux 
Computador 4 600 Lux 500 Lux 

Recepção 

Mesa 590 Lux 500 Lux 
Computador 268 Lux 500 Lux Recepção de Materiais e 

Confirmação de Exames e 
Etiquetagem Mesa solução 

175 Lux 500 Lux 

Balcão 542 Lux 300 Lux 
Cadeira de coleta 1 250 Lux 200 Lux 
Balcão coleta 1 310 Lux 300 Lux 
Cadeira de coleta 2 270 Lux 200 Lux 
Balcão coleta 2 250 Lux 300 Lux 
Cadeira de coleta 3 310 Lux 200 Lux 
Balcão coleta 3 250 Lux 300 Lux 
Cadeira de coleta 4 310 Lux 200 Lux 

Sala de Coleta 

Balcão coleta 4 410 Lux 300 Lux 
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Cama 260 Lux 150 Lux 
Balcão telefone 340 Lux 300 Lux 

Copa Geral 138 Lux 150 Lux 
Sala de Lanches Geral 572 Lux 150 Lux 

Armário 1 306 Lux 150 Lux 
Vestiário 

Armário 2 337 Lux 150 Lux 
Computador 1 232 Lux 500 Lux 
Computador 2 209 Lux 500 Lux 
Computador 3 263 Lux 500 Lux 
Computador 4 274 Lux 500 Lux 
Computador 5 254 Lux 500 Lux 
Microscópio 1 234 Lux 500 Lux 
Microscópio 2 290 Lux 500 Lux 
Pia/ balcão 312 Lux 300 Lux 
Mesa solução 270 Lux 500 Lux 
Centrífuga 301 Lux 300 Lux 
Aparelho de hemograma 228 Lux 300 Lux 

Hematologia do LAC 

Contador de célula 205 Lux 300 Lux 
Balcão solução 1 263 Lux 300 Lux 
Balcão solução 2 153 Lux 300 Lux 
Balcão material 163 Lux 300 Lux 
Pia 138 Lux 150 Lux 
Mesa 213 Lux 500 Lux 
Computador 1 224 Lux 500 Lux 
Computador 2 158 Lux 500 Lux 
Computador 3 222 Lux 500 Lux 
Computador 4 175 Lux 500 Lux 
Computador 5 156 Lux 500 Lux 

Gasometria Bioquímica 

Equipamento Hitachi 293 Lux 300 Lux 
Computador 204 Lux 500 Lux 
Mesa centrífuga 254 Lux 300 Lux Bioquímica 
Mesa solução 300 Lux 500 Lux 

Sala de Preparo de Meios e 
Esterilização 

Pia/ balcão 
230 Lux 300 Lux 

Balcão 1140 Lux 300 Lux 
Pia 1 1001 Lux 150 Lux 
Pia 2 1175 Lux 150 Lux 
Pia 3 1348 Lux 150 Lux 

Sala de Esterilização 

Autoclave 1234 Lux 300 Lux 
Computador 570 Lux 500 Lux 
Microscópio 1 738 Lux 500 Lux 
Microscópio 2 714 Lux 500 Lux 

Urinálise 

Balcão solução 550 Lux 300 Lux 
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Pia 1 1125 Lux 150 Lux 
Pia 2 947 Lux 150 Lux 
Pia 3 1117 Lux 150 Lux 
Balcão solução 539 Lux 300 Lux 
Pia 524 Lux 150 Lux 
Capela 1 519 Lux 300 Lux Microbiologia Semiadura 

Capela 2 594 Lux 300 Lux 
Mesa 263 Lux 500 Lux 

Secretaria do LAC - Direção 
Computador 234 Lux 500 Lux 

Sala do Diretor Mesa 320 Lux 500 Lux 
Computador 1 707 Lux 500 Lux 
Computador 2 610 Lux 500 Lux 
Computador 3 370 Lux 500 Lux 
Balcão solução 1 613 Lux 300 Lux 
Balcão solução 2 937 Lux 300 Lux 
Balcão material 590 Lux 300 Lux 
Microscópio 1 1307 Lux 500 Lux 
Microscópio 2 513 Lux 500 Lux 
Microscópio 3 426 Lux 500 Lux 

Microbiologia 

Equipamento bactec 9120 577 Lux 300 Lux 
Computador 308 Lux 500 Lux 

Micologia 
Mesa 314 Lux 500 Lux 
Pia 323 Lux 150 Lux 
Microscópio  318 Lux 500 Lux Micologia Análise 
Balcão 275 Lux 300 Lux 
Computador 2 398 Lux 500 Lux 
Equip. Hitachi 580 Lux 300 Lux 
Equip. immulite 457 Lux 300 Lux 
Computador 3 390 Lux 500 Lux 
Computador 1 590 Lux 500 Lux 
Computador 4 370 Lux 500 Lux 
Microwell system 497 Lux 300 Lux 
Axsym system 570 Lux 300 Lux 
TXFLX 800 Lux 300 Lux 
Pia 700 Lux 150 Lux 
Centrífuga 700 Lux 300 Lux 
Balcão 480 Lux 300 Lux 
Mesa solução 1 370 Lux 500 Lux 
Mesa solução 2 470 Lux 500 Lux 
Equip. mini vidas 310 Lux 300 Lux 

Imunologia 

Microscópio 280 Lux 500 Lux 
Computador 1 190 Lux 500 Lux Carga Viral II 
Equip. MR 23 200 Lux 300 Lux 
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Mesa solução 310 Lux 500 Lux 
Mesa 300 Lux 500 Lux 
Equip. system 340 320 Lux 300 Lux 
Computador 2 310 Lux 500 Lux 
Computador 1 180 Lux 500 Lux 
Equip.cito metro 170 Lux 300 Lux 
Computador 2 180 Lux 500 Lux CD-4 Carga Viral 

Mesa 180 Lux 500 Lux 
AMBULATÓRIO A – TÉRREO (1 ao 17) 

Geral sul 169 Lux 100 Lux 
Geral norte 207 Lux 100 Lux Corredor Sala de Espera 
Geral central 210 Lux 100 Lux 
Geral sul 041 Lux 100 Lux 
Geral central 122 Lux 100 Lux 
Geral norte 255 Lux 100 Lux 
Computador 1 161 Lux 500 Lux 
Mesa 1 089 Lux 500 Lux 
Mesa 2 089 Lux 500 Lux 

Corredor  Interno do Amb. A e B 1 

Computador 2 080 Lux 500 Lux 
Geral sul 823 Lux 100 Lux 
Geral central 234 Lux 100 Lux Corredor Interno do Amb. A e B 2 
Geral norte 202 Lux 100 Lux 
Balcão atendimento 136 Lux 300 Lux 
Balcão/ mesa 095 Lux 300 Lux 
Computador 105 Lux 500 Lux 

Corredor Interno do Amb. A e B 2 
Recepção 

Geral 085 Lux 100 Lux 
Mesa 1 326 Lux 500 Lux 
Mesa 2 343 Lux 500 Lux Sala 05 
Maca 355 Lux 150 Lux 
Mesa 275 Lux 500 Lux 

Sala 06 
Maca 312 Lux 150 Lux 
Maca 190 Lux 150 Lux 
Mesa 1 215 Lux 500 Lux Sala 08 
Mesa 2 210 Lux 500 Lux 
Mesa 250 Lux 500 Lux 

Sala 11 
Maca 260 Lux 150 Lux 
Maca 160 Lux 150 Lux 

Sala 12 
Mesa 220 Lux 500 Lux 
Maca 276 Lux 150 Lux 

Sala 13 
Mesa 230 Lux 500 Lux 
Maca 285 Lux 150 Lux 

Sala 14 
Mesa 251 Lux 500 Lux 

Sala 15 Oftalmologia Mesa 1 160 Lux 500 Lux 
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Mesa 2 210 Lux 500 Lux 
Equip. top com SL-3E 180 Lux 300 Lux 
Equip.Nidek 150 Lux 300 Lux 
Equip. coluna TS-3 210 Lux 300 Lux 
Maca 160 Lux 150 Lux 

Sala 16 Oftalmologia 

Ultra-som 150 Lux 300 Lux 
Equip. krahn 098 Lux 300 Lux 
Mesa prescrição 150 Lux 500 Lux 
Mesa auxiliar 110 Lux 500 Lux 
Mesa médica 160 Lux 500 Lux 
Nidek SL 450 098 Lux 300 Lux 

Sala 17 Oftalmologia 

Campometria 098 Lux 300 Lux 
Maca 308 Lux 150 Lux 

Sala 03 
Mesa 278 Lux 500 Lux 
Mesa 1 237 Lux 500 Lux 
Mesa 2 249 Lux 500 Lux Sala 04 
Maca 255 Lux 150 Lux 
Mesa 1 257 Lux 500 Lux 
Mesa 2 253 Lux 500 Lux Sala 01 
Mesa 3 266 Lux 500 Lux 
Mesa 1 320 Lux 500 Lux 
Mesa 2 277 Lux 500 Lux Sala 02 
Maca 290 Lux 150 Lux 
Mesa 1 311 Lux 500 Lux 
Mesa 2 307 Lux 500 Lux Sala 07 
Maca 342 Lux 150 Lux 
Mesa 258 Lux 500 Lux 

Sala 10 
Maca 295 Lux 150 Lux 
Pia 217 Lux 150 Lux 
Maca 263 Lux 150 Lux Sala 09 
Mesa 256 Lux 500 Lux 

AMBULATÓRIO B – TÉRREO (18 aos 42) 
Geral sul 845 Lux 100 Lux 
Geral central 721 Lux 100 Lux Corredor 1 Sala de Espera 
Geral norte 754 Lux 100 Lux 
Geral sul 177 Lux 100 Lux 
Geral central 117 Lux 100 Lux Corredor 2 Sala de Espera 
Geral norte 355 Lux 100 Lux 
Mesa reunião 190 Lux 500 Lux 

Sala de Reuniões 33 
Computador 120 Lux 500 Lux 

Sala de Lanches Geral 210 Lux 150 Lux 
Diatermo cirúrgico 230 Lux 300 Lux Sala 38 Colo Proctologia 
Equip. storz 260 Lux 300 Lux 
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Aspirador 214 Lux 300 Lux 
Maca de procedimento 277 Lux 200 Lux 
Mesa médica 203 Lux 500 Lux 
Balcão material 210 Lux 300 Lux 

Sala de Expurgo 38 Sala Anexa Pia 171 Lux 200 Lux 
Mesa 224 Lux 500 Lux 
Pia 142 Lux 150 Lux Sala de Endoscopia Respiratória 39 
Maca 202 Lux 200 Lux 

Sala Anexa Geral 223 Lux 300 Lux 
Geral sul 538 Lux 100 Lux 
Geral norte 523 Lux 100 Lux Corredor  das Salas 39 e 40 
Balcão 259 Lux 150 Lux 

Sala 1752 Lavagem de Materiais Pia 431 Lux 150 Lux 
Pia 187 Lux 150 Lux 
Maca 243 Lux 200 Lux 
Equip. Pentax epm 3300 267 Lux 300 Lux 
Computador 189 Lux 500 Lux 

Sala de Endoscopia Digestiva 

Balcão 210 Lux 300 Lux 
Geral 558 Lux 300 Lux 
Mesa 274 Lux 500 Lux 
Maca 565 Lux 150 Lux Sala 42 

Pia 158 Lux 150 Lux 
Mesa 220 Lux 500 Lux 

Sala de Escritório Médico 
Computador 231 Lux 500 Lux 
Mesa 218 Lux 500 Lux 

Sala de Atendimento 
Maca 210 Lux 150 Lux 
Mesa 196 Lux 500 Lux 

Sala 20 
Maca 237 Lux 150 Lux 
Maca 226 Lux 200 Lux 

Sala de Curativos 21 
Mesa materiais 206 Lux 300 Lux 
Pia 1  174 Lux 200 Lux 
Pia 2 179 Lux 200 Lux Expurgo 
Balcão 156 Lux 200 Lux 
Maca 206 Lux 150 Lux 

Sala 29 
Mesa 222 Lux 500 Lux 
Mesa 234 Lux 500 Lux 
Computador 151 Lux 500 Lux Sala 26 e 27 Hospital Dia 
Geral 281 Lux 300 Lux 
Mesa 181 Lux 500 Lux 
Pia 164 Lux 200 Lux Sala Preparo de Medicação  
Balcão 231 Lux 300 Lux 
Mesa 256 Lux 500 Lux 

Sala 22 
Maca 249 Lux 150 Lux 
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Balcão 1 229 Lux 300 Lux 
Balcão 2 265 Lux 300 Lux 
Mesa 294 Lux 500 Lux Sala Urologia 35 

Maca 295 Lux 150 Lux 
Pia 300 Lux 150 Lux 

Sala Anexa a Sala Urologia 35 
Geral 329 Lux 300 Lux 
Mesa 238 Lux 500 Lux 

Sala Colo Proctologia 37 
Maca 247 Lux 150 Lux 
Mesa 300 Lux 500 Lux 

Sala Urologia 36 
Maca 346 Lux 150 Lux 
Maca 207 Lux 150 Lux 

Sala 30 
Mesa 181 Lux 500 Lux 
Mesa 184 Lux 500 Lux 

Sala 28 
Maca 185 Lux 150 Lux 
Maca 178 Lux 150 Lux 
Balança 182 Lux 300 Lux Sala 31 
Mesa 173 Lux 500 Lux 
Maca 300 Lux 150 Lux Sala 23 Curativos e Pequenas 

Cirurgias Mesa de curativos 280 Lux 200 Lux 
Maca 271 Lux 150 Lux Sala 24 Curativos e Pequenas 

Cirurgias Mesa de curativos 278 Lux 300 Lux 
RADIOLOGIA 

Balcão 202 Lux 200 Lux Sala Enfermagem Preparo dos 
Pacientes Mesa 300 Lux 500 Lux 
Sala de Exames Tomografia 
Computadorizada 1  

Tomógrafo 
520 Lux 300 Lux 

Vestiário Geral 432 Lux 150 Lux 
Sala Exames Raio- x  05 Equipamento ícons 190 Lux 300 Lux 
Sala de Comando Painel de comando 171 Lux 300 Lux 
Sala Exames Raio- x  04 Equipamento ícons 140 Lux 300 Lux 
Sala Exames Raio- x  03 Geral 160 Lux 150 Lux 
Sala Exames Raio- x  02 Cama 160 Lux 150 Lux 
Sala de Comando Geral 160 Lux 300 Lux 
Sala Exames Raio- x  01 B Cama 210 Lux 150 Lux 

Computador 1 098 Lux 500 Lux 
Computador 2 120 Lux 500 Lux 

 

Sala de Digitação  Computador 3 072 Lux 500 Lux 
Geral 023 Lux 300 Lux Mamografia 
Negatoscópio 265 Lux 300 Lux 

Raio-x Mamografia Geral 248 Lux 150 Lux 
Mesa negatoscópio 216 Lux 300 Lux 
Computador 062 Lux 500 Lux 

 
Câmara Clara 

Processadora 152 Lux 300 Lux 
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Sala Exames Raio-x 1A Geral 175 Lux 150 Lux 
Mesa 1 240 Lux 500 Lux 
Mesa 2 210 Lux 500 Lux 
Computador 1 190 Lux 500 Lux 
Computador 2 240 Lux 500 Lux 

 
Arquivo Radiologia 

Balcão atendimento  260 Lux 300 Lux 
Balcão atendimento  262 Lux 300 Lux 
Computador 1 240 Lux 500 Lux 

 
Serviço de Radiologia – Secretaria 

Computador 2 260 Lux 500 Lux 
Mesa material 140 Lux 300 Lux Sala de Exames – Ultra-som 1 
Cama equipamento 112 Lux 300 Lux 
Equip. ultra som 151 Lux 300 Lux Sala de Exames – Ultra-som 2 
Mesa 132 Lux 500 Lux 

Funcionários Geral 148 Lux 150 Lux 
Geral 073 Lux 200 Lux Expurgo 
Pia 070 Lux 200 Lux 
Balcão 202 Lux 300 Lux 
Mesa 300 Lux 500 Lux 

Sala de Enfermagem Preparo de 
Pacientes 

Preparo medicação 210 Lux 300 Lux 
Balcão negatoscópio 171 Lux 300 Lux Sala Laudos 
Negatoscópio 201 Lux 300 Lux 
Balcão negatoscópio 180 Lux 300 Lux 
Computador 160 Lux 500 Lux 

Sala Anexa a Sala Laudos 

Geral 190 Lux 300 Lux 
Computador 1 176 Lux 500 Lux 
Computador 2 137 Lux 500 Lux 
Computador 3 094 Lux 500 Lux 
Mesa reunião 205 Lux 500 Lux 

  
 
 Física Médica 

Mesa 120 Lux 500 Lux 
MEDICINA NUCLEAR 

Expurgo Geral 381 Lux 200 Lux 
Vestiário Geral 142 Lux 150 Lux 
Sala de Punção e Aplicamento de 
Medicamentos 

Balcão 
374 Lux 300 Lux 

Maca 241 Lux 150 Lux Sala Pacientes Injetados 
Mesa 214 Lux 500 Lux 

Sala de Lanches Geral 333 Lux 150 Lux 
Pia 499 Lux 300 Lux 
Balcão materiais 602 Lux 300 Lux 

 
Manipulação de radiofármacos 

Curiômetro 497 Lux 300 Lux 
Computador 1 499 Lux 500 Lux 
Computador 2 488 Lux 500 Lux 

 
Sala  de Processamentos 

Mesa 794 Lux 500 Lux 
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Computador 296 Lux 500 Lux 
Mesinha 327 Lux 500 Lux 

 
Sala de Exames 

Gama câmara 353 Lux 300 Lux 
Geral norte 151 Lux 100 Lux Corredor  em frente a Sala de 

Exames Gera sul 165 Lux 100 Lux 
Sala de Espera da M.N Geral 321 Lux 150 Lux 
Posto de Enfermagem Balcão atendimento 203 Lux 300 Lux 

Pia 372 Lux 150 Lux 
Mesinha 354 Lux 150 Lux 
Cama 1 497 Lux 150 Lux 

 
Sala de Espera, observações, exames 
e recuperação 

Cama 2 470 Lux 150 Lux 
Geral leste 800 Lux 100 Lux Corredor  em frente ao Posto de 

Enfermagem Geral oeste 290 Lux 100 Lux 
Computador 422 Lux 500 Lux 
Retinografo diagnóstico 430 Lux 300 Lux 
Laiser tratamento 393 Lux 300 Lux 

 
Retinógrafo 

Pia 481 Lux 150 Lux 
Computador 1 0027 Lux 500 Lux 
Computador 2 022 Lux 500 Lux 
Computador 3 036 Lux 500 Lux 

Sala de Comando 

Computador 4 021 Lux 500 Lux 
Sala de Exames Tomografia 
Computadorizada 2 

Tomógrafo 
458 Lux 300 Lux 

BLOCO CIRURGICO 
Mesa 1 502 Lux 500 Lux Sala da Chefia 
Mesa 2 539 Lux 500 Lux 

Sala de Descanso e Lanches Geral 299 Lux 150 Lux 
Mesa 422 Lux 500 Lux 
Balcão atendimento 196 Lux 300 Lux 

 
Secretaria 

Computador 210 Lux 500 Lux 
Mesa 158 Lux 500 Lux Sala Visita Pré anestésica 

(Consultório) Maca 129 Lux 150 Lux 
Cama 1 294 Lux 150 Lux 
Cama 2 253 Lux 150 Lux 
Mesinha 160 Lux 500 Lux 

 
Sala de Recuperação Externa 

Geral 210 Lux 150 Lux 
Sala de Transferência de Maca Geral 175 Lux 150 Lux 

Geral oeste 273 Lux 100 Lux 
Geral leste 233 Lux 100 Lux 

 
Corredor  em frente ao CME 

Mesa 296 Lux 500 Lux 
Lavabo 1 094 Lux 150 Lux 
Lavabo 2 080 Lux 150 Lux 

Corredor Paralelo as Salas 
Cirúrgicas 

Lavabo 3 087 Lux 150 Lux 
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Computador 153 Lux 500 Lux Sala dos Anestesistas 
Balcão 174 Lux 300 Lux 
Mesa 2511 Lux 300 Lux Sala de Aula de Anestesiologia 
Quadro negro 139 Lux 500 Lux 

Sala de Comando Forças Geral 064 Lux 300 Lux 
Guarda de Equipamentos Soro Geral 148 Lux 150 Lux 

Mesa – foco de luz 20000 Lux 15000 Lux 
Monitor 444 Lux 500 Lux 
Balcão 1 141 Lux 500 Lux 
Mesa solução 174 Lux 500 Lux 
Carrinho de Emergência 360 Lux 500 Lux 
Mesa estufa 463 Lux 500 Lux 
Balança 302 Lux 500 Lux 
Berço aquecido 1 189 Lux 500 Lux 
Berço aquecido 2 191 Lux 500 Lux 

 
 
 
Sala Cirúrgica - Cesária 

Mesa instrumental  Lux 500 Lux 
Sala de Guarda de Produtos 
Químicos 

Geral 
086 Lux 150 Lux 

Sala de Guarda de Equipamentos Geral 041 Lux 150 Lux 
Geral leste 270 Lux 100 Lux Corredor Central ao C.O 
Geral oeste 229 Lux 100 Lux 
Monitor 393 Lux 500 Lux 
Mesa cirúrgca foco de luz  20000 Lux 15000 Lux 
Mesa Instrumental 273 Lux 500 Lux 

 
Sala Cirúrgica 1 

Balcão material 123 Lux 500 Lux 
Sala Cirúrgica 3 Mesa auxiliar 445 Lux 500 Lux 
Sala Cirúrgica 4 Mesa auxiliar 384 Lux 500 Lux 
Sala de Comandos de Forças 2 Geral 022 Lux 300 Lux 
Expurgo de Higienização do 
Ambiente 

Geral 
062 Lux 200 Lux 

Balcão/ pia 306 Lux 300 Lux Central de Anestesia Limpeza e 
Guarda dos Materiais 

Mesa 
303 Lux 500 Lux 

Geral leste 031 Lux 100 Lux 
Geral oeste 162 Lux 100 Lux 
Geral central 066 Lux 100 Lux 
Lavabo 1 107 Lux 200 Lux 
Lavabo 2 091 Lux 200 Lux 
Lavabo 3 205 Lux 200 Lux 
Lavabo 4 486 Lux 200 Lux 
Lavabo 5 121 Lux 200 Lux 

 
Corredor Paralelo a Central de 
Anestesia 

Lavabo 6 013 Lux 200 Lux 
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Sala 838 Saída de Emergência Geral 649 Lux 150 Lux 
Sala 835A Sala Cirúrgica(não 
ativada) 

Geral 
808 Lux 500 Lux 

Sala 839 Sala Cirúrgica(não 
ativada) 

Geral 
1256 Lux 500 Lux 

Geral sul 195 Lux 100 Lux 
Geral norte 016 Lux 100 Lux 

 
Corredor Central 

Geral central 026 Lux 100 Lux 
Rouparia Geral 150 Lux 150 Lux 

Balcão 1 299 Lux 300 Lux 
Balcão 2 189 Lux 300 Lux 

Central de Anestesia - 
Medicamentos 

Balcão 3 119 Lux 300 Lux 
Sala 834 Geral 471 Lux 300 Lux 

Pia/ balcão 614 Lux 300 Lux Sala 836 
Mesa 358 Lux 500 Lux 
Balcão 324 Lux 300 Lux Sala 836 A 
Pia 346 Lux 150 Lux 

Sala 837 Sala Cirúrgica(não 
ativada) 

Geral 
1265 Lux 500 Lux 

Sala 840 Sala Cirúrgica(não 
ativada) 

Geral 
921 Lux 500 Lux 

Mesa 113 Lux 500 Lux Posto de Enfermagem 
Computador 122 Lux 500 Lux 

Posto de Enfermagem – Depósito de 
Material e Equipamentos 

Mesa 
207 Lux 500 Lux 

Balcão 495 Lux 200 Lux 
Pia 1 614 Lux 200 Lux 

 
Expurgo 

Pia 2 394 Lux 200 Lux 
Balcão prescrição 405 Lux 500 Lux 
Pia 180 Lux 150 Lux 
Balcão solução 217 Lux 300 Lux 
Geral leste 607 Lux 150 Lux 
Geral oeste 397 Lux 150 Lux 

 
 
Sala de Recuperação 

Geral central 428 Lux 150 Lux 
Sala Cirúrgica 2 Mesa instrumental 300 Lux 500 Lux 
Sala Cirúrgica 5 Mesa cirúrgica 1023 Lux 500 Lux 

Recepção 381 Lux 150 Lux Rouparia 
Geral 526 Lux 150 Lux 

Sala de resíduos Geral 166 Lux 150 Lux 
HEMATO-ONCO PEDIATRIA – CTCRIAC -CENTRO DE TRATAMEN TO DE CRIANÇAS COM 

CÂNCER 
Recepção Balcão 041 Lux 300 Lux 
Sala de Recreação Mesa 386 Lux 150 Lux 
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Balcão 303 Lux 150 Lux 
Expurgo da Roupa Suja Geral 063 Lux 200 Lux 
Acolhimento para Familiares Geral 271 Lux 150 Lux 

Mesa reunião 490 Lux 500 Lux Sala de Reuniões 
Computador 342 Lux 500 Lux 

Sala Anexa a Sala de Reuniões Geral 058 Lux 200 Lux 
Expurgo Pia/ balcão 316 Lux 200 Lux 
Sala de Multi-Atendimento Geral 155 Lux 300 Lux 

Geral norte 030 Lux 100 Lux 
Geral central 072 Lux 100 Lux 

Corredor 

Geral sul 062 Lux 100 Lux 
Balcão 1 185 Lux 300 Lux Sala de Anotações da Enfermagem e 

Passagem de Plantão Balcão 2 180 Lux 300 Lux 
Pia/ balcão 165 Lux 300 Lux Posto de Enfermagem 
Balcão 202 Lux 300 Lux 

Leito Desativado Geral 520 Lux 150 Lux 
Maca 618 Lux 200 Lux Sala de Punções 
Pia 315 Lux 150 Lux 
Balcão 1 251 Lux 500 Lux 
Balcão 2 239 Lux 500 Lux 

 
Sala de Prescrição 

Computador 291 Lux 500 Lux 
Enfermaria – Leitos 01,02 e 03 Geral 183 Lux 150 Lux 
Enfermaria – Leitos 04 e 05 Geral 243 Lux 150 Lux 
Rouparia Geral 245 Lux 150 Lux 
Enfermaria – Leitos 06,07 e 08 Geral 261 Lux 150 Lux 
Enfermaria – Leitos 11,12 e 13 Geral 183 Lux 150 Lux 
Enfermaria – Leitos 09 e 10 Geral 227 Lux 150 Lux 
Enfermaria – Leitos 10 e 15 Geral 163 Lux 150 Lux 
Enfermaria – Leitos 16,17 e 18 Geral 098 Lux 150 Lux 
Sala de Lanches Geral 455 Lux 150 Lux 

HEMATO–ONCO  - CTMO- CENTRO DE TRANSPLANTE DE MEDUL A ÓSSEA 
Pia 233 Lux 150 Lux Entrada 
Mesa 279 Lux 300 Lux 
Balcão 205 Lux 300 Lux 
Pia 161 Lux 150 Lux 

Ante Sala do CTMO 

Mesa 147 Lux 300 Lux 
Expurgo da Roupa Suja Geral 038 Lux 200 Lux 

Geral sul 245 Lux 100 Lux 
Geral norte 027 Lux 100 Lux 

 
Corredor 

Geral central 032 Lux 100 Lux 
Sala de Lavagem dos Materiais Balcão 022 Lux 300 Lux 
Quarto Privativo 19 Geral  262 Lux 150 Lux 
Quarto Privativo 20 Geral 168 Lux 150 Lux 
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Quarto Privativo 21 Geral 145 Lux 150 Lux 
Quarto Privativo 22 Geral 125 Lux 150 Lux 
Quarto Desativado 23 Geral 080 Lux 150 Lux 
Quarto Privativo 24 Geral 080 Lux 150 Lux 
Sala de Prescrição Balcão 058 Lux 500 Lux 

Mesa reunião 617 Lux 500 Lux Sala de Reuniões 
Computador 181 Lux 500 Lux 

Posto de Enfermagem Pia/ balcão 390 Lux 300 Lux 
Leito Desativado 25 Sala de 
Recreação 

Geral 
272 Lux 150 Lux 

Leito Desativado 26 Sala de 
Descanso 

Geral 
055 Lux 150 Lux 

AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTADOS – CTMO 
Sala de Espera Geral 1387 Lux 150 Lux 

Maca 761 Lux 150 Lux Consultório Médico 
Mesa 1314 Lux 500 Lux 

ADMINISTRAÇÃO  HEMATO-ONCOLOGIA 
Computador 1 426 Lux 500 Lux 
Computador 2 250 Lux 500 Lux 
Computador 3 269 Lux 500 Lux 

 
Sala da Administração 

Mesa 309 Lux 500 Lux 
Mesa/ computador 349 Lux 500 Lux Sala da Chefia 
Mesa 220 Lux 500 Lux 
Computador 1 111 Lux 500 Lux 
Computador 2 103 Lux 500 Lux 

Setor Educacional – Classe 
Hospitalar 18 

Mesa 135 Lux 500 Lux 
Mesa 163 Lux 500 Lux 
Pia 137 Lux 150 Lux 

 
Sala do Computador 

Computador 166 Lux 500 Lux 
Microscópio 1 1007 Lux 500 Lux 
Microscópio 2 523 Lux 500 Lux 
Pia 1 385 Lux 200 Lux 
Pia 2 460 Lux 200 Lux 
Computador 336 Lux 500 Lux 
Balcão  715 Lux 300 Lux 
Centrífuga 1 425 Lux 300 Lux 

 
 
Laboratório HLA - 
Imunofenotipagem 

Centrífuga 2 312 Lux 300 Lux 
Computador 1 374 Lux 500 Lux 
Computador 2 185 Lux 500 Lux 

 
Secretaria 

Mesa 253 Lux 500 Lux 
Sala do Médico Mesa 819 Lux 500 Lux 

Microscópio 1 397 Lux 500 Lux  
Laboratório de Microscopia Microscópio 2 415 Lux 500 Lux 
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Computador 1 443 Lux 500 Lux 
Computador 2 420 Lux 500 Lux 
Mesa 404 Lux 500 Lux Sala de Reuniões 
Computador 315 Lux 500 Lux 

Sala de Lanches Geral 250 Lux 150 Lux 
Corredor de Passagem Geral 412 Lux 100 Lux 

Cadeira 1 623 Lux 200 Lux 
Cadeira 2 259 Lux 200 Lux 
Balcão material 513 Lux 300 Lux 

 
Sala de Coleta 

Pia 398 Lux 200 Lux 
Pia 248 Lux 200 Lux Expurgo 
Balcão 209 Lux 200 Lux 
Computador 330 Lux 500 Lux 
Microscópio 422 Lux 500 Lux 
Capela 415 Lux 300 Lux 

 
Genética Biologia Molecular 
Imunofenotipagem 

Balcão equipamento 562 Lux 300 Lux 
Computador equipamento 1 215 Lux 500 Lux Sala Escura 
Computador equipamento 2 201 Lux 500 Lux 
Estufa de cultura 300 Lux 300 Lux 
Balcão equipamento 296 Lux 300 Lux 

 
Eletroforese 

Pia/ balcão 259 Lux 300 Lux 
Capela 533 Lux 300 Lux 
Balcão equipamento 622 Lux 300 Lux 
Pia/ balcão 632 Lux 300 Lux 
Mesa 549 Lux 500 Lux 

 
Laboratório de Histopatologia 

Balcão 2 480 Lux 300 Lux 
Microscópio 1 300 Lux 500 Lux 
Microscópio 2 282 Lux 500 Lux 

 
Citogenética 

Balcão 251 Lux 300 Lux 
Sala Gelada Geral 155 Lux 150 Lux 

Computador 296 Lux 500 Lux 
Pia 326 Lux 200 Lux 

 
Sala de Crio Preservação 

Capela 376 Lux 300 Lux 
Mesa 196 Lux 500 Lux Serviço Social (Hemato-onco) 
Computador 205 Lux 500 Lux 
Mesa 1 332 Lux 500 Lux 
Mesa 2 285 Lux 500 Lux 

 
Psicologia (Hemato-onco) 

Computador 275 Lux 500 Lux 
SERDEQUIM – PSIQUIATRIA (DEPENDENTES QUÍMICOS) 

Balcão 105 Lux 200 Lux 
Mesa 1 340 Lux 200 Lux 
Mesa 2 216 Lux 200 Lux 

 
 
 
Refeitório Mesa 3 806 Lux 200 Lux 
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Mesa 4 594 Lux 200 Lux 
Mesa 5 193 Lux 200 Lux 
Mesa 6 182 Lux 200 Lux 
Mesa 7 621 Lux 200 Lux 
Pia 371 Lux 150 Lux 
Mesa 279 Lux 500 Lux 

 
Posto de Enfermagem 

Balcão 522 Lux 300 Lux 
Sala de Lanches Geral 490 Lux 150 Lux 

Computador 135 Lux 500 Lux 
Mesa 1 132 Lux 500 Lux 

Secretaria 
 

Mesa 2 140 Lux 500 Lux 
Sala de Reuniões Geral 600 Lux 200 Lux 
Sala de Entrevista Mesa 716 Lux 200 Lux 
Apartamento 2 Leitos Geral 094 Lux 150 Lux 
Apartamento Geral 403 Lux 150 Lux 
Enfermaria Masculina 1 Geral 309 Lux 150 Lux 
Enfermaria Masculina 2 Geral 261 Lux 150 Lux 

Pia/ balcão 423 Lux 200 Lux Sala de Curativo 
Maca 250 Lux 200 Lux 

Rouparia Geral 058 Lux 150 Lux 
Mesa 1 515 Lux 500 Lux Praxiterapia 
Mesa 2 459 Lux 500 Lux 
Geral norte 010 Lux 100 Lux 
Geral sul 131 Lux 100 Lux 

 
Corredor 

Geral central 029 Lux 100 Lux 
Depósito de Materiais Geral 050 Lux 150 Lux 

LABORATÓRIO DE ENSINO MACROREGIONAL – SERDEQUIM 
Mesa 1 406 Lux 300 Lux 
Mesa 2 378 Lux 300 Lux 

 
Sala de Aula 

Mesa 3 302 Lux 300 Lux 
Corredor Geral 036 Lux 100 Lux 

Mesa 835 Lux 200 Lux Sala de Entrevista e Exame Físico 
Maca 861 Lux 200 Lux 
Maca 682 Lux 200 Lux 
Mesa 1 503 Lux 300 Lux 

 
Sala de Treinamento 

Mesa 2 813 Lux 300 Lux 
UNIDADE PAULO GUEDES – PSIQUIATRIA 

Mesa 1 221 Lux 500 Lux 
Mesa 2 940 Lux 500 Lux 
Balança 332 Lux 150 Lux 

 
Sala de Enfermagem 

Pia 485 Lux 150 Lux 
Balcão 590 Lux 300 Lux Posto de Enfermagem 
Balcão solução 618 Lux 300 Lux 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

407 

Mesa 350 Lux 500 Lux Secretaria 
Computador 275 Lux 500 Lux 
Balcão 300 Lux 200 Lux 
Mesa geral norte 614 Lux 200 Lux 
Mesa geral sul 641 Lux 200 Lux 

Refeitório 
 

Mesa geral central 622 Lux 200 Lux 
Mesa 901 Lux 150 Lux Sala de Estar 
Geral 615 Lux 150 Lux 

Sala de Lanches Geral 408 Lux 150 Lux 
Sala de Descanso Geral 318 Lux 150 Lux 
Leito 26 Geral 165 Lux 150 Lux 
Enfermaria Feminina 1 Geral 188 Lux 150 Lux 
Expurgo Geral 403 Lux 200 Lux 
Rouparia 2 Geral 043 Lux 150 Lux 
Rouparia 1 Geral 061 Lux 150 Lux 
Enfermaria Feminina 2 Geral 347 Lux 150 Lux 
Enfermaria Leitos 25 Geral 299 Lux 150 Lux 
Enfermaria Leitos 13,14,15,16,17 e 
18 

Geral 
290 Lux 150 Lux 

Enfermaria Leitos 19,20,21,22,23 e 
24 

Geral 
181 Lux 150 Lux 

Mesa 380 Lux 300 Lux Sala de Atividades Lúdicas 
Balcão 295 Lux 300 Lux 
Maca 698 Lux 300 Lux Sala de Curativos 
Mesa 322 Lux 300 Lux 
Mesa reunião 508 Lux 500 Lux Sala de Entrevista – Ambiente 1 
Mesa 335 Lux 200 Lux 

Sala de Entrevista – Ambiente 2 Mesa 309 Lux 200 Lux 
Sala de Entrevista – Ambiente 3 Mesa 318 Lux 200 Lux 

Geral norte 223 Lux 100 Lux Corredor 
Geral sul 219 Lux 100 Lux 

Sala Depósito de Materiais Geral 050 Lux 150 Lux 
Sala de Atividades com Pacientes Ambiente 419 Lux 300 Lux 

Mesa 667 Lux 300 Lux Sala Coordenação de Enfermagem, 
Assistência Social, Psicologia e 
Grupos Mesa reunião 

751 Lux 500 Lux 

Mesa 1 205 Lux 300 Lux Sala de Recreação da Psiquiatra 
Mesa 2 253 Lux 300 Lux 

Sala de Lanche Geral 354 Lux 150 Lux 
CENTRO OBSTÉTRICO 

Recepção Balcão 236 Lux 300 Lux 
Mesa 423 Lux 300 Lux Sala de Aula 
Quadro negro 240 Lux 500 Lux 
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Maca 306 Lux 150 Lux Sala de Avaliação 1 
Carro de parada 303 Lux 200 Lux 

Sala de Avaliação 2 Maca 232 Lux 200 Lux 
Sala de Avaliação 3 Maca 391 Lux 200 Lux 

Cama 1 161 Lux 200 Lux 
Cama 2 239 Lux 200 Lux 
Cama 3 272 Lux 200 Lux 

 
Sala de Pré-Parto 1 

Balcão prescrição 195 Lux 500 Lux 
Balcão 318 Lux 300 Lux 
Cama 1 671 Lux 200 Lux 

Sala de Pré-Parto 2 
 

Cama 2 314 Lux 200 Lux 
Cama 3 155 Lux 200 Lux Sala de Pré-Parto 2 
Pia/ balcão 100 Lux 300 Lux 
Cama 1 628 Lux 200 Lux 
Cama 2 176 Lux 200 Lux 
Cama 3 230 Lux 200 Lux 

Sala de Pré-Parto 3 

Balcão/ pia 076 Lux 300 Lux 
Sala de Resíduos Geral  140 Lux 150 Lux 

Pia 383 Lux 200 Lux Expurgo 
Pia/ balcão 352 Lux 200 Lux 
Maca 215 Lux 200 Lux Sala de Exames 
Aparelho ultra -som 204 Lux 300 Lux 

Sala de Estar da Enfermagem Geral 205 Lux 150 Lux 
Sala de Lanches Geral 222 Lux 150 Lux 
Quarto dos Residentes Geral 198 Lux 150 Lux 
Sala de Descanso da Enfermagem Geral 246 Lux 150 Lux 
Vestiário Masculino Geral 135 Lux 150 Lux 
Vestiário Feminino Geral 132 Lux 150 Lux 
Corredor 1 Depósito de Material Balcão 577 Lux 150 Lux 
Corredor 2 em Frente ao B.C Geral 046 Lux 150 Lux 

Geral norte 152 Lux 100 Lux 
Geral central 309 Lux 100 Lux 

 
Corredor  Central 

Geral sul 375 Lux 100 Lux 
Mesa 310 Lux 200 Lux Sala de Parto 1 
Balança 561 Lux 200 Lux 
Berço aquecido 495 Lux 200 Lux Sala de Parto 2 
Mesa 381 Lux 200 Lux 

Sala dos Enfermeiros Mesa 188 Lux 500 Lux 
ALA II - AMBULATÓRIO C 

Sala de Acompanhamento Cantinho 
Mágico 1754 

Geral 
841 Lux 300 Lux 

Balcão atendimento 1 276 Lux 300 Lux  
 Geral norte 117 Lux 100 Lux 
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Geral central 095 Lux 100 Lux 
Geral sul 163 Lux 100 Lux 

Corredor 

Balcão atendimento 2 077 Lux 300 Lux 
Corredor 2 Geral 211 Lux 100 Lux 

Balcão  372 Lux 300 Lux 
Geral 407 Lux 300 Lux 
Computador 370 Lux 500 Lux 
Mesa 215 Lux 500 Lux 

 
 
Recepção 

Balcão atendimento 361 Lux 300 Lux 
Geral sul 256 Lux 100 Lux 
Geral norte 125 Lux 100 Lux 

 
Corredor de Acesso 1 

Geral central 090 Lux 100 Lux 
Corredor de Acesso 2 Geral 344 Lux 100 Lux 
Corredor de Acesso 3 Geral 110 Lux 100 Lux 

ALA II - AMBULATÓRIO C DE GINECOLOGIA 
Mesa 293 Lux 500 Lux 
Mesa procedimento 450 Lux 500 Lux 

 
Consultório 1 

Balcão medicamentos 210 Lux 300 Lux 
Expurgo da Roupa Suja Geral 092 Lux 200 Lux 

Mesa Procedimento 510 Lux 500 Lux 
Mesa médico 340 Lux 500 Lux 

 
Consultório 2 

Balcão medicamentos 380 Lux 150 Lux 
Mesa procedimento 520 Lux 500 Lux 
Mesa médico 550 Lux 500 Lux 

 
Consultório 4 

Mesa solução 504 Lux 150 Lux 
Mesa procedimento 390 Lux 500 Lux 
Mesa médico 400 Lux 500 Lux 

 
Consultório 3 

Mesa solução 310 Lux 150 Lux 
Mesa procedimento 500 Lux 500 Lux 
Mesa médico 210 Lux 500 Lux 

 
Consultório 5 

Mesa solução 300 Lux 150 Lux 
Mesa Procedimento 310 Lux 500 Lux 
Mesa médico 220 Lux 500 Lux 

 
Consultório 6 

Mesa solução 215 Lux 150 Lux 
Balcão atendimento 310 Lux 300 Lux 
Pia 160 Lux 150 Lux 

Posto de Enfermagem - Recepção 

Computador 260 Lux 500 Lux 
Mesa Procedimento 465 Lux 500 Lux Consultório 7 Pré-Natal 
Mesa solução 270 Lux 150 Lux 
Mesa solução 800 Lux 150 Lux 
Mesa médico 758 Lux 500 Lux 

 
Consultório 8 Pré-Natal 

Mesa Procedimento 959 Lux 500 Lux 
Sala de Aula Geral oeste 370 Lux 300 Lux 
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Geral leste 460 Lux 300 Lux 
Sala de Lanches Geral 310 Lux 150 Lux 

ALA II - AMBULATÓRIO C  PRÉ-NATAL 
Posto de Enfermagem - Recepção Balcão atendimento 170 Lux 300 Lux 

Mesa 1 700 Lux 500 Lux Sala de Reunião 
Mesa 2 370 Lux 500 Lux 
Mesa Procedimento 530 Lux 500 Lux Consultório Pré-Natal 1 
Mesa solução 392 Lux 150 Lux 
Mesa Procedimento 422 Lux 500 Lux Consultório Pré-Natal 2 
Mesa solução 343 Lux 150 Lux 
Mesa Procedimento 663 Lux 500 Lux 
Mesa solução 476 Lux 150 Lux 

 
Consultório Pré-Natal 3 

Pia 454 Lux 150 Lux 
Mesa Procedimento 591 Lux 500 Lux 
Mesa solução 402 Lux 150 Lux 

 
Consultório 10 

Mesa médico 618 Lux 500 Lux 
Mesa Procedimento 628 Lux 500 Lux Consultório 09 
Mesa solução 574 Lux 150 Lux 

 Mesa médico 528 Lux 500 Lux 
Depósito da Roupa Suja Geral 044 Lux 150 Lux 

ALA II - AMBULATÓRIO C OTORRINOLOGIA 
Aspirador 1 243 Lux 300 Lux 
Aspirador 2 202 Lux 300 Lux 
Telescópio 373 Lux 300 Lux 
Cadeira de procedimento 352 Lux 300 Lux 
Mesa 1 114 Lux 300 Lux 
Mesa 2 486 Lux 300 Lux 
Mesa solução 1 199 Lux 300 Lux 

 
 
 
Sala 45 

Mesa solução 2 378 Lux 300 Lux 
Aspirador 502 Lux 300 Lux 
Mesa 399 Lux 500 Lux 
Computador 413 Lux 500 Lux 
Cadeira de procedimento 679 Lux 300 Lux 

 
 
Sala de Atendimento 

Pia 555 Lux 150 Lux 
Sala de Recepção Mesa 383 Lux 500 Lux 

Computador 046 Lux 500 Lux 
Mesa 097 Lux 500 Lux 
Mesa procedimento 055 Lux 500 Lux 

 
Sala de Ultra-Som 

Maca 050 Lux 150 Lux 
Mesa 688 Lux 200 Lux 
Mesa solução 931 Lux 200 Lux 

 
Sala de Expurgo 

Pia/ balcão 983 Lux 200 Lux 
ALA II - AMBULATÓRIO C SETOR DE CIRURGIA BUCO-MAXIL O FACIAL IMPLANTODONTIA 
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Mesa 345 Lux 500 Lux 
Cadeira odontológica 478 Lux 200 Lux 

 
Sala Atendimento 

Pia 704 Lux 150 Lux 
Sala de Raio-x - Sala Anexa Geral 118 Lux 150 Lux 

ALA II - AMBULATÓRIO C FONOAUDIOLOGIA 
Computador 244 Lux 500 Lux 
Mesa 211 Lux 500 Lux 

 
Sala de Professores 

Pia 184 Lux 150 Lux 
Mesa 1 105 Lux 500 Lux 
Mesa 2 139 Lux 500 Lux 
Mesa 3 083 Lux 500 Lux 
Mesa 4 095 Lux 500 Lux 
Mesa 5 074 Lux 500 Lux 
Mesa 6 121 Lux 500 Lux 
Balcão equipamento 115 Lux 300 Lux 
Salinha 1 105 Lux 150 Lux 
Salinha 2 053 Lux 150 Lux 
Salinha 3 079 Lux 150 Lux 

 
 
 
 
 
Salas de Audiometria 

Salinha 4 096 Lux 150 Lux 
ALA II - AMBULATÓRIO C PEDIATRIA 

Rouparia e Depósito Geral 237 Lux 150 Lux 
Sala de Lanches Geral 384 Lux 150 Lux 
Expurgo Sala de Limpeza Geral 083 Lux 200 Lux 
Sala de Recreação Geral 915 Lux 150 Lux 

Maca 717 Lux 150 Lux 
Balança 723 Lux 300 Lux 

 
Sala de Pesagem 

Mesa 576 Lux 500 Lux 
Mesa anotação 950 Lux 500 Lux 
Balcão de materiais 980 Lux 300 Lux 

 
Sala de Vacinas 

Maca 929 Lux 150 Lux 
Maca 340 Lux 150 Lux Consultório A - 58 
Mesa 560 Lux 500 Lux 
Maca 985 Lux 150 Lux 
Mesa 830 Lux 500 Lux 

 
Consultório B - 59 

Balcão 358 Lux 150 Lux 
Maca 824 Lux 150 Lux 
Mesa 983 Lux 500 Lux 

 
Consultório C - 60 

Balança 991 Lux 150 Lux 
Maca 701 Lux 150 Lux 
Mesa 860 Lux 500 Lux 

 
P.A - 61 

Balcão 404 Lux 300 Lux 
Maca 700 Lux 150 Lux Consultório D - 62 
Mesa 761 Lux 500 Lux 
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Maca 626 Lux 150 Lux Consultório E - 63 
Mesa 653 Lux 500 Lux 
Maca 932 Lux 150 Lux Consultório F - 64 
Mesa 950 Lux 500 Lux 

Sala de Professores Mesa 616 Lux 500 Lux 
Sala Anexa a Sala de Professores Computador 090 Lux 500 Lux 

Maca 555 Lux 150 Lux Consultório da Pediatria 1 
Mesa 650 Lux 500 Lux 
Maca 920 Lux 150 Lux 
Mesa 910 Lux 500 Lux 

 
Consultório da Pediatria 2 

Balança 907 Lux 150 Lux 
Mesa 625 Lux 500 Lux Sala de Aula 
Computador 406 Lux 500 Lux 
Computador 220 Lux 500 Lux Otoneuro 44 
Maca 216 Lux 150 Lux 

SERVIÇO DE HEMOTERAPIA – BANCO DE SANGUE 
Computador 1 148 Lux 500 Lux 
Computador 2 130 Lux 500 Lux 

 
Sala de Triagem Sorológica 

Mesa 149 Lux 500 Lux 
Balcão equipamentos 1 324 Lux 300 Lux 
Balcão equipamentos 2 338 Lux 300 Lux 
Pia 268 Lux 150 Lux 
Mesa solução 368 Lux 500 Lux 
Computador 1 336 Lux 500 Lux 

 
 
Setor de Sorologia 

Computador 2 229 Lux 500 Lux 
Sala de Assistência Social Mesa 302 Lux 500 Lux 

Cadeira de coleta 1 368 Lux 200 Lux 
Cadeira de coleta 2 215 Lux 200 Lux 

 
Triagem Hematológica 

Balcão de materiais 260 Lux 300 Lux 
Balcão atendimento 227 Lux 300 Lux 
Computador 1 201 Lux 500 Lux 

 
Recepção 

Computador 2 171 Lux 500 Lux 
Mesa 124 Lux 500 Lux Administração 
Computador  103 Lux 500 Lux 

Sala de Lanches - Doadores Geral 094 Lux 150 Lux 
Sala de Recuperação Geral 097 Lux 150 Lux 
Corredor de Guarda de Materiais Geral 021 Lux 150 Lux 

Computador  184 Lux 500 Lux 
Balcão materiais 1 192 Lux 300 Lux 
Balcão materiais 2 199 Lux 300 Lux 
Balcão materiais 3 187 Lux 300 Lux 

 
 
Sala de Coletas 

Balcão materiais 4 181 Lux 300 Lux 
 Computador 111 Lux 500 Lux 
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Mesa 1 163 Lux 500 Lux 
Mesa 2 149 Lux 500 Lux 
Mesa 3 128 Lux 500 Lux 
Cama 1 140 Lux 150 Lux 
Cama 2 157 Lux 150 Lux 
Cama 3 176 Lux 150 Lux 
Balcão solução 1 134 Lux 300 Lux 
Balcão solução 2 101 Lux 300 Lux 

 
 
 
Sala de Coletas de Aféreses 

Cadeira de coleta 145 Lux 200 Lux 
Pia 199 Lux 200 Lux 
Balcão 173 Lux 200 Lux 

 
Sala de Lavagem 

Estufa 196 Lux 200 Lux 
Sala de Lanches - Funcionários Geral 240 Lux 150 Lux 
Expurgo Geral 060 Lux 200 Lux 

Balcão materiais 313 Lux 300 Lux 
Computador 233 Lux 500 Lux 
Plaquetomix 389 Lux 300 Lux 
Separador de 
hemocomponentes 

371 Lux 300 Lux 

Congelador 350 Lux 300 Lux 
Geladeira 282 Lux 300 Lux 

 
 
 
Sala de Fracionamento 

Centrífuga 420 Lux 300 Lux 
Balcão solução 1 236 Lux 300 Lux 
Balcão solução 2 394 Lux 300 Lux 
Centrífuga 607 Lux 300 Lux 

 
Laboratório de Compatibilidade 

Balcão 285 Lux 300 Lux 
Câmara Asséptica Geral 125 Lux 300 Lux 
Triagem Clínica Mesa/ computador 247 Lux 500 Lux 

P.A PEDIÁTRICO 
Geral norte 157 Lux 100 Lux 
Geral sul 257 Lux 100 Lux Corredor 
Geral central 595 Lux 100 Lux 

Corredor 2 em Frente ao Banheiro Geral 715 Lux 100 Lux 
Fraldário Geral 060 Lux 500 Lux 

Mesa 980 Lux 500 Lux 
Balança 963 Lux 500 Lux Consultório Pediátrico 2 
Maca 862 Lux 500 Lux 
Mesa 390 Lux 500 Lux 
Maca 380 Lux 500 Lux Consultório Pediátrico 1 
Balança 420 Lux 500 Lux 

Inalação Sala de Procedimentos 
Exclusiva da Pediatria 1 

Geral 
832 Lux 500 Lux 

Inalação Sala de Procedimentos Balcão de materiais 237 Lux 500 Lux 
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Pia 620 Lux 500 Lux Exclusiva da Pediatria 2 
Maca 812 Lux 500 Lux 
Carrinho de emergência 460 Lux 500 Lux 
Maca 462 Lux 500 Lux Sala de Observação Pediátrica e 

Emergência 
Berço aquecido 361 Lux 500 Lux 
Leito 1 420 Lux 500 Lux 
Leito 2 433 Lux 500 Lux 
Leito 3 480 Lux 500 Lux 
Leito 4 550 Lux 500 Lux 
Leito 5 655 Lux 500 Lux 

Sala de Observação Pediátrica e 
Internação 404 

Leito 6 613 Lux 500 Lux 
Isolamento Sala de Lavagem das 
Mãos 406 

Pia 
418 Lux 150 Lux 

Cama 305 Lux 500 Lux 
Quarto de Isolamento 408 

Balcão equipamento 244 Lux 500 Lux 
Banheira 264 Lux 500 Lux 

Banheira 
Balcão fraldário 274 Lux 500 Lux 
Pia 1 143 Lux 200 Lux 
Pia 2 292 Lux 200 Lux Expurgo  do P.A Pediátrico 
Balcão 323 Lux 200 Lux 
Balcão material 404 Lux 500 Lux 
Computador 398 Lux 500 Lux 
Balcão atendimento 802 Lux 500 Lux Posto de Enfermagem 

Mesa 370 Lux 500 Lux 
Mesa  980 Lux 150 Lux Depósito de Equipamentos e 

Materiais Geral 800 Lux 150 Lux 
P.A 

Sala de Enfermagem Mesa 650 Lux 500 Lux 
Mesa 680 Lux 500 Lux 

Sala de Procedimentos Assépticos 
Pia 690 Lux 500 Lux 
Maca 628 Lux 500 Lux 
Balcão solução 1 738 Lux 500 Lux 
Balcão solução 2 778 Lux 500 Lux 
Pia 881 Lux 500 Lux 

Sala de Emergência 

Balcão material 755 Lux 500 Lux 
Maca 525 Lux 500 Lux 

Consultório 2 Clínico Cirúrgico 
Balcão 538 Lux 500 Lux 
Maca 620 Lux 500 Lux 

Consultório 3 Clínico Cirúrgico 
Balcão 690 Lux 500 Lux 

Expurgo Geral 389 Lux 200 Lux 
Copa/ Estar Funcionários Geral 780 Lux 150 Lux 

Balcão 720 Lux 150 Lux Depósito de Materiais 
Geral oeste 580 Lux 150 Lux 
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Geral leste 520 Lux 150 Lux 
Computador 680 Lux 500 Lux 

Sala dos Médicos 
Balcão 350 Lux 500 Lux 
Geral oeste 303 Lux 500 Lux 
Geral leste 230 Lux 500 Lux 
Balcão 1 520 Lux 500 Lux 
Balcão 2 670 Lux 500 Lux 
Computador 930 Lux 500 Lux 
Geral norte 940 Lux 500 Lux 
Geral sul 180 Lux 500 Lux 
Balcão 3 950 Lux 500 Lux 

Salão 

Balcão 4 514 Lux 500 Lux 
Balcão 365 Lux 500 Lux 

Secretaria da Sala de Gesso 
Computador 496 Lux 500 Lux 
Balcão 980 Lux 500 Lux 
Maca 410 Lux 500 Lux 
Mesa 450 Lux 500 Lux Sala de Gesso Traumatologia 

Negatoscópio 380 Lux 500 Lux 
Sala de Aulas e Reuniões 409 Mesa reunião 497 Lux 500 Lux 

Geral oeste 920 Lux 150 Lux 
Estar Médico Pediatria 

Geral leste 320 Lux 150 Lux 
Sala 213 Geral 286 Lux 500 Lux 
Corredor Estar Médico Geral 103 Lux 100 Lux 

Geral norte 130 Lux 100 Lux 
Corredor Psiquiatria 

Geral sul 337 Lux 100 Lux 
Depósito de Traumatologia 214 Geral 156 Lux 150 Lux 

Maca 218 Lux 500 Lux 
Mesa 1 678 Lux 500 Lux Sala de Triagem 2 
Mesa 2 319 Lux 500 Lux 
Geral norte 274 Lux 150 Lux 

Hall de Entrada 
Geral sul 228 Lux 150 Lux 
Mesa 1 299 Lux 500 Lux 
Mesa 2 915 Lux 500 Lux  Sala de Triagem 1 
Maca 872 Lux 500 Lux 
Computador 1 276 Lux 500 Lux 
Computador 2 249 Lux 500 Lux Recepção 301 
Balcão 261 Lux 500 Lux 
Computador 123 Lux 500 Lux 

Administração 303 
Mesa 128 Lux 500 Lux 

Sala 201 Observatório de Acidentes 
e Violência 

Computador 
313 Lux 500 Lux 

Depósito Geral 302 Geral 292 Lux 150 Lux 
Sala de Estar Médico Traumato 2 Mesa 170 Lux 500 Lux 
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Sala de Estar Liga do Trauma 
HUSM 

Geral 
286 Lux 150 Lux 

Sala de Lanches 405 Geral 412 Lux 150 Lux 
Cama 354 Lux 500 Lux Sala de Terapia de Apoio ao 

Funcionário Mesa 223 Lux 500 Lux 
P.A ISOLAMENTO ADULTO 

Sala de Lavagem das Mãos 334  Pia 289 Lux 150 Lux 
Cama 535 Lux 500 Lux 

Quarto de Isolamento 336 
Mesinha 365 Lux 500 Lux 

Sala de Lavagem das Mãos 330 Pia 276 Lux 150 Lux 
Cama 496 Lux 500 Lux 

Quarto de Isolamento 332 
Mesa 402 Lux 500 Lux 

Sala de Lavagem das Mãos 326 Pia 265 Lux 150 Lux 
Cama 410 Lux 500 Lux 

Quarto de Isolamento 328 
Mesa 405 Lux 500 Lux 

P.A PSIQUIATRIA 
Sala 419 Mesa 600 Lux 500 Lux 

Mesa 970 Lux 500 Lux 
Sala de Enfermagem 423 

Computador 875 Lux 500 Lux 
Balcão prescrição 160 Lux 500 Lux 
Geral norte 206 Lux 500 Lux Sala 425 
Geral sul 283 Lux 500 Lux 
Geral norte 174 Lux 100 Lux 

Corredor dentro da Psiquiatria 
Geral sul 223 Lux 100 Lux 

Sala 421 Mesa 724 Lux 500 Lux 
Sala de Espera da Psiquiatria Geral 310 Lux 150 Lux 
Sala de Lanches 429 Geral  600 Lux 150 Lux 
Sala de Descanso 435 Geral 177 Lux 150 Lux 
Sala de Resíduos Geral 382 Lux 150 Lux 

 
 
 
 
ANEXO 02: DOSIMETRIAS. -  ANEXO 03 – AVALIAÇÕES DE CALOR  

 
Empresa: Universidade Federal de Santa Maria – R/S. 
Endereço: Av. Roraima,  Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa Maria – 
R/S 

N.º1000. 

Bairro: Camobi Cidade: Santa 
Maria 

Estado: 
RS  

CEP. 97105900  Fone: (55) 
32208102 

Ramo de Atividade: Ensino de nível superior. 
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Área/Setor: Manutenção – Casa das caldeiras N.º de funcionários:03 
Equipamentos geradores de ruído: Caldeiras 
Outras fontes geradoras de ruído: ----- 
 

DOSIMETRIA 
Dosímetro: DOS                            Tipo: 2 Modelo: DOS 500 
Critério de referência (criterium level): 85 
dB 

Nível Limiar de Integração (threshold level): 80 
dB 

Incremento de Duplicação de Dose (exchange rate ou “q”):  5 dB 
Circuito de Ponderação: “A” Curva de Resposta: “Slow” 

Ligado: 
 (horário) 

Desligado: 
 (horário) 

Tempo de 
Amostra 

(min) 

Valor de 
Dose (%) 

 Nível Exposição Normalizado dB 
(A) 

08:00 12:00   360 52,12 92,9 dB (A) 

Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 115 dB (A)?     (    ) sim          (  X  ) não 
Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 140 dB (A)?     (     ) sim          (  X  ) não 
Observações: 
 
O tempo de medição esta composto também de uma (01) hora de intervalo. 
 
 
Nome: Luiz Carlos Carvalho da Silva  Idade:49  anos  
Tempo de trabalho na empresa:25 anos Tempo na situação acústica atual: 25 anos 
Função efetiva: Operador de caldeira Tempo na função atual:  25 anos 
Exposições anteriores (função/equipamento): 
Não 
 

Usa EPI ?Sim Marca:  3M Modelo: Protetor 
auricular tipo concha 

CA n.º 7442 

Índice de Atenuação do Protetor Auricular (Fornecido Pelo Fabricante) NRR- SF:  

 
 
 
 
 

 
Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S. 
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Endereço: Av. Roraima,  Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa 
Maria – R/S 

N.º1000. 

Bairro: Camobi Cidade: Santa Maria Estado: RS  CEP. 97105900  Fone: (55) 
32208102 

Ramo de Atividade: Ensino de nível superior. 
Área/Setor: Manutenção - Mecânica N.º de funcionários: 03  
Equipamentos geradores de ruído: esmeril, policorte, esmirilhadeira manual 
Outras fontes geradoras de ruído: Maquinas e equipamentos de setores em frente. 
 

DOSIMETRIA 

Dosímetro: DOS                             Tipo: 2 Modelo: DOS 500 
Critério de referência (criterium level): 85 dB Nível Limiar de Integração (threshold level): 80 dB 
Incremento de Duplicação de Dose (exchange rate ou “q”):  5 dB 
Circuito de Ponderação: “A” Curva de Resposta: “Slow” 

Ligado: 
 (horário) 

Desligado: 
 (horário) 

Tempo de 
Amostra (min) 

Valor de 
Dose (%)  Nível Exposição Normalizado dB (A) 

08:15 12:15 360 34,79 92 dB (A) 

Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 115 dB (A)?     (    ) sim          (  X  ) não 
Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 140 dB (A)?     (     ) sim          (  X  ) não 
Observações: 
 
O tempo de medição esta composto também de uma (01) hora de intervalo. 
 
 
Nome: Edemar Nunes Rodrigues  Idade:52 anos  
Tempo de trabalho na empresa:21  anos Tempo na situação acústica atual: 21 anos  
Função efetiva: Técnico em mecânica Tempo na função atual:  21 anos 
Exposições anteriores (função/equipamento): 
Não 
 

Usa EPI ?Sim Marca:  Modelo: Avental, óculos 
e máscara de solda 

CA n.º  

Índice de Atenuação do Protetor Auricular (Fornecido Pelo Fabricante) NRR- SF:  
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Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S. 

Endereço: Av. Roraima,  Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa 
Maria – R/S 

N.º1000. 

Bairro: Camobi Cidade: Santa Maria Estado: RS  CEP. 97105900  Fone: (55) 
32208102 

Ramo de Atividade: Ensino de nível superior. 
Área/Setor: Manutenção – Marcenaria e Carpintaria N.º de funcionários:03 
Equipamentos geradores de ruído: Serra circular 
Outras fontes geradoras de ruído: Lixadeira, furadeira manual, bancada e industrial, exaustor, 
despenadeira e serra fita. 
 

DOSIMETRIA 

Dosímetro: DOS                             Tipo: 2 Modelo: DOS 500 
Critério de referência (criterium level): 85 Db Nível Limiar de Integração (threshold level): 80 dB 
Incremento de Duplicação de Dose (exchange rate ou “q”):  5 dB 
Circuito de Ponderação: “A” Curva de Resposta: “Slow” 

Ligado: 
 (horário) 

Desligado: 
 (horário) 

Tempo de 
Amostra (min) 

Valor de 
Dose (%)  Nível Exposição Normalizado dB (A) 

08:00 12:00   360 51,0 86 dB (A) 

Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 115 dB (A)?     (    ) sim          (  X  ) não 
Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 140 dB (A)?     (     ) sim          (  X  ) não 
Observações: 
 
O tempo de medição esta composto também de uma (01) hora de intervalo. 
 
 
Nome: Valdir Leopoldo Massoco  Idade:44  anos  
Tempo de trabalho na empresa:23  anos Tempo na situação acústica atual 23:  anos 
Função efetiva: Marceneiro Tempo na função atual:  23 anos 
Exposições anteriores (função/equipamento): 
Não 
 

Usa EPI ?Sim Marca: Agena Modelo: Protetor 
auricular tipo concha 

CA n.º 169  
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Índice de Atenuação do Protetor Auricular (Fornecido Pelo Fabricante) NRR- SF:  

 
 
 
 
 
 
 

 
Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S. 

Endereço: Av. Roraima,  Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa 
Maria – R/S 

N.º1000. 

Bairro: Camobi Cidade: Santa Maria Estado: RS  CEP. 97105900  Fone: (55) 
32208102 

Ramo de Atividade: Ensino de nível superior. 
Área/Setor: Lavanderia  N.º de funcionários:05 
Equipamentos geradores de ruído: Máquinas de lavar 
Outras fontes geradoras de ruído: 
 

DOSIMETRIA 

Dosímetro: DOS                             Tipo: 2 Modelo: DOS 500 
Critério de referência (criterium level): 85 dB Nível Limiar de Integração (threshold level): 80 dB 
Incremento de Duplicação de Dose (exchange rate ou “q”):  5 dB 
Circuito de Ponderação: “A” Curva de Resposta: “Slow” 

Ligado: 
 (horário) 

Desligado: 
 (horário) 

Tempo de 
Amostra (min) 

Valor de 
Dose (%)  Nível Exposição Normalizado dB (A) 

08:40 12:40   360 338,1 77,2 dB (A) 

Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 115 dB (A)?     (    ) sim          (  X  ) não 
Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 140 dB (A)?     (     ) sim          (  X  ) não 
Observações: 
 
O tempo de medição esta composto também de uma (01) hora de intervalo. 
 
 
Nome: Rogério Peixoto Zanon  Idade:51  anos  
Tempo de trabalho na empresa:26  anos Tempo na situação acústica atual: 26anos 
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Função efetiva: Operador de 
máquinas/lavanderia 

Tempo na função atual:  26 anos 

Exposições anteriores (função/equipamento): 
Não 
 

Usa EPI ?Não Marca:  Modelo: CA n.º  
Índice de Atenuação do Protetor Auricular (Fornecido Pelo Fabricante) NRR- SF:  

 
 
 
 
 
 
 

 
Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S. 

Endereço: Av. Roraima,  Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa 
Maria – R/S 

N.º1000. 

Bairro: Camobi Cidade: Santa Maria Estado: RS  CEP. 97105900  Fone: (55) 
32208102 

Ramo de Atividade: Ensino de nível superior. 
Área/Setor: Costura N.º de funcionários:05 
Equipamentos geradores de ruído: Máquina de corte, overlok industrial  e máquina de costura reta 
industrial. 
Outras fontes geradoras de ruído:  
 

DOSIMETRIA 

Dosímetro: DOS                             Tipo: 2 Modelo: DOS 500 
Critério de referência (criterium level): 85 dB Nível Limiar de Integração (threshold level): 80 dB 
Incremento de Duplicação de Dose (exchange rate ou “q”):  5 dB 
Circuito de Ponderação: “A” Curva de Resposta: “Slow” 

Ligado: 
 (horário) 

Desligado: 
 (horário) 

Tempo de 
Amostra (min) 

Valor de 
Dose (%)  Nível Exposição Normalizado dB (A) 

08:11 12:11   360 7,54                                                                                                                                            84,7 dB (A) 

Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 115 dB (A)?     (    ) sim          (  X  ) não 
Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 140 dB (A)?     (     ) sim          (  X  ) não 
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Observações: 
 
O tempo de medição esta composto também de uma (01) hora de intervalo. 
 
 
Nome: Irene Rocha de Oliveira  Idade:49  anos  
Tempo de trabalho na empresa:12  anos Tempo na situação acústica atual: 12 anos 
Função efetiva: Costureiro Tempo na função atual:  12 anos 
Exposições anteriores (função/equipamento): 
Não 
 

Usa EPI ?Não Marca:  Modelo: CA n.º  
Índice de Atenuação do Protetor Auricular (Fornecido Pelo Fabricante) NRR- SF:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S. 

Endereço: Av. Roraima,  Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa 
Maria – R/S 

N.º1000. 

Bairro: Camobi Cidade: Santa Maria Estado: RS  CEP. 97105900  Fone: (55) 
32208102 

Ramo de Atividade: Ensino de nível superior. 
Área/Setor: Serviço de nutrição e dietética (Pré-preparo) N.º de funcionários:21 
Equipamentos geradores de ruído: Descascador 
Outras fontes geradoras de ruído: Processador elétrico 
 

DOSIMETRIA 

Dosímetro: DOS                             Tipo: 2 Modelo: DOS 500 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

423 

Critério de referência (criterium level): 85 dB Nível Limiar de Integração (threshold level): 80 dB 
Incremento de Duplicação de Dose (exchange rate ou “q”):  5 dB 
Circuito de Ponderação: “A” Curva de Resposta: “Slow” 

Ligado: 
 (horário) 

Desligado: 
 (horário) 

Tempo de 
Amostra (min) 

Valor de 
Dose (%)  Nível Exposição Normalizado dB (A) 

10:18 14:18   360 75,23 94,7 dB (A) 

Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 115 dB (A)?     (    ) sim          (  X  ) não 
Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 140 dB (A)?     (     ) sim          (  X  ) não 
Observações: 
 
O tempo de medição esta composto também de uma (01) hora de intervalo. 
 
 
Nome: Claudete Teresinha Lemes Porto  Idade:49  anos  
Tempo de trabalho na empresa:12  anos Tempo na situação acústica atual: 12 anos 
Função efetiva: Cozinheiro Tempo na função atual:  12 anos 
Exposições anteriores (função/equipamento): 
Não 
 

Usa EPI ? Não Marca:  Modelo: CA n.º  
Índice de Atenuação do Protetor Auricular (Fornecido Pelo Fabricante) NRR- SF:  
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AVALIAÇ
ÃO DE 
CALOR   

 
 
 

Na lavanderia ( centrifuga, secadora, calandra, lavadora);  na costura ( maquina de 
costura e tesoura elétrica); as funções do local estão expostas a níveis de ruído das máquinas e 
equipamentos utilizados no fluxo de suas atividades laborais de modo permanente,  mesmo as 
administrativas  devido às necessidades de interligações laborais, que de acordo com as dosimetrias de 
ruído em anexo não são consideradas insalubres. 

 
No Serviço de Nutrição e Dietética ( descascador, triturador); na manutenção – mecânica 

( lixadeira, policorte, esmeril), na caldeira ( caldeiras), marcenaria e carpintaria ( lixadeira, furadeira, 
serra fita, desenpenadeira) as funções do local estão expostas a níveis de ruído das máquinas e 
equipamentos utilizados no fluxo de suas atividades laborais de modo permanente,  mesmo as 
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administrativas  devido às necessidades de interligações laborais, que de acordo com a dosimetria de 
ruído em anexo são consideradas insalubres. 
Funções com exposição semelhante: 
*Ruido: (Grupo 01 –caldeira; Grupo 02 –mecanica; Grupo 03-marcenaria e carpintaria; Grupo 04 –
lavanderia; Grupo 05 –costura; Grupo 06 –SND). 
*Calor: (Grupo 07 –caldeira; Grupo 08 –CME; Grupo 09-SND; Grupo 10 LAC;) 

As avaliações de exposição aos agentes ambientais  foram divididas adotando-se o critério dos 
Grupos Homogêneos de Exposição a seguir relacionados: 

Grupo Homogêneo de Exposição 
Funcionário de Referência Avaliações Realizadas 

Caldeira: João V. Silva 
Oper. de caldeira 

 
Grupo 07 

CME: Reimar L. Gasparoto 
Aux. de Laboratorio 

 
Grupo 08 

SND: Jose D.P.Fernandes 
Copeiro 

 
Grupo 09 

LAC: Alzira V. de Oliveira 
Serviços Gerais 

Grupo 10 
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Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S. 

Endereço: Av. Roraima,  Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa 
Maria – R/S 

N.º1000. 

Bairro: Camobi Cidade: Santa Maria Estado: RS  CEP. 97105900  Fone: (55) 
32208102 

Ramo de Atividade: Ensino de nível superior. 
Área/Setor: Centro de Materiais e Esterilização (Área V) N.º de funcionários:31 
Equipamentos geradores de calor: Autoclave (2 Steril-matic e 2 Baumer HI-VAC CAD) 
Outras fontes geradoras de calor:  ---- 

AVALIAÇÃO DE CALOR – Termômetro de Globo e Bulbo Úm ido 
 

Tipo:Termômetro de globo, instrutherm  Modelo:TGD – 200.  
Limite de tolerância ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no 
próprio local de prestação serviço:  (  X  ) 

Fontes 
geradoras 

Tipo  de 
atividades 

IBUTG no 
local de 
trabalho   

Medida  
tbn                                                                         

Medida 
tg 

Medida 
tbs 

NR 15 / anexo3/ 
quadro 1 

 
Autoclave 

 

De pé, 
trabalho 
leve em 
máquinas e 
ou bancadas 
com alguma 
movimentaç
ão 

 
 

22,97 23 22,9 23,8 26,7 

Limites de tolerância para exposição ao calor, regime de trabalho intermitente com período de 
descanso em outro local (local de descanso).    (       ) 

Fontes 
geradoras 

Tempo das 
atividades 

(Tt=Td = 60 
mim) 

IBUTG no 
local de 
trabalho   

IBUTG no 
local de 

descanso                                                                                                                                                                                                                  

IBUTG 
médio 

ponderado 
para 1 hora 

NR 15/ anexo 3/ 
 quadro 2 
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Observações: 
 
A avaliação foi realizada em um dia de primavera, com temperatura aproximada de 20º C . Todos 
os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03 as paredes  laterais do local, 
são de alvenaria. A operação do equipamento ocorre de maneira intermitente, durante a manha 
ou tarde, conforme a necessidade (Mt =300 Kcal/h),.. De acordo com avaliação da atividade 
laboral,  o local de descanso é o próprio local de trabalho. Todos os cálculos foram realizados 
conforme prescreve a NR 15/anexo 03. 
 

Nome: Reimar Luiz Gasparetto  Idade: 58 anos 
Tempo de trabalho na empresa: 23 anos Tempo na situação laboral atual:  6 hs diárias 
Função efetiva: Auxiliar de laboratório Tempo na função atual:  23 anos 
Exposições anteriores (função/equipamento): 
Não 
 

Usa EPI ? Sim Marca:  Modelo: Luvas de pano 
acolchoada 
confeccionada no 
HUSM 

CA n.º  

 
 
Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S. 

Endereço: Av. Roraima,  Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa 
Maria – R/S 

N.º1000. 

Bairro: Camobi Cidade: Santa Maria Estado: RS  CEP. 97105900  Fone: (55) 
32208102 

Ramo de Atividade: Ensino de nível superior. 
Área/Setor: LAC (Sala de esterilização) N.º de funcionários:01 
Equipamentos geradores de calor: Autoclave (Vertical Bio Eng) 
Outras fontes geradoras de calor:  ---- 

AVALIAÇÃO DE CALOR – Termômetro de Globo e Bulbo Úm ido 
 

Tipo:Termômetro de globo, instrutherm  Modelo:TGD – 200.  
Limite de tolerância ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no 
próprio local de prestação serviço:  (  X  ) 

Fontes 
geradoras 

Tipo  de 
atividades 

IBUTG no 
local de 
trabalho   

Medida  
tbn                                                                             

Medida 
tg 

Medida 
tbs 

NR 15 / anexo3/ 
quadro 1 
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Autoclave  

 

De pé, 
trabalho 
leve em 

máquinas 
e ou 

bancadas 
com 

alguma 
moviment

ação  

20,19 20,1 20,4 21,0 26,7 

Limites de tolerância para exposição ao calor, regime de trabalho intermitente com período de 
descanso em outro local (local de descanso).    (       ) 

Fontes 
geradoras 

Tempo das 
atividades 

(Tt=Td = 60 
mim) 

IBUTG no 
local de 
trabalho   

IBUTG no 
local de 

descanso                                                                                                                                                                                                                    

IBUTG 
médio 

ponderado 
para 1 hora 

NR 15/ anexo 3/ 
 quadro 2 

 
 
 
 

     

Observações: 
 
A avaliação foi realizada em um dia de primavera, com temperatura aproximada de 20º C . Todos 
os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03 as paredes  laterais do local, 
são de alvenaria. A operação do equipamento ocorre de maneira intermitente, durante a manha 
ou tarde, conforme a necessidade (Mt =300 Kcal/h),.. De acordo com avaliação da atividade 
laboral,  o local de descanso é o próprio local de trabalho. Todos os cálculos foram realizados 
conforme prescreve a NR 15/anexo 03. 
 

Nome: Alzira Vissotto de Oliveira  Idade: 45 anos 

Tempo de trabalho na empresa: 04 anos Tempo na situação laboral atual:  8 hs diárias 
Função efetiva: Serviços gerais (Terceirizada) Tempo na função atual:  7 meses 
Exposições anteriores (função/equipamento): 
Não 
 

Usa EPI ? Sim Marca: Promat 
            3 M 
            Kalipso 

Modelo: Luvas de 
nitrilon, Máscaras de 
poeiras e névoa, óculos 

CA n.º 14423, 448, 
10344 
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Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S. 

Endereço: Av. Roraima,  Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa 
Maria – R/S 

N.º1000. 

Bairro: Camobi Cidade: Santa Maria Estado: RS  CEP. 97105900  Fone: (55) 
32208102 

Ramo de Atividade: Ensino de nível superior. 
Área/Setor: LAC (Sala de esterilização e meios de cultura) N.º de funcionários:01 
Equipamentos geradores de calor: Forno de esterilização 
Outras fontes geradoras de calor:  ---- 

AVALIAÇÃO DE CALOR – Termômetro de Globo e Bulbo Úm ido 
 

Tipo:Termômetro de globo, instrutherm  Modelo:TGD – 200.  
Limite de tolerância ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no 
próprio local de prestação serviço:  (  X  ) 

Fontes 
geradoras 

Tipo  de 
atividades 

IBUTG no 
local de 
trabalho   

Medida  
tbn                                                                                                                                                                                                                  

Medida 
tg 

Medida 
tbs 

NR 15 / anexo3/ 
quadro 1 

 
Forno de 

esterilização 
 

 
De pé, 

trabalho 
leve em 

máquinas 
e ou 

bancadas 
com 

alguma 
moviment

ação 
 

20,57 20,6 20,5 20,8 26,7 

Limites de tolerância para exposição ao calor, regime de trabalho intermitente com período de 
descanso em outro local (local de descanso).    (       ) 

Fontes 
geradoras 

Tempo das 
atividades 

(Tt=Td = 60 
mim) 

IBUTG no 
local de 
trabalho   

IBUTG no 
local de 

descanso                                                                                                             

IBUTG 
médio 

ponderado 
para 1 hora 

NR 15/ anexo 3/ 
 quadro 2 
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Observações: 
 
A avaliação foi realizada em um dia de primavera, com temperatura aproximada de 20º C . Todos 
os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03 as paredes  laterais do local, 
são de alvenaria. A operação do equipamento ocorre de maneira intermitente, durante a manha 
ou tarde, conforme a necessidade (Mt =300 Kcal/h),.. De acordo com avaliação da atividade 
laboral,  o local de descanso é o próprio local de trabalho. Todos os cálculos foram realizados 
conforme prescreve a NR 15/anexo 03. 
 

Nome: Alzira Vissotto de Oliveira  Idade: 45 anos 
Tempo de trabalho na empresa: 04 anos Tempo na situação laboral atual:  8 hs diárias 
Função efetiva: Serviços gerais (Terceirizada) Tempo na função atual:  7 meses 
Exposições anteriores (função/equipamento): 
Não 
 

Usa EPI ? Sim Marca: Promat 
            3 M 
            Kalipso 

Modelo: Luvas de 
nitrilon, Máscaras de 
poeiras e névoa, óculos 

CA n.º 14423, 448, 
10344 

 
 
Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S. 

Endereço: Av. Roraima,  Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa 
Maria – R/S 

N.º1000. 

Bairro: Camobi Cidade: Santa Maria Estado: RS  CEP. 97105900  Fone: (55) 
32208102 

Ramo de Atividade: Ensino de nível superior. 
Área/Setor: SND (Cozinha Geral) N.º de funcionários:16 
Equipamentos geradores de calor: Panelas a vapor (200 l) /forno elétrico (Rational CM-Combi-
Dämper 
Outras fontes geradoras de calor:  ---- 

AVALIAÇÃO DE CALOR – Termômetro de Globo e Bulbo Úm ido 
 

Tipo:Termômetro de globo, instrutherm  Modelo:TGD – 200.  
Limite de tolerância ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no 
próprio local de prestação serviço:  (  X  ) 

Fontes 
geradoras 

Tipo  de 
atividades 

IBUTG no 
local de 
trabalho   

Medida  
tbn                                                                                                                            

Medida 
tg 

Medida 
tbs 

NR 15 / anexo3/ 
quadro 1 

 
Panelas a 

Em 
movimento, 

22,29 22,2 22,5 22,1 26,7 
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vapor e forno 
elétrico 

 

trabalho 
moderado 
de levantar 
ou 
empurrar. 

 
 

Limites de tolerância para exposição ao calor, regime de trabalho intermitente com período de 
descanso em outro local (local de descanso).    (       ) 

Fontes 
geradoras 

Tempo das 
atividades 

(Tt=Td = 60 
mim) 

IBUTG no 
local de 
trabalho   

IBUTG no 
local de 

descanso                                                                                                                                                                                                                          

IBUTG 
médio 

ponderado 
para 1 hora 

NR 15/ anexo 3/ 
 quadro 2 

 
 
 
 

     

Observações: 
 
A avaliação foi realizada em um dia de primavera, com temperatura aproximada de 20º C . Todos 
os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03 as paredes  laterais do local, 
são de alvenaria. A operação do equipamento ocorre de maneira intermitente, durante a manha, 
tarde e noite (turnos) (Mt =300 Kcal/h),.. De acordo com avaliação da atividade laboral,  o local de 
descanso é o próprio local de trabalho. Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a 
NR 15/anexo 03. 
 

Nome: Ramiro Veiga da Silva  Idade: 58 anos 

Tempo de trabalho na empresa: 12 anos Tempo na situação laboral atual:  6 hs diárias 
Função efetiva: Cozinheiro Tempo na função atual:  12 anos 
Exposições anteriores (função/equipamento): 
Não 
 

Usa EPI ? Sim Marca:  Modelo: Touca e 
avental 

CA n.º  

 
 
Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S. 

Endereço: Av. Roraima,  Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa 
Maria – R/S 

N.º1000. 

Bairro: Camobi Cidade: Santa Maria Estado: RS  CEP. 97105900  Fone: (55) 
32208102 
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Ramo de Atividade: Ensino de nível superior. 
Área/Setor: SND (Cozinha Geral) N.º de funcionários:16 
Equipamentos geradores de calor: Fritadeira elétrica capacidade de 120l 
Outras fontes geradoras de calor:  Panelas a vapor e forno elétrico 

AVALIAÇÃO DE CALOR – Termômetro de Globo e Bulbo Úm ido 
 

Tipo:Termômetro de globo, instrutherm  Modelo:TGD – 200.  
Limite de tolerância ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no 
próprio local de prestação serviço:  (  X  ) 

Fontes 
geradoras 

Tipo  de 
atividades 

IBUTG no 
local de 
trabalho   

Medida  
tbn                                                                                                                                             

Medida 
tg 

Medida 
tbs 

NR 15 / anexo3/ 
quadro 1 

 
Fritadeira 

 

Em 
movimento, 
trabalho 
moderado 
de levantar 
ou 
empurrar. 

 
 

22,33 22,3 22,4 22,4 26,7 

Limites de tolerância para exposição ao calor, regime de trabalho intermitente com período de 
descanso em outro local (local de descanso).    (       ) 

Fontes 
geradoras 

Tempo das 
atividades 

(Tt=Td = 60 
mim) 

IBUTG no 
local de 
trabalho   

IBUTG no 
local de 

descanso                                 

IBUTG 
médio 

ponderado 
para 1 hora 

NR 15/ anexo 3/ 
 quadro 2 

 
 
 
 

     

Observações: 
 
A avaliação foi realizada em um dia de primavera, com temperatura aproximada de 20º C . Todos 
os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03 as paredes  laterais do local, 
são de alvenaria. A operação do equipamento ocorre de maneira intermitente, durante a manha, 
tarde e noite (turnos) (Mt =300 Kcal/h),.. De acordo com avaliação da atividade laboral,  o local de 
descanso é o próprio local de trabalho. Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a 
NR 15/anexo 03. 
 

Nome: Ramiro Veiga da Silva  Idade: 58 anos 

Tempo de trabalho na empresa: 12 anos Tempo na situação laboral atual:  6 hs diárias 
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Função efetiva: Cozinheiro Tempo na função atual:  12 anos 
Exposições anteriores (função/equipamento): 
Não 
 

Usa EPI ? Sim Marca:  Modelo: Touca e 
avental 

CA n.º  

 
 
 
Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S. 

Endereço: Av. Roraima,  Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa 
Maria – R/S 

N.º1000. 

Bairro: Camobi Cidade: Santa Maria Estado: RS  CEP. 97105900  Fone: (55) 
32208102 

Ramo de Atividade: Ensino de nível superior. 
Área/Setor: SND (Higienização) N.º de funcionários:01 
Equipamentos geradores de calor: Máquina de lavagem de louça (Alban FC-2300) 
Outras fontes geradoras de calor:  ---- 

AVALIAÇÃO DE CALOR – Termômetro de Globo e Bulbo Úm ido 
 

Tipo:Termômetro de globo, instrutherm  Modelo:TGD – 200.  
Limite de tolerância ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no 
próprio local de prestação serviço:  (  X  ) 

Fontes 
geradoras 

Tipo  de 
atividades 

IBUTG no 
local de 
trabalho   

Medida  
tbn                                                                                                                                                                                                           

Medida 
tg 

Medida 
tbs 

NR 15 / anexo3/ 
quadro 1 

 
Máquinas de 
lavagem de 

louça 
 

De pé, 
trabalho 
moderado 
em máquina 
ou bancada, 
com alguma 
movimentaç
ão 

 
 

24,36 24,3 24,5 24,0 26,7 

Limites de tolerância para exposição ao calor, regime de trabalho intermitente com período de 
descanso em outro local (local de descanso).    (       ) 
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Fontes 
geradoras 

Tempo das 
atividades 

(Tt=Td = 60 
mim) 

IBUTG no 
local de 
trabalho   

IBUTG no 
local de 

descanso                                                              

IBUTG 
médio 

ponderado 
para 1 hora 

NR 15/ anexo 3/ 
 quadro 2 

 
 
 
 

     

Observações: 
 
A avaliação foi realizada em um dia de primavera, com temperatura aproximada de 20º C . Todos 
os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03 as paredes  laterais do local, 
são de alvenaria. A operação do equipamento ocorre de maneira intermitente, durante a manha, 
tarde e noite (turnos) (Mt =300 Kcal/h),.. De acordo com avaliação da atividade laboral,  o local de 
descanso é o próprio local de trabalho. Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a 
NR 15/anexo 03. 
 

Nome: José Diniz Puchale Fernandes  Idade: 48 anos 
Tempo de trabalho na empresa: 3 anos Tempo na situação laboral atual:  12 hs diárias 
Função efetiva: Copeiro Tempo na função atual: 3 anos 
Exposições anteriores (função/equipamento): 
Não 
 

Usa EPI ? Sim  Marca: Mucambo Modelo: Luvas látex, 
touca e avental 

CA n.º4429  

 
Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S. 

Endereço: Av. Roraima,  Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa 
Maria – R/S 

N.º1000. 

Bairro: Camobi Cidade: Santa Maria Estado: RS  CEP. 97105900  Fone: (55) 
32208102 

Ramo de Atividade: Ensino de nível superior. 
Área/Setor: Lavanderia àrea limpa N.º de funcionários:15 
Equipamentos geradores de calor: Calandra Modular CM 
Outras fontes geradoras de calor:  Secadora 

AVALIAÇÃO DE CALOR – Termômetro de Globo e Bulbo Úm ido 
 

Tipo:Termômetro de globo, instrutherm  Modelo:TGD – 200.  
Limite de tolerância ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no 
próprio local de prestação serviço:  (  X  ) 
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Fontes 
geradoras 

Tipo  de 
atividades 

IBUTG no 
local de 
trabalho   

Medida  
tbn                                                                                                                                                                                                                  

Medida 
tg 

Medida 
tbs 

NR 15 / anexo3/ 
quadro 1 

 
Calandra 

 

Trabalho 
fatigante 

 
 

25,07 21,8 32,7 30,2 25,0 

Limites de tolerância para exposição ao calor, regime de trabalho intermitente com período de 
descanso em outro local (local de descanso).    (       ) 

Fontes 
geradoras 

Tempo das 
atividades 

(Tt=Td = 60 
mim) 

IBUTG no 
local de 
trabalho   

IBUTG no 
local de 

descanso                                                                                                                                                            

IBUTG 
médio 

ponderado 
para 1 hora 

NR 15/ anexo 3/ 
 quadro 2 

 
 
 
 

     

Observações: 
 
A avaliação foi realizada em um dia de primavera, com temperatura aproximada de 20º C . Todos 
os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03 as paredes  laterais do local, 
são de alvenaria. A operação do equipamento ocorre de maneira intermitente, durante a manha e 
tarde (Mt =300 Kcal/h),.. De acordo com avaliação da atividade laboral,  o local de descanso é o 
próprio local de trabalho. Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 
03. 
 

Nome: Zeli Barcelos de Lima Mello  Idade: 58 anos 
Tempo de trabalho na empresa: 23 anos Tempo na situação laboral atual:  6 hs diárias 
Função efetiva: Operador de 
máquinas/lavanderia 

Tempo na função atual:  23 anos 

Exposições anteriores (função/equipamento): 
Não 
 

Usa EPI ? Não Marca:  Modelo: CA n.º  

 
Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S. 

Endereço: Av. Roraima,  Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa 
Maria – R/S 

N.º1000. 

Bairro: Camobi Cidade: Santa Maria Estado: RS  CEP. 97105900  Fone: (55) 
32208102 

Ramo de Atividade: Ensino de nível superior. 
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Área/Setor: Lavanderia (área limpa) N.º de funcionários:15 
Equipamentos geradores de calor: Secadora Afteq Cooleq Suzuki 
Outras fontes geradoras de calor:  Calandra 

 
AVALIAÇÃO DE CALOR – Termômetro de Globo e Bulbo Úm ido 

 

Tipo:Termômetro de globo, instrutherm  Modelo:TGD – 200.  
Limite de tolerância ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no 
próprio local de prestação serviço:  (  X  ) 

Fontes 
geradoras 

Tipo  de 
atividades 

IBUTG no 
local de 
trabalho   

Medida  
tbn                                                                                  

Medida 
tg 

Medida 
tbs 

NR 15 / anexo3/ 
quadro 1 

 
Secadora 

 

De pé, 
trabalho 
moderado 
em máquina 
ou bancada, 
com alguma 
movimentaç
ão 

 
 

25,2 25,2 25,2 25,0 26,7 

Limites de tolerância para exposição ao calor, regime de trabalho intermitente com período de 
descanso em outro local (local de descanso).    (       ) 

Fontes 
geradoras 

Tempo das 
atividades 

(Tt=Td = 60 
mim) 

IBUTG no 
local de 
trabalho   

IBUTG no 
local de 

descanso                                                                                                                                                                                                                          

IBUTG 
médio 

ponderado 
para 1 hora 

NR 15/ anexo 3/ 
 quadro 2 

 
 
 
 

     

Observações: 
 
A avaliação foi realizada em um dia de primavera, com temperatura aproximada de 20º C . Todos 
os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03 as paredes  laterais do local, 
são de alvenaria. A operação do equipamento ocorre de maneira intermitente, durante a manha e 
tarde (Mt =300 Kcal/h),.. De acordo com avaliação da atividade laboral,  o local de descanso é o 
próprio local de trabalho. Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 
03. 
 

Nome: Zeli Barcelos de Lima Mello  Idade: 58 anos 
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Tempo de trabalho na empresa: 23 anos Tempo na situação laboral atual:  6 hs diárias 
Função efetiva: Operador de 
máquinas/lavanderia 

Tempo na função atual:  23 anos 

Exposições anteriores (função/equipamento): 
Não 
 

Usa EPI ? Não Marca:  Modelo: CA n.º  

 
Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S. 

Endereço: Av. Roraima,  Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa 
Maria – R/S 

N.º1000. 

Bairro: Camobi Cidade: Santa Maria Estado: RS  CEP. 97105900  Fone: (55) 
32208102 

Ramo de Atividade: Ensino de nível superior. 
Área/Setor: Manutenção (Casa de Caldeira) N.º de funcionários:03 
Equipamentos geradores de calor: Caldeira ATA 18 ( 
Outras fontes geradoras de calor:  Boyler de água quente/canalizações de água quente 

 
AVALIAÇÃO DE CALOR – Termômetro de Globo e Bulbo Úm ido  

 

Tipo:Termômetro de globo, instrutherm  Modelo:TGD – 200.  
Limite de tolerância ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no 
próprio local de prestação serviço:  (  X  ) 

Fontes 
geradoras 

Tipo  de 
atividades 

IBUTG no 
local de 
trabalho   

Medida  
tbn                                                                                                            

Medida 
tg 

Medida 
tbs 

NR 15 / anexo3/ 
quadro 1 

 
Caldeiras 

 

Trabalho 
fatigante 

 
 

23,27 23,0 23,9 27,0 25,0 

Limites de tolerância para exposição ao calor, regime de trabalho intermitente com período de 
descanso em outro local (local de descanso).    (       ) 

Fontes 
geradoras 

Tempo das 
atividades 

(Tt=Td = 60 
mim) 

IBUTG no 
local de 
trabalho   

IBUTG no 
local de 

descanso                                       

IBUTG 
médio 

ponderado 
para 1 hora 

NR 15/ anexo 3/ 
 quadro 2 
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Observações: 
 
A avaliação foi realizada em um dia de primavera, com temperatura aproximada de 20º C . Todos 
os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03 as paredes  laterais do local, 
são de alvenaria. A operação do equipamento ocorre de maneira intermitente, durante a manha e 
tarde (Mt =300 Kcal/h),.. De acordo com avaliação da atividade laboral,  o local de descanso é o 
próprio local de trabalho. Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 
03. 
 

Nome: João Valdecir Silva  Idade: 57 anos 
Tempo de trabalho na empresa: 31 anos Tempo na situação laboral atual:  6 hs diárias 
Função efetiva: Operador de caldeira Tempo na função atual:  31 anos 
Exposições anteriores (função/equipamento): 
Não 
 

Usa EPI ? Sim Marca: Protetor 
auricular tipo auricular, 
Luvas de raspa de 
couro, Avental, Sapato 
de Segurança  

Modelo:  CA n.º 7442 

 
 
 
 
 
ANEXO 04: 
PROPOSTAS TÉCNICAS PARA CORREÇÃO: 
Melhorias ambientais: Apoio para pés, cadeira ergonômica, protetor de tela e suporte para mãos nas 
mesas com computadores; Adequação níveis de iluminamento; Emprego de chuveiro de emergência, e 
lava-olhos nos laboratórios onde não existam. 
Os dispositivos, tipo manivela, de ajuste dos leitos devem ser submetidos a manutenção preventiva 
constante, de forma a garantir sua operação sem sobrecarga postural e ergonômica aos trabalhadores 
(nos andares e onde é realizada a assistência de pacientes em leitos). Treinamentos, palestras de 
orientação e conscientização: ex. Prevenção e combate a incêndio, Postura e levantamento de peso, 
Direção defensiva para os motoristas; Stress ocupacional, Segurança e Prevenção de acidentes com 
perfuro cortantes, higiene do trabalho, Uso de EPIS, Evacuação de emergencia entre outras de acordo 
com a necessidade. Confecção de escada de emergencia na lateral do prédio. Aplicação de sinalizações 
de segurança para rotas de fuga e dos depósitos materiais inflamáveis ( ex. p45 na lateral atrás do 
SND). Montagem de brigada de incêndio, bem como controle preventivo constante dos dispositivos de 
Prevenção e combate a incêndio. 
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Recomenda-se seguir rotineiramente as orientações das Normas Regulamentadoras salientando-se a NR 
32 – Segurança e Saúde no trabalho em serviços de saúde e a NR 13 – caldeiras e vasos de pressão, em 
relação a documentações, inspeções, manual de operações, manutenções, treinamentos e os demais 
itens da norma. 

Em relação às substancias avaliadas qualitativamente nos laboratórios e depósitos deve ser 
observado que os gases e vapores possuem comportamento inconstante, podem ocorrer situações de 
altas concentrações em curto espaço de tempo e profundamente prejudiciais à saúde dos trabalhadores. 
Mesmo o valor sendo inferior ao Limite de Tolerância estabelecido pela legislação vigente, não deve 
ser esquecido a necessidade de realização de avaliações rotineiramente 

A eliminação ou neutralização da insalubridade: Segundo o artigo 191 da CLT, a eliminação ou 
neutralização da insalubridade ocorrera, com a adoção de medidas que conservem o ambiente de 
trabalho dentro  dos limites de tolerância; Com a utilização de EPIs pelo trabalhador, que diminuam a 
intensidade do agente agressivo a limite de tolerância, portanto o controle da exposição aos riscos 
ocupacionais é feito através de medidas relativas ao ambiente e ao homem. 
As recomendações em sua grande maioria foram repassadas pelos responsáveis dos respectivos setores 
durante a coleta de informações tecnicas durante o processo de elaboração do laudo. 
Sendo os procedimentos elencados são descritos a nível de sugestões para prevenção de riscos 
ambientais e acidentes, ficando a cargo das administrações locais e geral, as avaliações de prioridades e 
execuções das melhorias. 
 
 
 
 
 

 
 

 ANEXO 05: FICHA DE MONITORIZAÇÃO DE RADIAÇÃO IONIZ ANTE. 
 

VER LAUDO OFICIAL  
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ANEXO 06: LISTA NOME FUNÇÃO  

 
RELAÇÃO DE SERVIDORES DO HUSM - ORDEM ALFABÉTICA 

        

SIAPE NOME CARGO LOCAL DE TRABALHO 

1362529 ADAO ADEMIR DA SILVA ENFERMEIRO COORD. ENF. PSIQ. 

381612 ADAZIR LOVATTO VIGILANTE SERV. TRANSP. VIGIL. 

381854 ADELAR DE MEDEIROS TEIXEIRA PINTOR/ÁREA COORD. MANUTENÇAO 

379041 ADELIO BATISTA MACHADO NETO FARMACÊUTICO LAB. ANAL.CLINICAS 

380538 ADEMIR LENCINA OP. MÁQ. LAVAND. SERV. COSTURA 

381691 ADEMIR ROCHA ROMERO TÉC. FARMÁCIA SERV. FARMACIA 

379138 ADENILDE SALLA FARM.BIOQ. LAB. ANAL.CLINICAS 

378985 ADIL ANTONIO MARTINS MUSA LABORATORISTA/ÁREA SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

1440920 ADIL DE SOUZA ALVES MEDICO SERV. TRAUMATO-ORTOPEDIA 

6358752 ADOLFO FLAMARION ALMEIDA LABORATORISTA/ÁREA LAB. ANAL.CLINICAS 

1093170 ADRIANA CRISTINA ZANCAN DO CARMO TÉC. LABORATÓRIO LAB. ANAL.CLINICAS 

1103375 ADRIANA MARIA GABBI PONTELLI AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

1089274 ADRIANA NAJAI STEIN BORTOLOTTO TÉC. LABORATÓRIO SERV. HEMOTERAPIA 

2161843 ADRIANE CARVALHO COELHO MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

1077827 ADRIANNE DEL FABRO FARM.BIOQ. SERV. HEMOTERAPIA 

1183351 AIDA RODRIGUES GONCALVES AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

381719 AIDE SIQUEIRA DO AMARANTE COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

381618 AIRTON JOSE DE GREGORI TÉC. FARMÁCIA SERV. FARMACIA 

378629 AIRTON KWIATKOWSKI MEDICO SERV. CIR. CARDIO-TORAXICA 

378835 ALAIDES CECILIA LOPES SCHMIDT ASS. ADMINISTRAÇÃO SECR.  DIR. GERAL 

6379194 ALBERTO DOS SANTOS RIESGO MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

2355248 ALBIANE MATHIAS FIGUEIREDO VARGAS ENFERMEIRO SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

379023 ALCEU BOLZAN ADMINISTRADOR SERV. LAVANDERIA 

381907 ALCI ELISEU TAVARES SCHMITT TÉC. MECÂNICA COORD. MANUTENÇAO 

2298946 ALCIDES ANDRE DEZORDI VOGEL MEDICO SERV. CIR VASCULAR 

378680 ALDA RITA ILHA ENFERMEIRO SERV. ENF. CENTRO OBST. 

1432398 ALESSANDRA FACCO PECCIN ENFERMEIRO CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

3326003 ALESSANDRA NAIMAIER BERTOLAZI MEDICO SERV. PNEUMOLOGIA 

2216753 ALEXANDRE ANTONIO NAUJORKS MEDICO SERV. CARDIOLOGIA 

1512756 ALEXANDRE MACHADO DE MACHADO ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. SAÚDE E SEG. DO TRAB. 

1293488 ALEXANDRE VARGAS SCHWARZBOLD MEDICO SERV. MEDICINA INTERNA 

1421185 ALEXSANDRA MICHELINE REAL SAUL ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

1546033 ALINE RUBIN COCCO ENFERMEIRO SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1189316 ALIRI BRANCO PAZ TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO OBST. 

380799 ALTAIR DE OLIVEIRA TRINDADE OP. MÁQ. LAVAND. SERV. LAVANDERIA 

381654 ALTENIO DA SILVA RECEPCIONISTA SERV. TRANSP. VIGIL. 
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380815 ALZIRA PEREIRA SOARES AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. - ALA II 

1359722 ANA ALZIRA FENALTE STREHER MEDICO SERV. MED. UTI-RN 

1093178 ANA BRONDANI ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

1543256 ANA CLAUDETE NASCIMENTO DA SILVA 
INSTRUMENT. 
CIRÚRGICO SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

1101159 ANA EMILIA ENGEL SCHUNKE AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

1101166 ANA LIGIA DA SILVA SILVEIRA MEDICO SERV. MED.  PEDIATRIA 

1548911 ANA LUCIA BORTOLIN ARQUIVISTA SERV. COMPRAS/RECEB. 

378641 ANA LUCIA MORO PORTELA TEC. ENFERMAGEM LAB.ANAL.CLINICAS 

1421066 ANA LUIZA LORENTZ MARTINS TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

379062 ANA MARIA BASTOS SANGOI ENFERMEIRO COORD. ENF. CIRURGICA 

381670 ANA MARIA CARGNELUTTI ASS. ADMINISTRAÇÃO COORD. MANUTENÇAO 

1429578 ANA MARIA FAGUNDES ARJONA TEC. ENFERMAGEM UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

1187524 ANA MARIA ROSSATO PRETTO AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

1293113 ANA PAULA PORTO RODEL MEDICO SERV. CARDIOLOGIA 

1096915 ANA SILVIA RODRIGUES AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

1095600 ANA TEREZINHA DE OLIVEIRA VELASCO AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

2151850 ANA VALERIA DALCIN DELLA GIUSTINA ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

2362922 ANA VALERIA DE ALMEIDA VAUCHER FONOAUDIOLOGO 
SETOR DE OTORRINO E 
FONOAUDIO 

1364110 ANADEJE CINTIA RUSCZYK MENEZES ENFERMEIRO SERV. ENF. CTI 

1094953 ANAMARTA SBEGHEN CERVO ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

1510233 ANDERSON RODRIGUES MORO ASS. ADMINISTRAÇÃO COORD. FINANCEIRA 

1094985 ANDRE ALVAREZ GROHE COMIN COZINHEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

2115931 ANDREA LUCIA MACHADO BARCELOS MEDICO SERV. PRONTO ATEND. PEDIATR. 

1362749 ANDREA PROCHNOW TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1441141 ANDREA RODRIGUES MARQUES NUTRICIONISTA SERV. NUTR. DIETETICA 

1362591 ANDREI VANTOIR HASELEIN SEIDEL TEC. ENFERMAGEM* SERV. ENF. HEMODINAMICA 

1103699 ANDREIA ROSA DO NASCIMENTO MEDICO SERV. MED. UTI-PED. 

1094957 ANDREIA TASCHETTO TEIXEIRA AUX. ENFERMAGEM UTI-RN 

1363678 ANDREZA DE BEM ZIANI TEC. ENFERMAGEM UTI-RN 

1423939 ANELISE LEVAY MURARI TÉC. LABORATÓRIO SERV. HEMOTERAPIA 

1189319 ANGELA CRISTINA FERREIRA MARQUES FARM.BIOQ. LAB .ANAL.CLINICAS 

381703 ANGELA MARIA DA SILVA CUNHA SERV. LIMPEZA SERV. HIGIEN. LIMP. 

382275 ANGELINA LIMA DA SILVA AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

1093201 ANGELINO ROBERTO FRANCA MOREIRA ENFERMEIRO SECR.  DIR. GERAL 

1095604 ANGELITA DO AMARAL BEZERRA AUX. ENFERMAGEM LAB.ANAL.CLINICAS 

1094996 ANGELITA GASTALDO RIGON ENFERMEIRO UN. HEMATO-ONCOL. 

2086795 ANGELO BATISTA MIRALHA DA CUNHA MEDICO SERV. PSIQUIATRIA 

1093209 ANITA PELLEGRIN MONTAG AUX. ENFERMAGEM SERVIDOR AFASTADO 

381936 ANNA CECILIA FERRARI TEC. ENFERMAGEM UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

380798 ANTAO ROBERTO RODRIGUES EGGRES RECEPCIONISTA SERV. TRANSP. VIGIL. 

382892 ANTAO TADEU DE SOUZA TÉC. CONTABILIDADE ESCRITÓRIO DA QUALIDADE 

1103704 ANTONIO ALBERTO RAMOS TEIXEIRA CONTADOR COORD. FINANCEIRA 
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1093172 ANTONIO CARLOS BASSACO LABORATORISTA/ÁREA SERVIDOR AFASTADO 

381433 ANTONIO CARLOS DA CUNHA FLORES ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. COMPRAS/RECEB. 

378962 ANTONIO CARLOS VARGAS DA SILVA RECEPCIONISTA SERV. TRANSP. VIGIL. 

379117 ANTONIO LUIS NASCIMENTO TÉC. LABORATÓRIO SERV. HEMATOLOGIA 

382323 APARECIDA FONSECA MEDEIROS COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

1103708 AQUELINO DOS SANTOS GONZALEZ MECÂNICO/ÁREA SERV. INFORMATICA 

1359644 AQUILA DE PAULA POSTIGUILHONE TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

1067430 ARALDO MARCONATO FARM.BIOQ. LAB.ANAL.CLINICAS 

1105811 ARILENE APARECIDA SCHERER RIBEIRO ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

3183178 ARIOVALDO LEAL FAGUNDES MEDICO SERV. PNEUMOLOGIA 

77745 ARIOVALDO MOURA DE MEDEIROS ENFERMEIRO UN. HEMATO-ONCOL. 

381444 ARIZOLI RODRIGUES DA SILVA 
TÉC. ANATOMIA E 
NECR. SERV. PATOLOGIA (HUSM) 

379170 ARLEI PAULO DE GREGORI ASS. ADMINISTRAÇÃO LAB.ANAL.CLINICAS 

2095606 ARLETE MARIA BRENTANO TIMM ENFERMEIRO SERV. ENF. NEFROLOGIA 

1095007 ARLETE MARIA VIEIRA COZINHEIRO SERVIDOR AFASTADO 

380817 ARMINDA SIHE LIMA ENFERMEIRO SERV. HEMOTERAPIA 

1101020 ARNALDO TEIXEIRA RODRIGUES MEDICO SERV. MED. NEFROLOGIA 

378863 ARNALDO TONI SOUZA DAS CHAGAS AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. PSIQ. 

1361228 ARNOLDO AZEVEDO DOS SANTOS MEDICO* SERV.HEMODINÂMICA 

379154 AUGUSTO CEZAR DA CUNHA FERREIRA ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. ADM. PSIQ. 

6381057 AUGUSTO RAMOS DO PRADO MEDICO SERV. UROLOGIA 

382747 AUREA TEREZA SCAPIN DE MOURA AUX. ENFERMAGEM* SERV. ENF. RADIOLOGIA 

381581 AURI ALVES DA SILVA COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

381994 AYRTON SCHNEIDER FILHO MEDICO SERV. PNEUMOLOGIA 

1362454 AZELINA PAZ GARCIA TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

381664 BEATRIZ MARIA ZASSO CRAUSS ASS. ADMINISTRAÇÃO SERVIDOR AFASTADO 

6382201 BEATRIZ PANCIERA ENFERMEIRO COORD. ENF. MAT. INFANTIL 

1146155 BEATRIZ SILVANA DA SILVEIRA PORTO MEDICO SERV. MED. UTI-RN 

1106553 BENONIO TERRA VILLALBA MEDICO SERV. HEMATOLOGIA 

2106553 BENONIO TERRA VILLALBA MEDICO SERV. HEMATOLOGIA 

381865 BERENICE VIEIRA DA LUZ AUX. ADMINISTRATIVO SERV. FISIOTERAPIA 

382109 BERNARDETE DE LOURDES ROCHA AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

382850 BERNARDETE MILANESI AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

1092415 BETTINA HOLSCHUH MENEGETTI FARM.BIOQ. LAB.ANAL.CLINICAS 

381332 BONIFACIO LUIZ KONZEN ENFERMEIRO UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

381447 CAMILO EDISON VIEIRA LEIVAS AUX. ENFERMAGEM CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

1421183 CAREN LUCIANE SARTURI DA SILVA TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

1423767 CARINA DEBORA A. BERGER SCHWEIGHOFER TEC. ENFERMAGEM SERVIDOR AFASTADO 

1360660 CARINA RUVIARO ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

1103710 CARLA ADRIANE BURGER AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

1423763 CARLA PAIM PERES TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

1363233 CARLA SCHERER POERSCHKE TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 
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1275103 CARLOS ALBERTO MACHADO DO NASCIMENTO MEDICO SERV. PSIQUIATRIA 

1169069 CARLOS ANDRE AITA SCHMITZ PROG. COMPUTADOR SERVIDOR AFASTADO 

379166 CARLOS ARAGONES ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. RADIOLOGIA 

1095610 CARLOS DA SILVA PADILHA AUX. ENFERMAGEM UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

381216 CARLOS DE MORAES MILITZ AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1093203 CARLOS DOMINGOS SILVA BLANCO OP. MÁQ. LAVAND. SERVIDOR AFASTADO 

382052 CARLOS EDUARDO COLOME MOTORISTA SERV. TRANSP. VIGIL. 

1375237 CARLOS JESUS PEREIRA HAYGERT MEDICO* SERV. RADIOLOGIA 

379309 CARLOS RENAN DO AMARAL AUX. ENFERMAGEM DIR. ADMINISTRATIVA 

382028 CARLOS ROBERTO FELIN MEDICO SERV. MED. UTI 

10013 CARMEM MARIA RODRIGUES AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

1189322 CARMEN ELISETE PERRANDO TÉC. LABORATÓRIO SERV. HEMOTERAPIA 

1094969 CARMEN ELIZETE PIPPI PAIM AUX. ENFERMAGEM UTI-RN 

378659 CARMEN JULIETA ARRUA MEDICO SERV. HEMOTERAPIA 

378864 CARMEN LISIA ARISPE XAVIER TÉC. LABORATÓRIO LAB.ANAL.CLINICAS 

1184959 CARMEN LUCIA PRADE COMASSETO TEC. ENFERMAGEM UN. HEMATO-ONCOL. 

3057197 CARMEN LUCIA SOUQUE SOARES MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

1363310 CARMEN MARIA RODRIGUES DE VASCONCELOS TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

379269 CARMEN MEDIANEIRA CAMPONOGARA OLIARI AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. - ALA I 

381979 CARMEN REGINA BORTOLUZZI BENETTI AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

2449619 CAROLINA CODEVILA TONINI ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

381706 CATARINA DELI RODRIGUES DA ROSA FURLAN SERV. LIMPEZA SERV. HIGIEN. LIMP. 

379326 CATARINA NUNES PEREIRA RECREACIONISTA SERV. MED.  PEDIATRIA 

1421184 CECILIA BEATRIZ FLORES MILANI TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

382795 CECILIA MARIA BRONDANI ENFERMEIRO SERV. INTERN. DOMICILIAR 

381816 CECILIA MARIA DE JESUS DUVALE SOARES AUX. ENFERMAGEM SERV. RADIOTERAPIA 

381693 CELENI ANA MONTAGNER AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

381933 CELESTE AUGUSTA PEREIRA FERNANDES SERV. LIMPEZA SERV. HIGIEN. LIMP. 

1429598 CELI MARIA DEON PILLON TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. PSIQ. 

382362 CELIA TEREZINHA FOLETTO ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. INFORMATICA 

1477006 CELSO ANTONIO PIVETTA ASS. ADMINISTRAÇÃO COORD. FINANCEIRA 

381991 CELSO FRANCISCO BEVILAQUA VEDOIN MOTORISTA SERV. TRANSP. VIGIL. 

1424840 CELSO JAIR DOS SANTOS TEIXEIRA TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

379406 CELSO TREVISAN NETO MEDICO* SERV. RADIOLOGIA 

381940 CESAR AUGUSTO FREITAS DA SILVA AUX. SAÚDE UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

1429587 CHAIENE FAGUNDES LEAL TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

2322961 CINTIA DA SILVA MARCONATO ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

1362878 CINTIA GONÇALVES CEREZER TEC. ENFERMAGEM UN. HEMATO-ONCOL. 

1095015 CINTIA MARIA LOVATO FLORES ENFERMEIRO SERV. ENF. CTI 

1095022 CLACI ZALAMENA BRAUN ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

1423759 CLAICIR BATISTA VARGAS TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

381196 CLAIR TEREZINHA CANTARELI DA SILVA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO OBST. 
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1545615 CLANDIA FRANCIELE POSSEBON ENFERMEIRO UN. HEMATO-ONCOL. 

1094973 CLARA MARIA TREVISAN ENFERMEIRO SERV. ENF. NEFROLOGIA 

382224 CLARICI BORGES PAINHE ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. REL. TRABALHO 

1441145 CLARISSA PEREIRA BORNEMANN MEDICO* SERV. RADIOLOGIA 

1190601 CLARISSE DORNELES DE CHRISTO TÉC. LABORATÓRIO LAB.ANAL.CLINICAS 

1094980 CLAUDETE ALEXANDRINA BARATIERI ALTMANN ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

1105820 CLAUDETE TERESINHA LEMES PORTO COZINHEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

378932 CLAUDIA ELISA PHANEBECKER GOULART FISIOTERAPEUTA SERV. FISIOTERAPIA 

1103755 CLAUDIA FUNCK VALLANDRO MEDICO SERV. MED. UTI-PED. 

1359614 CLAUDIA MARIA GABERT DIAZ ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

379631 CLAUDIA MARIA ZIMMERMANN ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. COMPRAS/RECEB. 

1093167 CLAUDIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SOARES AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

1184961 CLAUDIA MEDIANEIRA PANNO MACHADO TÉC. LABORATÓRIO SERV. HEMATOLOGIA 

1146036 CLAUDIA ROSANE PERICO LAVICH ENFERMEIRO UTI-RN 

6382336 CLAUDIA SALA ANDRADE FARMACÊUTICO SERV. FARMACIA 

1373441 CLAUDIANE BOTTOLI ENFERMEIRO* SERV. ENF. HEMODINAMICA 

1071151 CLAUDIO BASTOS CONTADOR COORD. FINANCEIRA 

1096006 CLAUDIO EDERSON LIMA DOS SANTOS AUX. ENFERMAGEM UN. PSIQ. SERDEQUIM 

1103757 CLAUDIO FERNANDO ANTUNES TRINDADE MEDICO SERV. MED. UTI-PED. 

1187538 CLAUDIO KMOHAN MEDICO SERV. MED. UTI 

381303 CLECI MARIA COLPO AUX. ENFERMAGEM UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

378748 CLECI MOLINA DOS SANTOS SERV. LIMPEZA SERV. HIGIEN. LIMP. 

378633 CLEIA GRIGOLO PINTO AUX. ENFERMAGEM CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

379583 CLEIDI MEDIANEIRA DA SILVEIRA ILHA AUX. ENFERMAGEM SERVIDOR AFASTADO 

381089 CLELIA MACHADO DE MELLO COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

1421064 CLENIR SILVA PEREIRA TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

1193336 CLEONI SIQUEIRA DE SOUZA AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

1363308 CLEONICE DE FATIMA SIQUEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

381696 CLEONICE MARIA MOREIRA FARIAS AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO OBST. 

1361076 CLEONICE MEDIANEIRA WEBER TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

381633 CLEONITA INES DE AGUIAR AUX. ENFERMAGEM UN. PSIQ. SERDEQUIM 

2094984 CLEUSA DE MORAES MILITZ ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

1214689 CLEUSA FAGUNDES KILA COZINHEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

3224705 CLOVIS LUIS KONOPKA MEDICO SERV. CIR VASCULAR 

3359844 CLOVIS PANIZ FARM.BIOQ. LAB.ANAL.CLINICAS 

378850 CLOVIS ROGERIO COLUSSI PEDREIRO COORD. MANUTENÇAO 

381887 CRISTAINE ELIZETE KELLING ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. RADIOTERAPIA 

2116270 CRISTIAN DIAS BARBOSA MEDICO SERV. HEMATOLOGIA 

3116270 CRISTIAN DIAS BARBOSA MEDICO SERV. HEMATOLOGIA 

3258494 CRISTIANE FRACAO DIEFENBACH MEDICO SERV. HEMATOLOGIA 

980779 CRISTIANE PARPINELLI DA SILVA CHAVES LABORATORISTA/ÁREA SERVIDOR AFASTADO 

1542858 CRISTIANE VARASCHINI TEIXEIRA AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

445 

1100814 CRISTINA CEZAR GULARTE AUX. ENFERMAGEM UTI-PEDIATRICA 

1103761 CRISTINE KOLLING KONOPKA MEDICO SERV. GINECO-OBSTETRICIA 

1360661 CRISTINE RUVIARO DE OLIVEIRA ENFERMEIRO UTI-RN 

1095048 DACIVALDO SILVA MATOS OP. CALDEIRA COORD. MANUTENÇAO 

1422486 DAIANA TERRA RIBEIRO ENFERMEIRO UTI-RN 

1543917 DAIANE DOS SANTOS SOARES TÉC. FARMÁCIA SERV. FARMACIA 

381585 DAISY CARDOSO RIBAS AUX. SAÚDE SERV. ENF. AMBUL. - ALA II 

1095615 DALILA ROSIARA ALVES NATEL AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

381867 DALVA REJANE LOPES DE OLIVEIRA AUX. SAÚDE UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

1442532 DANIEL SALLES DE BARROS MEDICO SERV. TRAUMATO-ORTOPEDIA 

1421072 DANIELA BEATRIZ SOUZA SOARES TEC. ENFERMAGEM UTI-RN 

1362450 DANIELA BESSA BRUM SANTAREM TEC. ENFERMAGEM* SERV. ENF. HEMODINAMICA 

1089195 DANIELA BITENCOURT ROSA LEAL FARM.BIOQ. LAB.ANAL.CLINICAS 

1437376 DANIELA DEGRANDI HINKELMANN TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

1254229 DANIELA GOMEZ DA COSTA MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

2293264 DANIELA RIBEIRO LOSEKANN MEDICO SERV. MED. UTI-RN 

1543254 DEBORA CRISTINA HOMRICH 
INSTRUMENT. 
CIRÚRGICO SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

1423937 DEBORA EINLOFT ENFERMEIRO SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1187544 DEBORA GONCALVES MARCHESE NUTRICIONISTA SERVIDOR AFASTADO 

1436616 DEBORA LUIZA DOS SANTOS ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

1510896 DEILI JULIANA SCHMIDT DE SCHMID ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. REL. TRABALHO 

1103772 DEISE NARA MORETTI DA ROSA AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. - ALA II 

1359530 DEISI ANDRADE UGALDE TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

1359531 DEIZE BELTRAME PREGARDIER TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

381282 DELCI CIPRIANI ASS. ADMINISTRAÇÃO SERVIDOR AFASTADO 

381428 DELI OLIVEIRA NARDON AUX. ENFERMAGEM SERVIDOR AFASTADO 

380833 DELMO RAMOS AMENDOLA MEDICO SERV. SUPORTE NUTRICIONAL 

1357048 DEMIAN GIRONDI KMOHAN FISIOTERAPEUTA SERV. FISIOTERAPIA 

1094989 DENISE HELENA ZORZI GOMES AUX. ENFERMAGEM UTI-PEDIATRICA 

1103777 DENISE PASQUAL SCHMIDT ASS.SOCIAL SERV. HEMATOLOGIA 

1421335 DENISE SILVA DOS SANTOS DA COSTA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO OBST. 

1100987 DIANE SALETE PEREIRA ENFERMEIRO UN. HEMATO-ONCOL. 

1446185 DIEGO SACCHET BARIN CONTADOR COORD. FINANCEIRA 

381208 DILCE MARIA PUCHALE PORTELLA AUX. ENFERMAGEM CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

381325 DILETA CHAVES FLORES SERAFIM AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

381819 DILMAR SAGRILLO ASS. ADMINISTRAÇÃO LAB.ANAL.CLINICAS 

380628 DIONE BAIRROS DE OLIVEIRA TONELLOTO AUX. ENFERMAGEM SERVIDOR AFASTADO 

1439747 DIONE PITTELLA SIQUEIRA TÉC. NUTR. DIETÉTICA SERVIDOR AFASTADO 

381932 DIRCE DOS SANTOS XAVIER LABORATORISTA/ÁREA LAB.ANAL.CLINICAS 

6381888 DIRCEI MACHADO MARTINS AUX. SAÚDE LAB.ANAL.CLINICAS 

378801 DOLORES REGINATO CHAGAS ENFERMEIRO SERV. ENF. AMBUL. PSIQ. 

379463 DORALINA CONCEICAO ARRUDA SANTANA SERV. LIMPEZA SERV. HIGIEN. LIMP. 
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1096013 DORES HOSELEN AREND AUX. ENFERMAGEM UN. HEMATO-ONCOL. 

1362452 DORILDA FANTINEL WOLTMANN TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

1095618 DORLI DAHMER PINHEIRO AUX. ENFERMAGEM* SERV. ENF. RADIOLOGIA 

378781 EDEMAR NUNES RODRIGUES TÉC. MECÂNICA COORD. MANUTENÇAO 

379464 EDEMILSON JORGE XAVIER ENFERMEIRO VICE-DIR. ENFERMAGEM 

1362593 EDENILSON PERUFO FRIGO TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

379518 EDES OLIVEIRA CAVALHEIRO MEDICO SERV. TRAÇ. GRAFICOS 

381236 EDILAMAR MUNHOZ BITTENCOURT NUTRICIONISTA SERVIDOR AFASTADO 

379057 EDILEIA REJANE DOTTO TEC. ENFERMAGEM UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

1423721 EDILEUSA ROSA DOS SANTOS TÉC. LABORATÓRIO LAB.ANAL.CLINICAS 

1452748 EDILSON LUIS MANDICAJU MARTINS CIRURGIAO DENTISTA SETOR DE BUCO-MAXILO-FACIAL 

1359646 EDIT TERESINHA FRIEDRICH TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

1103780 EDMILSON SANTOS FERREIRA AUX. ENFERMAGEM UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

1092347 EDNEIA FREITAS AUX. ENFERMAGEM UTI-PEDIATRICA 

381808 EDSON CARLOS DE LIMA SILVA TÉC. ELETRÔNICA COORD. MANUTENÇAO 

382821 EDSON LUIZ SOARES SANTOS RECEPCIONISTA SERV. TRANSP. VIGIL. 

380475 EDSON NUNES DE MORAES PROF. TITULAR SERV. GINECO-OBSTETRICIA 

1364104 EDUARDO ADILSON SANTOS MALAQUIAS MEDICO SERV. TRAUMATO-ORTOPEDIA 

379674 EDUARDO BATISTA ETHUR ASS. ADMINISTRAÇÃO SECR. DIR. ADM. 

2307843 EDUARDO FRANCISCO MAFASSIOLI CORREA MEDICO SERV. ANESTESIA 

381091 EDUARDO LOURETO ALVES TÉC. CONTABILIDADE SERV. PATRIMONIO 

381650 EDUARDO MOTTA LOOSE TÉC. FARMÁCIA SERV. FARMACIA 

2107582 EDUARDO RADINS MEDICO SERV. TRAÇ. GRAFICOS 

382305 ELAINE CAMARGO VALCORTE AUX. LABORATÓRIO LAB. ANAL.CLINICAS 

1093313 ELAINE MARIA BISOGNIN RODRIGUES AUX. ENFERMAGEM UTI-RN 

378676 ELAINE MARIA FURLAN FISCHER AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

382030 ELAINE VERENA RESENER MEDICO SERVIDOR AFASTADO 

1086856 ELEANARA PEREIRA BARROS COSTUREIRO SERVIDOR AFASTADO 

381718 ELEHU MOURA DE OLIVEIRA FARM.BIOQ. LAB. ANAL.CLINICAS 

1445290 ELEN KELLER ASS. ADMINISTRAÇÃO ARQUIVO DO SAME 

379465 ELENA PEREIRA DA LUZ COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

378652 ELENI FONTOURA DA SILVA SERV. LIMPEZA SERV. HIGIEN. LIMP. 

382202 ELENIR ANGELA CALEGARI MARCHESAN AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

382372 ELENIR GODOY ILHA COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

2109120 ELENITA EGGERS ALVES ENFERMEIRO SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

381475 ELENITA MACHADO DE FREITAS AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

378936 ELEONORA DE CASSIA I DE OLIVEIRA AUX. ENFERMAGEM CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

381801 ELI EDUARDO MARCHEZAN MANHAGO AUX. ENFERMAGEM SEC. DIR . CLIN. 

379035 ELIA REGINA BERTOLDO TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

382826 ELIANA BEATRIZ DA COSTA RAMOS PSICÓLOGO SERV. ORIENT. ACOMP. 

1361403 ELIANE CRISTINA LEAL CORREA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

381658 ELIANE MARIA SOUZA DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO OBST. 
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1421338 ELIANE MARISA FLORES DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1183381 ELIANE SANTINI MACHADO TÉC. LABORATÓRIO LAB. ANAL.CLINICAS 

1432394 ELIANE TASCHETTO ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

382837 ELIANI VENTURINI VIERO PSICÓLOGO SERV. MED.  PEDIATRIA 

381736 ELISA HELENA DE PELEGRINI AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

378776 ELISABETE CRISTINA TEIXEIRA FELIX AUX. ENFERMAGEM CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

382876 ELISABETH FERNANDES SILVEIRA ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. SECR. UNIDADES 

1363732 ELISANDRA KUSTER NASCIMENTO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM UN. HEMATO-ONCOL. 

1108079 ELISETE COMORETTO VESTIARISTA SERV. LAVANDERIA 

382053 ELISETE DEJAIR DE MOURA TASCHETTO ENFERMEIRO UTI-PEDIATRICA 

1359532 ELISIANE MEDIANEIRA MAYER POSSANI TEC. ENFERMAGEM UN. HEMATO-ONCOL. 

1093212 ELIZA HELENA HOEHR CLAVE AUX. ENFERMAGEM SERVIDOR AFASTADO 

1545527 ELIZABET MACHADO HAESBAERT AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

1108085 ELIZABETH DA COSTA ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

380611 ELIZABETH DA SILVA AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

381708 ELIZETE SILVEIRA PERNANGUA AUX. ENFERMAGEM UTI-RN 

381441 ELIZEU DA SILVA RECEPCIONISTA SERV. TRANSP. VIGIL. 

1362531 ELOA SILVESTRE REIS ENFERMEIRO UTI-PEDIATRICA 

378772 ELOIZA CAVALHEIRO MACHADO TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. - ALA II 

380368 ELSIO ARISTEU DA SILVA AUX. LABORATÓRIO SERV. HEMOTERAPIA 

381154 ELUZA HELENA CHAVES AUX. ENFERMAGEM SERV. EMERGENCIA - ADM. 

381660 ELUZA PEROBELLI AUX. SAÚDE SERV. ENF. CTI 

1090391 EMERSON ALEXANDRE MORTARI TÉC. MECÂNICA SERV. INFORMATICA 

1548343 EMERSON BERWANGER 
TÉC. EQ. 
MÉDICO/ODONT. SERV. TRAÇ. GRAFICOS 

381396 EMILIA GECI FREITAS AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. PSIQ. 

1100858 ENEIDA SILVA DOS SANTOS AUX. ENFERMAGEM UN. HEMATO-ONCOL. 

381005 ENI MARIA AMARAL CONRADO COSTUREIRO SERV. COSTURA 

380766 ENILTON BORDIN MACHADO ASS. ADMINISTRAÇÃO COORD. FINANCEIRA 

381727 ENIRA FERNANDES MARTINS COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

1429563 ERENETI MEYER TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

379222 ERIKA EVARISTA FURTADO LORENCI AUX. ENFERMAGEM UTI-RN 

1542809 ERIKA SUZENIR ESSY BENETTI AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1025904 ERMELINDA BRAUNER IENSEN TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

1103787 ERNANI CLOVIS BULOW MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

378719 ERONICE MOURA DA ROSA OP. MÁQ. LAVAND. SERV. LAVANDERIA 

379230 ESTELAMARIS BURGER POZZEBON ENFERMEIRO SERV. ENF. CENTRO OBST. 

1105987 EUGENIO ANTONIO ZANINI ASS. ADMINISTRAÇÃO LAB.ANAL.CLINICAS 

1093219 EUGENIO DIONISIO SQUARCIERI AUX. ADMINISTRATIVO SERV. EMERGENCIA - ADM. 

380810 EVANILDA MACHADO PAULO AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. NEFROLOGIA 

1101108 EVERALDO HERTZ MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

3101108 EVERALDO HERTZ MEDICO SERV. MED. UTI 

381613 EWERTON NUNES MORAIS MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 
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1421969 FABIANA BALCONI MORO TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

1103806 FABIANE SCHNEIDER MACHADO ASS. ADMINISTRAÇÃO SERVIDOR AFASTADO 

1359723 FABIANO SBICIGO AITA MEDICO 
SETOR DE OTORRINO E 
FONOAUDIO 

1361221 FABIANO ZAPPE PINHO MEDICO SERV. TRAUMATO-ORTOPEDIA 

1441142 FABIO BECKER PIRES PSICÓLOGO SERV. PSIQUIATRIA 

1357195 FABIO JAQUES MOSCOPF TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOTERAPIA 

1360176 FABIO KNACKFUSS PEREIRA TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

1360666 FABRICIO ALBERTO LAMB ENFERMEIRO SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1421076 FABRICIO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

357572 FATIMA MARIA ESCOBAR DOS SANTOS ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. ARQ. MED. EST.(SAME) 

379469 FATIMA ROSANE COLPO DOTTO FARM.BIOQ. LAB. ANAL.CLINICAS 

1423749 FERNANDA FRANCESCHI DE FREITAS ENFERMEIRO UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

6378887 FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

1096070 FERNANDO FREITAS DA TRINDADE AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

1512755 FERNANDO MARQUES BENITES ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. RADIOLOGIA 

1277442 FERNANDO VON BOCK BOLLI MEDICO SERV. NEUROLOGIA 

2458098 FLAVIA DENISE FURLAN GRAMINHO ENFERMEIRO SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

381478 FLAVIO CORREIA FEIH AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

2101184 FLAVIO FELIX DA SILVA TÉC. LABORATÓRIO SERV. HEMOTERAPIA 

382051 FLAVIO LUIZ ANTONELLO LONDERO MEDICO SERV. MEDICINA INTERNA 

1146042 FLORIANO SOEIRO DE SOUZA NETO MEDICO SERV. GINECO-OBSTETRICIA 

1362595 FRANCIELE PONCIO DE MORAES TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

381713 FRANCISCA FARIAS MEDEIROS SERV. LIMPEZA SERV. HIGIEN. LIMP. 

380990 FRANCISCA VENILDA VENTURINI ARMAZENISTA SERV. NUTR. DIETETICA 

381962 FRANCISCO CARLOS ALVES PEIXOTO AUX. ADMINISTRATIVO SERV. ALMOXARIFADO 

6379689 FRANCISCO IVORI DALLA COSTA MEDICO SERV. MED. UTI 

2116013 
FRANCISCO MAXIMILIANO PANCICH 
GALARRETA MEDICO SERV. GINECO-OBSTETRICIA 

1422363 FRANCISLENA DE ALBUQUERQUE PRESTES TEC. ENFERMAGEM UN. HEMATO-ONCOL. 

2310435 FREDERICO VALENTE PAGLIARINI MEDICO SERV. ANESTESIA 

4116032 FURIA GARGANO MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

2326029 GABRIELA RUSCHEL ZANOLLA MEDICO SERV. CIRURGIA PEDIATRICA 

1421339 GABRIELE HATWIG KNOB TEC. ENFERMAGEM UTI-RN 

1028289 GEANE IARA DA SILVA AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO OBST. 

1359642 GEANINE ALES VENTURA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

1449100 GEILA KULLMANN GONCALVES PSICÓLOGO SERV. MED. UTI 

1095635 GELCI FIGUEIRA DA SILVA AUX. ENFERMAGEM UTI-PEDIATRICA 

381524 GEMA MARIA BONATO AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

1092872 GENAIR DOS SANTOS MACIEL AUX. ENFERMAGEM SERVIDOR AFASTADO 

381820 GENECI MARIA LONDERO ENFERMEIRO SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

381632 GENI MARIZA RODRIGUES CEZAR AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

1109129 GEORGETI DE FATIMA NIEDERAUER MARTINS AUX. ENFERMAGEM UTI-PEDIATRICA 

1188153 GERALDO ANTONIO DE DAVID MEDICO SERV. MED. UTI-RN 
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982182 GERSON COSTA DA LUZ ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. EXPEDIENTE 

1512089 GERSON JACOBI ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. ALMOXARIFADO 

379263 GERSON LUIS FLORES DE LIMA ASS. ADMINISTRAÇÃO COORD. REC. HUMANOS 

1254080 GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA MEDICO SERV. CARDIOLOGIA 

379016 GEU DE JESUS NASCIMENTO LOPES TÉC. LABORATÓRIO LAB. ANAL.CLINICAS 

1444251 GICELDA DE PAULA BOLZAN TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

7382317 GILBERTO BIAZUS ADAMES MEDICO SERV. ANESTESIA 

1362870 GILBERTO RODRIGUES COSTA ENFERMEIRO SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1421069 GILCIANE VIANNA PEIXOTO TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

382116 GILMAR VICENTE FOLETTO AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

1281018 GILMOR DA ROCHA TEIXEIRA MOTORISTA SERV. TRANSP. VIGIL. 

2280393 GILNEI EVANGELHO PIRES MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

1514014 GILNEY DOS SANTOS CARVALHO ASS. ADMINISTRAÇÃO COORD. MANUTENÇAO 

381744 GILTOM FONTOURA DE GODOY MEDICO* SERV. RADIOLOGIA 

6381744 GILTOM FONTOURA DE GODOY MEDICO* SERV. RADIOLOGIA 

381659 GILVAN BEN HUR RIBEIRO BAPTISTELO ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. SECR. UNIDADES 

2216763 GIOVANA BRAZ HUBNER MEDICO SERV. MED. UTI-RN 

380702 GISELDA CAIAFFO AMBROS FARM.BIOQ. LAB. ANAL.CLINICAS 

1103893 GISELDA PUJOL LOBO DE AVILA AUX. ENFERMAGEM UN. HEMATO-ONCOL. 

2092866 GISLAINE TERESINHA MACHADO S. PEREIRA ENFERMEIRO SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

381965 GLACIR TEREZINHA DA CUNHA NAIDON AUX. LACTÁRIO SERV. NUTR. DIETETICA 

1092325 GLADES DA SILVEIRA GRIEBLER AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

2310437 GLAUCE MARIANE BITTENCOURT MENDES MEDICO SERV. PRONTO ATEND. PEDIATR. 

1359888 GLAUCIA DE OLIVEIRA PLATES TEC. ENFERMAGEM UTI-RN 

1542808 GLAUCIA MEDIANEIRA BIANCHIN AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

1092330 GLAUCIA MEDIANEIRA CARDOSO CAMPOS AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. NEFROLOGIA 

1510234 GLIMAR DE AQUINO DA SILVA ASS. ADMINISTRAÇÃO SECR.  DIR. GERAL 

1362088 GRACIELA BEATRIZ ANTOLA AITA MEDICO SERV. OFTALMOLOGIA 

378943 GRACIELA DURR MISSAU FISIOTERAPEUTA SERVIDOR AFASTADO 

1359534 GRAZIELE PIRES LIMA TEC. ENFERMAGEM UTI-RN 

381856 GUILHERMINA CARDOSO SEGATO COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

381831 GUIOMAR MACHADO DA SILVEIRA ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. EDUC. CONTINUADA 

378946 GUSMAO NUNES DE BRITO AUX. ADMINISTRATIVO SERV. HEMATOLOGIA 

1510236 GUSTAVO ADRIANO PALMEIRA SALCEDO ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. COMPRAS/RECEB. 

1421075 GUSTAVO DA SILVA CAMILLO TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

7382849 GUSTAVO DE SOUZA FISIOTERAPEUTA SERV. FISIOTERAPIA 

8382849 GUSTAVO DE SOUZA FISIOTERAPEUTA SERV. FISIOTERAPIA 

2446663 GUSTAVO FREB POLENZ TÉC. LABORATÓRIO SERV. HEMOTERAPIA 

3293274 GUSTAVO TRINDADE MICHEL MEDICO SERV. PNEUMOLOGIA 

3116627 HAIRTON COPETTI MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

1146031 HEDYA LUCIA FERREIRA ARRUDA AUX. ENFERMAGEM UTI-RN 

1095204 HELENA CAROLINA NOAL ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 
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1421824 HELENE MOCHETTI TATSCH TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

381974 HELOISA ATAIDE ISAIA MEDICO SERV. MED.  PEDIATRIA 

381159 HENRIQUE PAZ DA SILVA SECR.EXECUT. SECR. DIR. ENS. PESQ. 

382050 HENRY MOR PANSARD MEDICO SERV. MED. NEFROLOGIA 

7382050 HENRY MOR PANSARD MEDICO SERV. MED. NEFROLOGIA 

1423724 HERMINIA DIAS DE FREITAS ENFERMEIRO UTI-PEDIATRICA 

434367 HERMINIO OSCAR BARBOSA DUARTE MEDICO SERV. DE COLO-PROCTOLOGIA 

381462 HERNANI MELGAREJO TEIXEIRA CHAVEIRO COORD. MANUTENÇAO 

381815 HILDA CATARINA MILANI DE PAULA CONTADOR COORD. FINANCEIRA 

1103900 HILDA ELISABETH GONCALVES MEDICO SERV. PSIQUIATRIA 

1439386 HUMBERTO TAKIZAWA BERNER MEDICO SERV. NEUROCIRURGIA 

1362453 IARA ANDREIA BURG TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

2181321 IARA BERTONCELLO FARM.BIOQ. LAB. ANAL.CLINICAS 

381804 IARA BETI BIANCHIN CHIAPINOTO AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. - ALA II 

1004042 IARA FIGUEIRO DA SILVA TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

1359641 IARA MARIA GAZZANEO SCHMITT TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

1511186 IARA RIBEIRO DOS SANTOS ASS. ADMINISTRAÇÃO COORD. FINANCEIRA 

381366 IARA SOLANGE KESNER DE OLIVEIRA TÉC. LABORATÓRIO SERV. PATOLOGIA (HUSM) 

381948 IARA TEREZINHA BARBOSA RAMOS ENFERMEIRO SERV. CONTR. INFEC. HOSP. 

1109145 IDIONE SCREMIN DA SILVA ENFERMEIRO UN. HEMATO-ONCOL. 

1095621 ILAINE LOURDES HANAUER ENFERMEIRO UTI-PEDIATRICA 

382037 ILEDA HILARIA HANAUER ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

378891 ILGO DIAS ALVES AUX. ADMINISTRATIVO COORD. MANUTENÇAO 

381973 ILSE BRONDANI BASTIANI ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

380827 IMEMBUI RIBAS DA SILVA AUX. ENFERMAGEM SERVIDOR AFASTADO 

381590 INES BEATRIZ WENDLING AUX. ENFERMAGEM SERVIDOR AFASTADO 

1362872 INES COITINHO DA SILVEIRA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

378645 INES MARIA RORATO AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

2030063 INES MASSULINI AUX. NUTRIÇÃO SERV. NUTR. DIETETICA 

378865 IOLANDA DINIZ DO PRADO AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. - ALA I 

379307 IONE CARVALHO MARTINS LABORATORISTA/ÁREA LAB.  ANAL.CLINICAS 

1361081 IONE CORDEIRO DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM UTI-RN 

1103906 IRA ANDRADE COLACO AUX. ENFERMAGEM CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

381168 IRACEMA BETAT DE OLIVEIRA SERV. LIMPEZA SERV. HIGIEN. LIMP. 

381893 IRACI BAIRROS DE OLIVEIRA AUX. ENFERMAGEM UTI-RN 

381676 IRENE LOURDES TABARELLI RUSSOWSKI ENFERMEIRO SERV. ENF. AMBUL. - ALA II 

1089211 IRENE ROCHA DE OLIVEIRA COSTUREIRO SERV. COSTURA 

381146 IRENE ZULEICA SILVEIRA AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

379267 IRIA LUIZA GOMES FARIAS FARMACÊUTICO SERV. HEMATOLOGIA 

380986 IRONITA MARIA FOGLIARINI SOLDERA ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

1027803 ISABEL CRISTINA DE SOUZA PINHEIRO ASS. ADMINISTRAÇÃO COORD. FINANCEIRA 

382371 ISIDORO DA LUZ VIGILANTE SERV. TRANSP. VIGIL. 
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1090021 ISOLINA MARIA ALBERTO FRUET ENFERMEIRO UN. HEMATO-ONCOL. 

381118 IVAN DA SILVA FERNANDES TÉC. ELETROTÉCNICA COORD. MANUTENÇAO 

1090324 IVANA CAETANO BORDIN ENFERMEIRO SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

381930 IVANETE MUNHOZ CALLAGE AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

1103909 IVANIR DE MELLO TRINDADE AUX. ENFERMAGEM SERVIDOR AFASTADO 

2101190 IVANIR RUBENICH SCHIMITES TÉC. LABORATÓRIO SERV. HEMOTERAPIA 

381836 IVETE ANA DALL AQUA SECR.EXECUT. SERV. PATOLOGIA (CCS) 

1103913 IVO ROBERTO DORNELES PROLLA MEDICO SERV. MED.  PEDIATRIA 

381735 IVONE CLEIA MACHADO PEDROLO COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

1092341 IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA BOELTER AUX. ENFERMAGEM UTI-RN 

2345582 IZABEL CRISTINA HOFFMANN ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

1103918 JACIMAR SILVA DA SILVA AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

380643 JACINTA ESPINDOLA PEREIRA AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

379159 JACQUELINE DA ROSA ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. REL. TRABALHO 

6382296 JACQUELINE NUNES RODRIGUES FARM.BIOQ. SERV. HEMATOLOGIA 

1512753 
JAMES LAURENCE IBALDO CANTARELLI DA 
SILVA ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. HEMOTERAPIA 

1095633 JANE MARIZI SEVERO MARQUES AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. PSIQ. 

1108109 JANE TEIXEIRA CAETANO ENFERMEIRO UN. HEMATO-ONCOL. 

1251656 JANETE BOLZAN MONTEIRO TÉC. LABORATÓRIO SERV. HEMOTERAPIA 

2146162 JANETE DE LOURDES PORTELA ENFERMEIRO SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

2066077 JANETE DE SOUZA URBANETTO ENFERMEIRO SERVIDOR AFASTADO 

378695 JANETE MARIA CASSOL DA SILVA AUX. ENFERMAGEM UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

381683 JANETE MARIA DENARDIN ENFERMEIRO SERV. ENF. AMBUL. - ALA I 

1094993 JANETE SEVERO DE CARVALHO AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1108115 JANICE CRISTINA SOARES FISIOTERAPEUTA SERV. FISIOTERAPIA 

1103742 JANICE SITIÁ PADOIN MEDICO SERV. PRONTO ATEND. PEDIATR. 

381273 JANIR DAMACENO PAIM AUX. SAÚDE SERV. ENF. AMBUL. - ALA I 

381894 JANIR TEREZINHA MOREIRA DA SILVA AUX. ENFERMAGEM SERV. HEMOTERAPIA 

1107264 JARBAS ALBERTO FONTOURA WIETHAN AUX. LABORATÓRIO LAB. ANAL.CLINICAS 

2258548 JEAN PIERRE PARABONI ILHA MEDICO SERV. PRONTO ATEND. PEDIATR. 

1103750 JEFERSON COSTA DE OLIVEIRA MEDICO SERV. GINECO-OBSTETRICIA 

1422430 JEFERSON DE MOURA FERRAZ TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

2111749 JEFFERSON POTIGUARA DE MORAES PROF. TITULAR SERV. FISIOTERAPIA 

382273 JENECI FIGUEIRA AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

1444248 JOANA TELCI SOUZA TONIOLO TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

1360050 JOANILSO SARTORI RODRIGUES TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

1449537 JOAO ALBERTO LARANJEIRA MEDICO SERV. TRAUMATO-ORTOPEDIA 

381788 JOAO ANTONIO PEREIRA AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. - ALA I 

382743 JOAO BATISTA DE VASCONCELLOS ASS. ADMINISTRAÇÃO COORD. FINANCEIRA 

2310446 JOAO CARLOS CANTARELLI JUNIOR MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

381896 JOAO CLAUDIOMAR COSTA DE OLIVEIRA OP. MÁQ. LAVAND. SERV. LAVANDERIA 

380826 JOAO PEDRO DE BARROS ENFERMEIRO UN. PSIQ. SERDEQUIM 
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381935 JOAO PEDRO FERREIRA FILHO CONTADOR COORD. FINANCEIRA 

380511 JOAO VALDECIR SILVA OP. CALDEIRA COORD. MANUTENÇAO 

1360665 JOCELAINE CARDOSO GRACIOLI ENFERMEIRO SERV. ENF. AMBUL. QUIMIOT. 

381881 JOCELINA DA SILVA PEREIRA AUX. LACTÁRIO SERV. NUTR. DIETETICA 

1092856 JOEL VARGAS DOS SANTOS AUX. ENFERMAGEM SERV. PNEUMOLOGIA 

1108119 JOHNNY ANGELO CAUDURO DE OLIVEIRA PINTOR/ÁREA COORD. MANUTENÇAO 

79802 JOICE VANIR GARCIA ROOS MEDICO SERVIDOR AFASTADO 

2293292 JONAS BARATTO MEDICO SERV. ANESTESIA 

3293292 JONAS BARATTO MEDICO SERV. ANESTESIA 

2258561 JONAS CLEOFAS WEIRICH MEDICO SERV. ANESTESIA 

1363677 JONATAS DE FREITAS SILVA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

381176 JONES ANTONIO ENEAS FLORES PINTOR/ÁREA COORD. MANUTENÇAO 

1457851 JONES OLIVEIRA DE MORAES MEDICO SERV. CARDIOLOGIA 

381652 JORGE ALBERTO SOARES CRUZ ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. INFORMATICA 

379419 JORGE ARYOLINO CARNEIRO AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. NEFROLOGIA 

2287974 JORGE DERLY LAUDA FILHO MEDICO SERV. NEUROCIRURGIA 

1103778 JORGE IVAN BRUM CHAMI MEDICO SERV. ANESTESIA 

1107280 JORGE LUIS MATOS DE SOUZA VESTIARISTA SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

381677 JORGE LUIS PINHEIRO VIEIRA AUX. SAÚDE CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

379408 JORGE LUIZ PALMA FREIRE MEDICO DIREÇÃO GERAL 

6379408 JORGE LUIZ PALMA FREIRE MEDICO DIREÇÃO GERAL 

378704 JOSE ALBERI MOREIRA FELIX MEDICO SERV. UROLOGIA 

6380464 JOSE AMILTON GARCIA ACOSTA MEDICO SERV. ANESTESIA 

1362778 JOSE ANTONIO MAINARDI DE CARVALHO TÉC. LABORATÓRIO LAB.ANAL.CLINICAS 

1422310 JOSE ARTUR OLIVEIRA DA SILVA TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

381871 JOSE CARLOS DA ROSA GAMA TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOTERAPIA 

1364106 JOSE CARLOS DINIZ BARRADAS MEDICO SERV. PRONTO ATEND. PEDIATR. 

381448 JOSE CLEOMAR DE GESAT RESES ASS. ADMINISTRAÇÃO SECR. DIR. ENF. 

357683 JOSE EDUARDO DONATO ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. HEMATOLOGIA 

381627 JOSE EMIR DE SOUZA SOARES ASS. ADMINISTRAÇÃO SERVIDOR AFASTADO 

378849 JOSE ERION SOARES DESENHISTA SECR. DIR. ENS. PESQ. 

1357042 JOSE FRANCISCO MACHADO CANABARRO TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

357689 JOSE FRANCISCO MORAES GENRO ARQUIVISTA SECR.  DIR. GERAL 

378662 JOSE GABRIEL PAIM DA SILVA MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

378917 JOSE HENRIQUE SCHMIDT PEDREIRO COORD. MANUTENÇAO 

380677 JOSE IRABOTA SOMACAL MINATO TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

380933 JOSE LUIZ FAGUNDES MOTORISTA SERV. TRANSP. VIGIL. 

381437 JOSE LUIZ FLORES DE OLIVEIRA VIGILANTE SERV. TRANSP. VIGIL. 

1359917 JOSE LUIZ LOPES TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

381862 JOSE LUIZ SOARES DOVAL MEDICO SERV. MED. UTI 

382818 JOSE LUIZ VENTURINI AUX. ENFERMAGEM UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

1101013 JOSE MANOEL LORO AUX. MECÂNICA COORD. MANUTENÇAO 
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378982 JOSE MARIANO FELTRIN ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. REL. TRABALHO 

378839 JOSE MARIO NADAL AUX. ENFERMAGEM UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

381426 JOSE NATIVO LIMA DE SOUZA FILHO OP. MÁQ. LAVAND. SERV. LAVANDERIA 

379589 JOSE PEDRO LAUDA MEDICO SERV. ANESTESIA 

380743 JOSE POZZOBON ADMINISTRADOR SERVIDOR AFASTADO 

381710 JOSE RAUL PINTO SALDANHA MEDICO SERV. DE CIRURGIA PLASTICA 

378996 JOSE RENATO SILVA DA SILVA COZINHEIRO SERVIDOR AFASTADO 

381241 JOSE RONAN NUNES GARCIA MEDICO SERV. GINECO-OBSTETRICIA 

6379135 JOSE SALLA MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

382812 JOSE SIDNEI DOS SANTOS MACHADO VESTIARISTA SERV. LAVANDERIA 

6379215 JOSE WELLINGTON ALVES DOS  SANTOS MEDICO DIR. CLINICA 

379215 JOSE WELLINGTON ALVES DOS SANTOS PROF. ADJ DIR. CLINICA 

1422487 JOSELAINE RIGUE DA SILVA ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

379158 JOSETE MARIA STEFANELLO BARATTO ASS. ADMINISTRAÇÃO COORD. APOIO OPERAC. 

1422919 JOSSELAINE MEDIANEIRA D'AVILA DA SILVA TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

1543123 JUAN PABLO DOMINGUES MARQUES ENFERMEIRO SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1103783 JUAREZ CHIESA MEDICO SERV. HEMATOLOGIA 

2103783 JUAREZ CHIESA MEDICO SERV. HEMATOLOGIA 

1359612 JUAREZ IENSEN CASSOL ENFERMEIRO SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1112040 JUAREZ RODE MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

378627 JUCARA DE OLIVEIRA RODRIGUES SERV. LIMPEZA SERV. HIGIEN. LIMP. 

1422949 JUCELAINE AREND BIRRER ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

1423765 JUCIMARA DA SILVA BERNARDES TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

1361077 JULIANA ALVES SOUZA FISIOTERAPEUTA SERV. FISIOTERAPIA 

1421073 JULIANA DE BRUM BARBOSA TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

1095642 JULIANA DE LOURDES DALMOLIN AUX. ADMINISTRATIVO SERV. HEMOTERAPIA 

2248376 JULIANA FLECK FARM.BIOQ. LAB.ANAL.CLINICAS 

381742 JULIO CESAR BARCELOS FERREIRA ALMOXARIFE SERV. COMPRAS/RECEB. 

380910 JULIO CEZAR ROCHA ROMERO AUX. ENFERMAGEM SERV. PNEUMOLOGIA 

1093326 JUNY HARTZ ALVES AUX. NUTRIÇÃO SERV. NUTR. DIETETICA 

381717 JURACI BECK MARTINS COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

2097107 JUREMA MIRIA FACCO PEREIRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM UTI-PEDIATRICA 

381505 JUSARA PEREIRA DIAS AUX. SAÚDE SERV. TRAÇ. GRAFICOS 

1095643 JUSSARA HELENA SEBALHOS SOUZA AUX. ENFERMAGEM UTI-RN 

378780 JUSSARA RIOS CUNHA AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

1183414 KAREN SCHMITT NEVES ENFERMEIRO SERV. ENF. CENTRO OBST. 

1363730 KARLA LUCIANE KELLER STREPPEL TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

1100923 KATIA CECILIA BIASUZ TREVISAN MEDICO SERV. GINECO-OBSTETRICIA 

1096953 KATIA MARIA PEDRON VARGAS AUX. ENFERMAGEM UN. HEMATO-ONCOL. 

382801 LAERTE LUIZ FONTOURA ALVES VIGILANTE SERV. TRANSP. VIGIL. 

6379276 LARRY MARCOS CASSOL ARGENTA MEDICO SERV. MED.  PEDIATRIA 

381497 LAURECI DE PAULA MACHADO SERV. LIMPEZA SERV. HIGIEN. LIMP. 
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381934 LAURECI FAGUNDES DUTRA ARMAZENISTA SERV. NUTR. DIETETICA 

1357052 LAUTIA DOS SANTOS MENDES TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

381678 LEA FATIMA DE PAULA ABREU LABORATORISTA/ÁREA CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

1093321 LEA WEGNER BECKER AUX. ADMINISTRATIVO SERV. ARQ. MED. EST.(SAME) 

1095040 LEANDRO CERVO AUX. NUTRIÇÃO SERVIDOR AFASTADO 

1092237 LEANDRO VOIGT PEDREIRO COORD. MANUTENÇAO 

1422484 LEATRICE DA LUZ GARCIA TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

382226 LEDA ANA MICHELON AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

1547755 LEGIANI MEDIANEIRA COMASSETTO TEC. ENFERMAGEM UTI-PEDIATRICA 

1093181 LEILA ADELIA STOLBEN DOS SANTOS AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

1096961 LEILA BARROS DE CARVALHO AUX. ENFERMAGEM CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

380819 LEILA DO CARMO MATTOS TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

378877 LEILA ELISA THOMA ENFERMEIRO SERV. ENF. CTI 

1105842 LEILA SOUZA DANTAS MEDICO SERV. UROLOGIA 

1096016 LEILA TEREZINHA PEDROSO DOS REIS ROCHA AUX. ENFERMAGEM UTI-RN 

379251 LEIR BATISTA DO NASCIMENTO MEDICO SERV. CIRURGIA PEDIATRICA 

6379251 LEIR BATISTA DO NASCIMENTO MEDICO SERV. CIRURGIA PEDIATRICA 

381950 LENIR BERNADETE BREZOLIN AUX. ENFERMAGEM* SERV. ENF. RADIOLOGIA 

1360275 LENIR DE LOURDES GUERRA GOLFETTO TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

378975 LENIR GEBERT ENFERMEIRO SERV. ENF. AMBUL. QUIMIOT. 

381506 LENIR LOPES VARGAS TEC. ENFERMAGEM UTI-RN 

380512 LENIR RODRIGUES VIANA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

381661 LENIRA PITTALUGA MATHIAS ENFERMEIRO SECR. DIR. ENF. 

1101022 LENISE MARIA CERETTA FLORES AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

1095726 LENITA LUCCA AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

1109151 LEODI CONCEICAO MEIRELES ORTIZ TÉC.ASS.EDUC. SERV. HEMATOLOGIA 

1362772 LEONARDO NABINGER MENNA BARRETO TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

382863 LEONEL JOSE FELDEN PEREIRA VIGILANTE SERV. TRANSP. VIGIL. 

1095727 LEONI TEREZINHA BONINI PASCHE ENFERMEIRO UN. HEMATO-ONCOL. 

1096019 LEONICE VENTURINI AUX. ENFERMAGEM UN. HEMATO-ONCOL. 

379232 LEONITA ARGENTA AUX. ENFERMAGEM UTI-RN 

1101032 LESLIE MARA CAVALHEIRO ILHA AUX. ENFERMAGEM UTI-RN 

1543131 LETICIA MACHADO DA COSTA ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

378793 LEUNICE MONFARDINI MENUCI AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1103924 LIA MARA ZAMBERLAN MONTAGNER MEDICO SERV. GINECO-OBSTETRICIA 

1440339 LIAMAR DONATI ASS.SOCIAL SERV. SOCIAL MEDICO 

378624 LIANE LIONI FRITZ PADILHA AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. NEFROLOGIA 

381432 LIANE TEREZINHA BRAGA RISSI ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. EDUC. CONTINUADA 

434470 LICERIO VICENTE PADOIN MEDICO SERV. GINECO-OBSTETRICIA 

381832 LIGIA REGINA PETIM DE OLIVEIRA ASS. ADMINISTRAÇÃO COORD. FINANCEIRA 

1150344 LILIA RUT BOLZAN BACHINSKI AUX. ENFERMAGEM* SERV. ENF. RADIOLOGIA 

378810 LILIANE ZIMMERMANN DE OLIVEIRA FARM.BIOQ. SERV. HEMATOLOGIA 
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3310477 LILIANI MATHIAS BRUM MEDICO SERV. SAÚDE E SEG. DO TRAB. 

1100931 LINARA MARIA DE AGUIAR SENGER ENFERMEIRO UTI-PEDIATRICA 

1101205 LISANDRE KIPPER AGUILAR MEDICO SERV. HEMOTERAPIA 

1356559 LISIANE BARCELLOS MARTINS TEC. ENFERMAGEM CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

1422365 LISIANE SORIANO BESSA TÉC. LABORATÓRIO LAB. ANAL.CLINICAS 

1287077 LISSANDRA DAL LAGO PROF. ADJ SECR. DIR. ENS. PESQ. 

379203 LIVIA MARIA DO O CARVALHO ENFERMEIRO UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

1092884 LIZANDREA ACOSTA DA SILVA AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

378880 LOECI RITA CORADINI BERGAMO AUX. LABORATÓRIO LAB. ANAL.CLINICAS 

1092865 LOISE INES DRESCH AUX. ADMINISTRATIVO SERV. HEMATOLOGIA 

381943 LOIVA THEREZINHA OTTONELLI DE OLIVEIRA FARM.BIOQ. LAB. ANAL.CLINICAS 

381945 LORECI DELLA VALLE AZZOLIN AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO OBST. 

382414 LORECI MARIA CAUDURO PEREIRA COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

1274490 LORI MATILDE BRAUN TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

1095728 LORI TEREZINHA MARCHESAN AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

382006 LORIENE FEIDEN HOFF NUTRICIONISTA SERV. NUTR. DIETETICA 

378997 LORILEI BELMIRA VENTURINI TEC. ENFERMAGEM UN. HEMATO-ONCOL. 

2027793 LOURDES CECILIA FERRARI ENFERMEIRO UN. HEMATO-ONCOL. 

381161 LOURDES DINIZ CASSENOTE COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

381631 LOURDES MARIA GUIDOLIN BRONDANI CONTRAMESTRE/OF. SERV. COSTURA 

382282 LOURDES NILDA LINDNER AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO OBST. 

379422 LOURENA BOTTON TEC. ENFERMAGEM* SERV. ENF. RADIOLOGIA 

1361355 LOURENÇO CESAR VASCONCELLOS VIEIRA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

1092246 LOURENÇO OSORIO MADEIRA DE ANDRADE COZINHEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

1359480 LOURENE DIAS CAMILLO TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

1363309 LUCI HELENA SOARES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

380680 LUCI MARIA CERVO BENETTI ASS. ADMINISTRAÇÃO COORD. FINANCEIRA 

1190600 LUCIA HELENA BACKES SALLET NUTRICIONISTA SERV. NUTR. DIETETICA 

379380 LUCIA NAIR BIANCKIN LIMA AUX. SAÚDE SERVIDOR AFASTADO 

1191887 LUCIA PAUL AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

1095730 LUCIANA APARECIDA GOMES DE GOMES AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

1363729 LUCIANA BORGES SEGALA MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

1092254 LUCIANA DOS SANTOS LOPES TÉC. LABORATÓRIO LAB.ANAL.CLINICAS 

2103927 LUCIANA SILVEIRA RIBEIRO ENFERMEIRO SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1360668 LUCIANA SILVEIRA TRONCO ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

1359620 LUCIANA WEISSHEIMER VEY ENFERMEIRO SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1095229 LUCIANE DA VEIGA CUNHA ASS. ADMINISTRAÇÃO COORD. FINANCEIRA 

1092889 LUCIANI BOECK STRECK ENFERMEIRO UTI-RN 

1372208 LUCIANO BOLLI MOTA MEDICO* SERV. RADIOLOGIA 

1422485 LUCIANO DORNELES CASTIGLIONI ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

1362449 LUCIANO POMPEO KLEIN TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

1361406 LUCIANO SILVA FONTANA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 
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1362871 LUCIEN PINTO PAINES TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1092874 LUCIMAR PASCHE DA SILVEIRA AUX. ENFERMAGEM UTI-RN 

1211568 LUCIMARA FAGAN LABORATORISTA/ÁREA LAB. ANAL.CLINICAS 

4310479 LUIS CARLOS MOREIRA ANTUNES MEDICO SERV. HEMATOLOGIA 

381639 LUIS CARLOS MORTARI ASS. ADMINISTRAÇÃO SERVIDOR AFASTADO 

379479 LUIS CLANDIO IENSEN MESTRE-OFÍCIO SERVIDOR AFASTADO 

379155 LUIS HUMBERTO RIBAS DOS SANTOS PROF. ASS*. SERV. RADIOTERAPIA 

6379155 LUIS HUMBERTO RIBAS DOS SANTOS MEDICO* SERV. RADIOTERAPIA 

381665 LUIS IDERALDO MACHADO MINATO MOTORISTA SERV. TRANSP. VIGIL. 

1184997 LUIS VANDERLEI VIDAL LABORATORISTA/ÁREA LAB. ANAL.CLINICAS 

1086924 LUIZ ALBERTO BRUTTI ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. CARDIOLOGIA 

378689 LUIZ ALBERTO SCHMITZ ANAL. DE SIST. SERVIDOR AFASTADO 

381439 LUIZ ANTONIO SANDIN PITTHAN ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. RADIOLOGIA 

2112044 LUIZ AUGUSTO PINHEIRO SOARES ASS. ADMINISTRAÇÃO COORD. FINANCEIRA 

381503 LUIZ BRAGANCA DE MORAES MEDICO SERV. TRAÇ. GRAFICOS 

6381503 LUIZ BRAGANCA DE MORAES MEDICO SERV. CIR. CARDIO-TORAXICA 

381422 LUIZ CAETANO BRITES GONCALVES PINTOR/ÁREA COORD. MANUTENÇAO 

381751 LUIZ CARLOS CARVALHO DA SILVA OP. CALDEIRA COORD. MANUTENÇAO 

381518 LUIZ CARLOS DE PAULA SERV. LIMPEZA SERV. FARMACIA 

382165 LUIZ CARLOS NUNES MESTRE-OFÍCIO COORD. MANUTENÇAO 

382741 LUIZ CLAUDIO ARANTES MEDICO SERV. MED. NEFROLOGIA 

382794 LUIZ EDUARDO GRASSI PADILHA LABORATORISTA/ÁREA SERV. FARMACIA 

382829 LUIZ LUZIANO ANTUNES MELO VIGILANTE COORD. SERV. GERAIS 

1183423 LUIZ MARTINS TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

382011 LUIZ ROBERTO BOTTON MEDICO SERV. MED.  PEDIATRIA 

381461 LUIZ VALDIR SOARES AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. PSIQ. 

1359916 LUIZA WILKE TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

378771 LURDES PANCIERA ENFERMEIRO SERV. ENF. CENTRO OBST. 

1095243 LURDES TERESINHA SILVA CORIN AUX. ENFERMAGEM UTI-RN 

1359618 MACILENE REGINA PAULETTO ENFERMEIRO SERV. ENF. NEFROLOGIA 

1362528 MAGDA HELENA FALCAO PAGLIARIN ENFERMEIRO SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1364107 MAGDA ROSANE DA COSTA TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

1359645 MAGDA SILMARA RIBAS WINCH TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

1042895 MAGLIANI NEUENSCHWANDER AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

1362594 MAIRA HELENA BEVILACQUA TEC. ENFERMAGEM UN. HEMATO-ONCOL. 

382802 MARA FARENCENA CARDOZO RECEPCIONISTA SERV. TRANSP. VIGIL. 

1184999 MARA IONE SOARES DE LACERDA TÉC. LABORATÓRIO LAB. ANAL.CLINICAS 

1516661 MARA LUCIA BORTOLUZZI LONDERO ASS.SOCIAL SERV. SOCIAL MEDICO 

378918 MARA MEDIANEIRA SOARES DOS SANTOS COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

382782 MARA REJANE DA ROCHA RAMOS AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

1183427 MARA SUELI FIGUEIRA DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. NEFROLOGIA 

1429505 MARCELA ZART AREND TÉC. FARMÁCIA SERV. FARMACIA 
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381709 MARCELENE DOS SANTOS NODARIO AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. NEFROLOGIA 

3210102 MARCELO BINATO MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

3216754 MARCELO BRUM XAVIER MEDICO SERV. CARDIOLOGIA 

1447969 MARCELO CARLI BURMANN LABORATORISTA/ÁREA SERV. HEMOTERAPIA 

1433487 MARCELO DA ROSA MAIA ENFERMEIRO UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

1460835 MARCELO DA SILVA BIAVASCHI MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

1362773 MARCELO DE FREITAS INKLMAN TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

382184 MARCELO PIOVESAN COPETTI TÉC. MECÂNICA SERVIDOR AFASTADO 

1423754 MARCIA ANDREIA VENTURINI TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

1423750 MARCIA APARECIDA PENNA ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

1095731 MARCIA BEATRIZ MARZARI ENFERMEIRO SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

1359879 MARCIA CASSOL TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

1104505 MARCIA ELISA COLVERO PISSININ AUX. ENFERMAGEM UN. HEMATO-ONCOL. 

1362448 MARCIA ELISSANDRA MILANI DEVICARI TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. NEFROLOGIA 

1362875 MARCIA LISIANE OLIVEIRA BARROZO AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

1360663 MARCIA MANZON POERSCHKE ENFERMEIRO SERV. ENF. CENTRO OBST. 

378876 MARCIA MARIA DO VALLE FELIX ENFERMEIRO CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

1360428 MARCIA REGINA CASARIN TEC. ENFERMAGEM UTI-RN 

3325989 MARCIA REGINA VIEIRA MEDICO SERV. PSIQUIATRIA 

1543421 MARCIA REGINA WINCH AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

379511 MARCIA VARGAS RODRIGUES ASS. ADMINISTRAÇÃO SEC. DIR . CLIN. 

380681 MARCINDA CARVALHO DA SILVA AUX. SAÚDE SERV. ENF. AMBUL. - ALA II 

1423761 MARCIO ALEXANDER DE OLIVEIRA SANTANA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

379379 MARCIO JOSE MANGINI DA SILVA TÉC. LABORATÓRIO SERVIDOR AFASTADO 

1421346 MARCIO JOSE SIQUEIRA TÉC. LABORATÓRIO SERV. HEMOTERAPIA 

2323427 MARCIO LUIZ LIBRELOTTO RUBIN MEDICO SERV. TRAUMATO-ORTOPEDIA 

1440921 MARCOS ANDRE DOS SANTOS MEDICO SERV.CIR.ONCOL.CABEÇA-PESC. 

1092930 MARCOS MACUGLIA MONTADOR SOLDADOR SERV. TRANSP. VIGIL. 

379677 MARELI LORENZONI ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. ESTATISTICA 

1095254 MARGARETE DE OLIVEIRA CARVALHO TÉC. FARMÁCIA SERV. FARMACIA 

378757 MARGARETE MACHADO COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

381931 MARGARETE REGINATTO GIACOMINI FARMACÊUTICO SERV. FARMACIA 

1095259 MARGARETH CAETANO FREO ENFERMEIRO UN. HEMATO-ONCOL. 

1421186 MARI ANGELA MENEGHETTI BARATTO ENFERMEIRO SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

1092262 MARI GLEI LISCANO TÉC. LABORATÓRIO LAB. ANAL.CLINICAS 

378906 MARIA ABELUCE PEDROZO DA ROSA AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1511554 MARIA AMALIA RODRIGUES NUTRICIONISTA SERV. NUTR. DIETETICA 

378848 MARIA ANGELICA DA ROCHA RODRIGUES ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. EMERGENCIA - ADM. 

1092264 MARIA ANGELICA PRATES VARGAS AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

382783 MARIA APARECIDA BARRIOS SIMIONATTO TÉC. LABORATÓRIO SERV. HEMATOLOGIA 

1452745 MARIA APARECIDA CARDOSO NICOLOSO ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. ARQ. MED. EST.(SAME) 

381160 MARIA APARECIDA MACHADO DA SILVEIRA ASS. ADMINISTRAÇÃO SERVIDOR AFASTADO 
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1108314 MARIA APARECIDA RENGEL XAVIER AUX. ENFERMAGEM SERV. INTERN. DOMICILIAR 

381614 MARIA BENTA PEREIRA TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

1455610 MARIA BERNARDETE DA SILVA MARIN TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

380644 MARIA BERNARDETE ROSSI DE SOUZA AUX. SAÚDE CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

382378 MARIA CECILIA FIRPO MELLO ENFERMEIRO* SERV. RADIOTERAPIA 

379385 MARIA CELANIRA DA ROSA POLGA AUX. SAÚDE SERVIDOR AFASTADO 

382395 MARIA CELESTE MOREIRA MARQUES COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

381480 MARIA CELIA RODRIGUES SERV. LIMPEZA SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

381901 MARIA CIRINA DOS SANTOS MACHADO OP. MÁQ. LAVAND. SERV. LAVANDERIA 

1187549 MARIA CLARA DA SILVA VALADAO MEDICO SERV. MED.  PEDIATRIA 

1362877 MARIA CLAUDIA DE FARIAS MAZZUTTI TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

381946 MARIA CRISTINA VIEIRA COUZENN ASS.SOCIAL SERVIDOR AFASTADO 

381872 MARIA CRISTINA VIERO DIAS TEC. ENFERMAGEM SERV. HEMOTERAPIA 

1092984 MARIA DA GRACA ARAGONES LABORATORISTA/ÁREA LAB. ANAL.CLINICAS 

1103944 MARIA DA GRACA CAMINHA VIDAL MEDICO SERV.CIR.ONCOL.CABEÇA-PESC. 

1092272 MARIA DALVA DOS SANTOS MORAES AUX. ENFERMAGEM SERVIDOR AFASTADO 

381508 MARIA DAS GRACAS DIAS DE MOURA AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

381984 MARIA DAS GRACAS VIDAL DA SILVA SERV. LIMPEZA SERV. HIGIEN. LIMP. 

382027 MARIA DE LOURDES ANTONELLO MACHADO LABORATORISTA/ÁREA CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

378697 MARIA DE LOURDES FERIGOLO RAVANELO AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. - ALA I 

1287590 MARIA DE LOURDES GIACOMINI MEDICO SERV. MEDICINA INTERNA 

1182293 MARIA DE LOURDES MIOTTO AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

1092991 MARIA DE LOURDES ROCHA DE ARAÚJO AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

382145 MARIA DE LURDES BORDINHAO TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

1095045 MARIA DE LURDES DOS SANTOS PINHEIRO AUX. ENFERMAGEM UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

381485 MARIA DE LURDES FOLETTO TOLLER AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. NEFROLOGIA 

379314 MARIA DO CARMO DOS SANTOS ARAUJO FARM.BIOQ. SERV. HEMATOLOGIA 

378795 MARIA DO HORTO DOS SANTOS GOMES AUX. ENFERMAGEM UN. PSIQ. SERDEQUIM 

381944 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA BOLZAN ENFERMEIRO COORD. ENF. CLIN. MEDICA 

381646 MARIA ELENA RIGO ROSO LABORATORISTA/ÁREA CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

1090928 MARIA ELIANE SAVEGNAGO ENFERMEIRO SERV. ENF. CTI 

382041 MARIA ELIZABETH LOPES COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

382024 MARIA ELIZABETH MORAES KURTZ AUX. SAÚDE SERV. ENF. AMBUL. - ALA I 

381469 MARIA ELIZABETH SEVERO RAVANELLO SECR.EXECUT. SECR.  DIR. GERAL 

1543919 MARIA ENILDA LORENTZ VENTURA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

6382331 MARIA ESTELA GAIS ENFERMEIRO UTI-RN 

381177 MARIA ESTER DE CASTRO VIDAL RECREACIONISTA UN. PSIQ. SERDEQUIM 

380852 MARIA FRANCISCA FERNANDES SERV. LIMPEZA SERV. HIGIEN. LIMP. 

381354 MARIA GICELDA MACHADO BECKER AUX. ENFERMAGEM UN. PSIQ. SERDEQUIM 

378774 MARIA GITANIA DOS SANTOS SATES AUX. SAÚDE SERV. ENF. CENTRO OBST. 

1146180 MARIA HELENA SMIDT SCHLEMMER AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

381795 MARIA IZABEL D'AVILA AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 
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1274477 MARIA IZABEL GOMES VASCONCELOS TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

379039 MARIA JANETE ILHA LOPES TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

380761 MARIA JOSE CORREIA MARTINS AUX. ADMINISTRATIVO SERV. SOCIAL MEDICO 

382057 MARIA JOSE SANTOS COSER MEDICO 
SETOR DE OTORRINO E 
FONOAUDIO 

381726 MARIA LENIR DE CHRISTO RODRIGUES COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

381149 MARIA LENIR GARCIA DE FREITAS AUX. ENFERMAGEM SERVIDOR AFASTADO 

380945 MARIA LISET TEIXEIRA FRANCISCATTO AUX. ENFERMAGEM SERVIDOR AFASTADO 

379457 MARIA LORENA FONSECA BITTENCOURT AUX. SAÚDE SERV. ENF. CENTRO OBST. 

378736 MARIA LUCIA RAVANELLO DA SILVA ENFERMEIRO* SERV. ENF. HEMODINAMICA 

6382869 MARIA LUIZA CIOCCARI DO CARMO ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

378817 MARIA LUIZA LACERDA ESTIVALET AUX. ENFERMAGEM SERV. TRAÇ. GRAFICOS 

381992 MARIA MEDIANEIRA DA CRUZ BARCELLOS RECEPCIONISTA SERV. TRANSP. VIGIL. 

381495 MARIA NILDA MACIEL SOARES SECR.EXECUT. SERV. TRAÇ. GRAFICOS 

379481 MARIA NITA FALCAO DA SILVA AUX. ADMINISTRATIVO SERV. COMPRAS/RECEB. 

381217 MARIA NOLI ROSA DE SOUZA COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

380847 MARIA OTILIA SOUTO TRINDADE ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. SECR. UNIDADES 

382280 MARIA RENI NASCIMENTO DE AGUIAR AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

378939 MARIA RITA AMORIN AUX. ENFERMAGEM SERVIDOR AFASTADO 

381821 MARIA ROSELI GREFF LAI AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

1360418 MARIA ROZANE CAMPANHOLO COELHO TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

379421 MARIA ROZANE FERREIRA VIERA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO OBST. 

381685 MARIA ROZANE VENTURINI DA COSTA ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. ARQ. MED. EST.(SAME) 

381745 MARIA SALETE COLPO BORTOLAZZO ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. ARQ. MED. EST.(SAME) 

1512085 MARIA SALETE COSTA SILVEIRA ASS.SOCIAL SERV. SOCIAL MEDICO 

382056 MARIA SIRLEI DE CAMPOS AUX. SAÚDE CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

379679 MARIA TERESA AQUINO DE CAMPOS VELHO PROF. ADJ DIR. ENSINO E PESQ. 

6379679 MARIA TERESA AQUINO DE CAMPOS VELHO MEDICO SERV. GINECO-OBSTETRICIA 

379255 MARIA TEREZA LENCINA LABORATORISTA/ÁREA CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

382026 MARIA TEREZINHA DOTTO ENFERMEIRO ESCRITÓRIO DA QUALIDADE 

381090 MARIA TEREZINHA PEREIRA PEDRON AUX. ENFERMAGEM CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

381686 MARIA VALDIRA MORAES XAVIER COZINHEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

380682 MARIA VITORINA DE OLIVEIRA SARAIVA AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

1109156 MARIA ZELIA PEREIRA BASTOS COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

1191868 MARIANGELA SCHEFFER CARDOSO TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO OBST. 

381635 MARIARA SOUTO PELEGRINI ARENHART ARQUIVISTA SERVIDOR AFASTADO 

1438779 MARIBEL SOARES DA CONCEIÇÃO TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

381833 MARILENE BARROS BRUM ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. ARQ. MED. EST.(SAME) 

1095899 MARILENE RODRIGUES VIEIRA AUX. ENFERMAGEM* SERV. ENF. RADIOLOGIA 

378737 MARILENE SILVA LUTZ AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

381599 MARILENE TESSELE DE VARGAS TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

378744 MARILIA CAMARGO MARTINS AUX. ENFERMAGEM SERV. CONTR. INFEC. HOSP. 

1087922 MARILIZA MARCON BRONZATTI TÉC. FARMÁCIA SERV. FARMACIA 
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378969 MARINA CIOMARA CAMINHA CORTEZ TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. - ALA I 

381359 MARINA FERREIRA RAMOS AUX. SAÚDE SERV. ENF. CENTRO OBST. 

1545532 MARINA SANES ALVARENGA ENFERMEIRO SERV. ENF. CTI 

1455609 MARINEI CRISTINA PEREIRA RIBEIRO TÉC. LABORATÓRIO SERV. HEMOTERAPIA 

1090940 MARINES CATTANI NAIDON AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

2363434 MARINEZ DINIZ DA SILVA CERON ENFERMEIRO SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1105872 MARINEZ JOSEFINA CASAROTTO DE OLIVEIRA MEDICO SERV. MED. UTI-RN 

2105872 MARINEZ JOSEFINA CASAROTTO DE OLIVEIRA MEDICO SERV. MED. UTI-PED. 

382223 MARIO RICARDO MARINHO NOGUEIRA MOTORISTA SERV. TRANSP. VIGIL. 

1089237 MARION SILVA DA SILVA TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

1435035 MARIS STELLA DOS SANTOS SCHMIDT TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

382391 MARISA DA SILVA FERNANDES AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

379139 MARISA LUCHESI FARM.BIOQ. LAB. ANAL.CLINICAS 

1093047 MARISAR MACHADO DA SILVA AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

1089242 MARIZA DE FATIMA MARIN GINDRI AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

2089242 MARIZA DE FATIMA MARIN GINDRI ENFERMEIRO SERV. ENF. CENTRO OBST. 

381912 MARIZA SEIBEL ENFERMEIRO UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

1361351 MARIZETE SOARES MONTEIRO TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

379532 MARLEI OLIVA SEGABINAZZI MEDICO SERV. MED.  PEDIATRIA 

378934 MARLENE KREUTZ RODRIGUES ENFERMEIRO SERVIDOR AFASTADO 

1183758 MARLENE NAIDON AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

379114 MARLENE PASE DO PRADO ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

1108335 MARLETE SILVA DA SILVA AUX. ENFERMAGEM UTI-PEDIATRICA 

378626 MARLI BALCONI SCARAMUSSA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. - ALA II 

1183436 MARLI BERENICE ORLANDI DA ROSA AUX. ENFERMAGEM UTI-RN 

381123 MARLI CAROLINA ILARIO PEDROSO OP. MÁQ. LAVAND. SERV. LAVANDERIA 

1425140 MARLI DUARTE KELLER TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1095269 MARLI GIOVELI TEIXEIRA AUX. ENFERMAGEM UTI-RN 

1095054 MARLI TERESINHA DA COSTA FIGUEIRA AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

381993 MARLI TEREZINHA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

1095734 MARLIZE FLORES ZIEGLER AUX. ENFERMAGEM SERVIDOR AFASTADO 

1095069 MARLIZE TATSCH BELTRAME ENFERMEIRO UN. HEMATO-ONCOL. 

1108340 MARLOVE DUARTE NASCIMENTO FISIOTERAPEUTA SERV. FISIOTERAPIA 

1111780 MARTA ALVES DE OLIVEIRA PSICÓLOGO SERV. ORIENT. ACOMP. 

379206 MARTA CRISTINA FREITAS PEREIRA FARM.BIOQ. LAB. ANAL.CLINICAS 

1362036 MARTA DENISE DINIZ DUTRA TEC. ENFERMAGEM UN. HEMATO-ONCOL. 

379646 MARTA HELENA CARLESSO AITA TÉC. LABORATÓRIO LAB. ANAL.CLINICAS 

379418 MARTA HELENA SCHRAMM FERREIRA AUX. ENFERMAGEM SERV. TRAÇ. GRAFICOS 

381969 MARTA INES MOZZAQUATRO ENFERMEIRO* SERV. RADIOLOGIA 

3226988 MARTA PIRES DA ROCHA MEDICO SERV. PATOLOGIA (CCS) 

1357197 MARTA PIRES FERREIRA TEC. ENFERMAGEM UTI-PEDIATRICA 

1108345 MARTHA HELENA OLIVEIRA NOAL MEDICO SERV. PSIQUIATRIA 
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1103955 MARTINHO ANDRADE LUCERO TÉC. REFR./AR CONDIC. COORD. MANUTENÇAO 

1421180 MATEUS SILVA TRINDADE TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

1105880 MAUBER EDUARDO SCHULTZ MOREIRA MEDICO SERV. MED. UTI-PED. 

2105880 MAUBER EDUARDO SCHULTZ MOREIRA MEDICO SERV. HEMATOLOGIA 

1095762 MAURA ESTELITA HOEHR AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. NEFROLOGIA 

1514379 MAURICIO NOGARA ASS. ADMINISTRAÇÃO COORD. FINANCEIRA 

379163 MAURO NASCIMENTO PEREIRA AUX. ADMINISTRATIVO SERVIDOR AFASTADO 

2307948 MELISSA AGOSTINI LAMPERT MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

2325671 MELISSA FALSTER DAUBERMANN MEDICO SERV. PATOLOGIA (CCS) 

1362774 MICHAELA NOGUEIRA LAMPERT STREIT ENFERMEIRO SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1421805 MICHEL MANSUR MACHADO TÉC. LABORATÓRIO SERV. HEMOTERAPIA 

1364686 MICHELE PEDROLO DE SOUZA TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

1510262 MIELE MENDES RODRIGUES ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. ARQ. MED. EST.(SAME) 

2185000 MIGUEL ARMANDO BICK ENFERMEIRO UN. HEMATO-ONCOL. 

1461246 MIGUEL CAMARGO LUCIO MEDICO SERV. PRONTO ATEND. PEDIATR. 

381920 MIGUEL CAMARGO VASQUES AUX. ENFERMAGEM UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

379387 MILTON MAUS ENFERMEIRO SERV. HEMOTERAPIA 

1360036 MIRIA TRENTIN CARGNIN ENFERMEIRO ESCRITÓRIO DA QUALIDADE 

1105902 MIRIAM BARBOSA RAMASWAMI TÉC. FARMÁCIA SERV. FARMACIA 

1095739 MIRIAM BENETTI BUZZETTO AUX. ENFERMAGEM UTI-RN 

1095275 MIRIAM CAETANO SCHIAVINI ENFERMEIRO SERV. ENF. AMBUL. QUIMIOT. 

1101211 MIRIAM DE SOUZA KUNDE AUX. ENFERMAGEM UTI-PEDIATRICA 

379597 MIRIAM SELIGMAN DE MENEZES MEDICO SERV. ANESTESIA 

6379597 MIRIAM SELIGMAN DE MENEZES PROF. ASS. SERV. ANESTESIA 

381834 MIRIAM TEREZINHA GIACOMINI BRENDLER ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. SECR. UNIDADES 

1422362 MIRIAM VASQUES ALOY ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

1103960 MIRIAN CASSOL LOPES AUX. LABORATÓRIO LAB. ANAL.CLINICAS 

382319 MIRIAN CONCEICAO VIEIRA ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. ARQ. MED. EST.(SAME) 

6379574 MIRIAN HAUBOLD BARBOSA MEDICO SERV. PSIQUIATRIA 

1030062 MIRIAN LANE BORGES RIBEIRO AUX. ENFERMAGEM UTI-RN 

1421096 MIRNA SIMONE GONÇALVES TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO OBST. 

1362776 MIRTA PERES VERFFEL ENFERMEIRO SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1105895 MOACIR BRONDANI TÉC. REFR./AR CONDIC. COORD. MANUTENÇAO 

381666 MOACIR JOSE GARCEZ RECEPCIONISTA SERV. TRANSP. VIGIL. 

2037539 MONICA BECKER MEDICO SERV. CIR VASCULAR 

381680 NADIR ANTONIO TONIAL TÉC. FARMÁCIA SERV. FARMACIA 

1096967 NADIR BARROSO DE OLIVEIRA AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. - ALA II 

1103964 NADIR GLAUCIR DA SILVA LOPES COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

379227 NADIR TEREZINHA BORTOLUZZI AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. - ALA I 

1093058 NAIR DE CAMPOS AUX. NUTRIÇÃO SERV. NUTR. DIETETICA 

382061 NAIRA DA SILVA CAMPOS AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. - ALA II 

1423752 NARA ELISANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM UTI-RN 
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382059 NARA LUCIA FRACAO DAL FORNO FARM.BIOQ. LAB. ANAL.CLINICAS 

4258620 NARA MARIA BECK MARTINS MEDICO SERV. PATOLOGIA (CCS) 

1108354 NARA MARIA DELAVECHIA AUX. ENFERMAGEM UN. HEMATO-ONCOL. 

381844 NARCI JOAO TONIAL PROG. COMPUTADOR SERVIDOR AFASTADO 

1421134 NASSARA REGINA LOPES MIGUEL TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

379381 NATALIA DA ROSA SILVA AUX. SAÚDE CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

1193092 NATALIA GARLET AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

1359833 NATALINA MARIA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

378572 NAURA SILVIA MACHADO COUTINHO ENFERMEIRO SERV. EMERGENCIA - ADM. 

380645 NEDI DA SILVA AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

379343 NEDI LOPES SCHMIDT COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

1421817 NEDIO KURRLE NOGUEIRA TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

382758 NEIDI JUSSARA RAMOS STASIAK AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

378764 NEIVA CARMEN FRANCHI AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

381336 NEIVA NUNES RECEPCIONISTA SERV. ADM. AMBUL- ALA I - 

1163235 NELCINDA MARIA DA SILVA MACHADO ENFERMEIRO COORD. ENF. AMBUL. 

380760 NELCY PESSE BARROS COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

1101071 NELI BARCELOS IENSEN AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

378671 NELI DA SILVA COITINO AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

989075 NELI DE OLIVEIRA MACHADO AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. - ALA I 

1114512 NELI GONCALVES DA SILVA DE MOURA AUX. ENFERMAGEM UTI-RN 

1146045 NELI MARIA BURIOL BENETTI ENFERMEIRO SERV. ENF. CTI 

381197 NELI MARISA PEREIRA DA SILVA AUX. SAÚDE CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

381954 NELI PACHECO VARGAS SERV. LIMPEZA SERV. HIGIEN. LIMP. 

1361408 NELI TEREZINHA LUCCAS TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

379126 NELIA MARIA PORTUGAL FLORES FARM.BIOQ. LAB. ANAL.CLINICAS 

1359535 NELIZA DOS SANTOS MACHADO TEC. ENFERMAGEM UTI-RN 

379020 NELSON DE CASTRO MARCENEIRO SERVIDOR AFASTADO 

1107406 NELSON FURQUIM PRESTES AUX. ENFERMAGEM SERVIDOR AFASTADO 

1154690 NELSON MENDES ALVES FÍSICO* SERV. RADIOTERAPIA 

381638 NELSON RICARDO NUNES SAUCEDO ADMINISTRADOR SERV. HEMOTERAPIA 

381479 NELZA FERNANDES DA SILVA SERV. LIMPEZA SERV. HIGIEN. LIMP. 

381253 NEREU FRANCISCO MEZZOMO MEDICO SERV. MED. NEFROLOGIA 

382411 NEUSA BEATRIZ MASSARIOL COLVERO TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

381452 NEUZA GUITES CANTARELLI LABORATORISTA/ÁREA CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

381264 NEUZA MALVINA CHIAPINOTTO ATEND. CONSULTÓRIO SERVIDOR AFASTADO 

378819 NEUZA MARIA STRINGINI SEVERO ENFERMEIRO SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

382370 NEUZA SALETE SANTINI ADORNES AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

1095211 NIDIA MOREIRA FRUH ENFERMEIRO ESCRITÓRIO DA QUALIDADE 

378711 NILDA GOMES DOS SANTOS AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. - ALA I 

380838 NILDA MARIA BELINAZO AUX. SAÚDE SERV. EMERGENCIA - ADM. 

1108363 NILDETE TEREZINHA DE OLIVEIRA ASS.SOCIAL SERVIDOR AFASTADO 
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380794 NILSA SIMOES DANTAS TÉC. FARMÁCIA SERV. FARMACIA 

381785 NILVIA ALVES AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

1544092 NILZA AITA GASPARETTO AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1193123 NILZA TERESINHA KOPP SILVA AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

1460055 NIURA CIMARA FERREIRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

381929 NIVIA IZABEL CAMARGO DA LUZ LABORATORISTA/ÁREA SERV. RADIOLOGIA 

379483 NIVIA NUNES XAVIER TÉC. FARMÁCIA SERV. FARMACIA 

1364111 NOE RICARDO TIMM TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOTERAPIA 

379902 NOE SOARES LEITE RECEPCIONISTA SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

6380808 NOELI CORREA ABDER RAHIN ZARDEH ENFERMEIRO UN. PSIQ. SERDEQUIM 

996955 NOELI DE OLIVEIRA MACHADO COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

1550630 NOELI MARIA BIRK ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

379037 NOELI ROSA PETER MACHADO AUX. ENFERMAGEM UN. HEMATO-ONCOL. 

1283132 NOELI TEREZINHA LANDERDAHL ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

381981 NOEMI DINIZ DIAS AUX. SAÚDE SERV. ENF. CENTRO OBST. 

381550 NORA MARIA DA ROSA SERV. LIMPEZA SERV. HIGIEN. LIMP. 

1095217 NORMA BEATRIZ GRACIOLLI DA SILVEIRA AUX. NUTRIÇÃO SERV. NUTR. DIETETICA 

1100980 NORMA ELEONORA SANTINI KIST AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

379458 NORMA IZOLINA FUZZER DE ANDRADE AUX. SAÚDE UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

6381679 NORMA ROSA SARZI SARTORI FARM.BIOQ. LAB .ANAL.CLINICAS 

380162 ODACIR TAVARES MACHADO ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. ALMOXARIFADO 

1359915 ODAIR JOSE SALDANHA NUNES TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

381408 ODETE MARIA VERNIER STOCHERO ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

379526 ODETE TEREZINHA PORTELA ASS. ADMINISTRAÇÃO ESCRITÓRIO DA QUALIDADE 

382379 OLINTO PAZINATO DE ROSSO TÉC. LABORATÓRIO SERV. HEMOTERAPIA 

378822 ONEIDE SOARES DOS SANTOS ARMAZENISTA SERVIDOR AFASTADO 

381656 ORACIO ANTONIO CARLESSO ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. COMPRAS/RECEB. 

380268 OSVALDO SOARES PEREIRA LABORATORISTA/ÁREA SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

1364109 PÂMELA DOTTO DOTTO TEC. ENFERMAGEM UTI-RN 

1108587 PATRICIA DA SILVA CECIM PSICÓLOGO SERV. HEMATOLOGIA 

1357050 PATRICIA DUTRA SAUZEN TÉC. FARMÁCIA SERV. FARMACIA 

1421336 PATRICIA MEDEIROS BARCELOS TEC. ENFERMAGEM UTI-RN 

1441149 PATRICIA MEDIANEIRA FERREIRA CARDOSO FARMACÊUTICO SERV. FARMACIA 

1543915 PATRICIA RAVANELLO DA CAS FAGUNDES AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO OBST. 

1303095 PATRICIA VERAS NEVES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

1423757 PAULA ELIANE DOEBER DA SILVA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1359537 PAULO BARROZO CASSOL TEC. ENFERMAGEM CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

1359965 PAULO CESAR FERREIRA DA SILVEIRA TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

1429492 PAULO EBARI MONTAG TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

579099 PAULO JOSE SCHIAVON ZANETTI MEDICO SERV. TRAUMATO-ORTOPEDIA 

1187553 PAULO ROBERTO CASTRO DE OLIVEIRA MEDICO SERV. MED. UTI-RN 

381997 PAULO ROBERTO MACHADO DOS SANTOS MOTORISTA SERV. TRANSP. VIGIL. 
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2116486 PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE JESUS MEDICO* SERV. RADIOLOGIA 

382146 PAULO ROGERIO AMARAL NUNES MOTORISTA SERVIDOR AFASTADO 

2258624 PAULO SERGIO PASE ANTUNES MEDICO* SERV. RADIOLOGIA 

1109161 PEDRO JOSE PRA MEDICO SERV. MED. UTI-PED. 

379599 PEDRO LUIS DOS SANTOS PADILHA FISIOTERAPEUTA SERV. FISIOTERAPIA 

6379331 PEDRO LUIZ COSER MEDICO 
SETOR DE OTORRINO E 
FONOAUDIO 

381712 PEDROLINA BARBOZA MARQUES SERV. LIMPEZA SERV. HIGIEN. LIMP. 

2253839 RAFAEL LAMPERT CAUDURO MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

2366859 RALF STUERMER MEDICO SERV. CARDIOLOGIA 

1095278 RAMIRO VEIGA DA SILVA COZINHEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

2550127 RAONE SOMAVILLA ARQUIVISTA SERV. ARQUIVO PERMANENTE 

1362775 RAQUEL BASSO FIGUEIRA PILLON ENFERMEIRO SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1253820 RAQUEL FUMAGALLI  DE SALLES MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

1363731 RAQUEL KLEIN TEIXEIRA TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

6379423 REGINA GEMA SANTINI COSTENARO ENFERMEIRO UTI-RN 

381165 REGINA IDALINA SOUZA SOARES AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. - ALA II 

1361410 REGINA MEDIANEIRA VALCANOVER TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

382860 REGINA MOREIRA MACHADO RECEPCIONISTA SERV. EXPEDIENTE 

1513009 REGINA ROCHA OLIVEIRA ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. HEMATOLOGIA 

379485 REGINALDO BATISTA CARVALHO ALMOXARIFE SERVIDOR AFASTADO 

381278 REIMAR LUIZ GASPARETTO LABORATORISTA/ÁREA CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

4264430 REINALDO AGNE RITZEL MEDICO SERV. MEDICINA INTERNA 

1359912 REJANE BOLZAN TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

22668 REJANE CARLOS PACHECO AMARAL TÉC. LABORATÓRIO LAB. ANAL.CLINICAS 

1359536 REJANE FAVARIN HUSTER TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

1183448 REJANE LERMEN BORGES AUX. ENFERMAGEM CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

1108662 REJANE LIXINSKI ZANIN COZINHEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

381919 REJANE TEREZINHA ROSA CRISTINO AUX. ENFERMAGEM SERV. HEMOTERAPIA 

1359482 RENATA HASSLER LOPES TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOTERAPIA 

3163233 RENATA MEZOMO SOCCAL FARM.BIOQ. LAB.ANAL.CLINICAS 

1514016 RENATO ALBERTANI ILLANA ASS. ADMINISTRAÇÃO COORD. FINANCEIRA 

6382574 RENATO BORGES FAGUNDES MEDICO SERV. ENDOSC. DIGESTIVA 

2326023 RENATO DIAS JUNIOR MEDICO SERV. ANESTESIA 

381657 RENATO TREVISAN MEDICO* SERV. RADIOLOGIA 

379347 RENI APARECIDA DOS SANTOS SILVA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. - ALA I 

1545529 RICARDO BORTOLUZZI MORIM 
TÉC. EQ. 
MÉDICO/ODONT. SERV. TRAÇ. GRAFICOS 

1543127 RICARDO GERMANO LIED ENFERMEIRO UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

1107233 RICARDO RIZZATO FILHO MEDICO SERV. OFTALMOLOGIA 

378911 RITA BAUCHSPPIESS TÉC. LABORATÓRIO SERV. HEMATOLOGIA 

1096971 RITA DE CATIA GARLET AUX. ENFERMAGEM UTI-PEDIATRICA 

1510382 RITA MARIA CARGNIN ASS. ADMINISTRAÇÃO ARQUIVO DO SAME 

382827 RITA SIMONE DE SALLES RECEPCIONISTA SERV. FARMACIA 
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1359616 ROBERTA SENGER ENFERMEIRO SERV. ENF. CTI 

382150 ROBERTO DOS ANJOS SANTO MOTORISTA SERV. TRANSP. VIGIL. 

379643 ROBERTO JOSE DOTTO AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

380282 ROBERTO RIZZATTI ASS. ADMINISTRAÇÃO COORD. MANUTENÇAO 

1421065 ROBSON LUIZ COSTA TEC. ENFERMAGEM UN. HEMATO-ONCOL. 

2278380 RODRIGO AGNE RITZEL MEDICO 
SETOR DE OTORRINO E 
FONOAUDIO 

1363674 RODRIGO CORDEIRO JOBIM MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

1105955 ROGERIO KNEBEL MEDICO SERV. CIRURGIA PEDIATRICA 

381166 ROGERIO PEIXOTO ZANON OP. MÁQ. LAVAND. SERV. LAVANDERIA 

378705 ROGERIO VICENTE ROSSATO MARCENEIRO COORD. MANUTENÇAO 

381737 ROMEO ANTONIO DENARDIM VIGILANTE SERV. TRANSP. VIGIL. 

434588 ROMUALDO BOLZANI DOS SANTOS MEDICO* SERV. HEMODINÂMICA 

1089509 RONEI WASHINGTON PINHEIRO CUNHA RECREACIONISTA UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

1093141 ROOSI ELOIZA BOLZAN ZANON ENFERMEIRO UTI-PEDIATRICA 

1421334 ROSA MARIA HUNDERTMARCK DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

378729 ROSA MARIA MADEIRA DA CAS ENFERMEIRO UTI-RN 

381522 ROSA MARIA PACHALY DALCIN MEDICO SERV. ENDOSC. DIGESTIVA 

6381522 ROSA MARIA PACHALY DALCIN MEDICO SERV. ENDOSC. DIGESTIVA 

1514013 ROSALIRA DOS SANTOS MACHADO ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. ARQ. MED. EST.(SAME) 

1109168 ROSANE DE FATIMA CELESTINO PEREIRA AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

1441148 ROSANE MARIA SOUZA DOS SANTOS FARM.BIOQ. LAB. ANAL.CLINICAS 

1095743 ROSANE MARLI DIESEL AUX. NUTRIÇÃO SERV. NUTR. DIETETICA 

1108789 ROSANE TEREZINHA MARINHO DE OLIVEIRA MEDICO SERV. MED. UTI 

2108789 ROSANE TEREZINHA MARINHO DE OLIVEIRA MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

1095737 ROSANGELA BEATRIZ PEREIRA DA SILVEIRA ENFERMEIRO UTI-PEDIATRICA 

382330 ROSANGELA DE LOURDES DO CANTO AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

381616 ROSANGELA DE MORAES TREVISAN ASS. ADMINISTRAÇÃO COORD. FINANCEIRA 

382337 ROSANGELA FELIPETTO TÉC. LABORATÓRIO SERV. HEMOTERAPIA 

1104647 ROSANGELA GONÇALVES SCHARDONG AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

381793 ROSANGELA LEAL DOS SANTOS AUX. SAÚDE SERV. ENF. HEMODINAMICA 

1359951 ROSANGELA RODRIGUES PORTO TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. NEFROLOGIA 

1359481 ROSANI VIERA LUNARDI TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

2095903 ROSELAINE CAMARGO DA SILVA ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

1362592 ROSELAINE CATARINA MEURER TEC. ENFERMAGEM UTI-RN 

1421835 ROSELAINE PINHEIRO ANTUNES TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

1096974 ROSELAINE SOARES DE OLIVEIRA AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

379510 ROSELENE ALVES RIGHI FARM.BIOQ. LAB. ANAL.CLINICAS 

381987 ROSELI CORREA DA CRUZ AUX. ENFERMAGEM UTI-RN 

2116162 ROSELI HENN MEDICO SERV. MED. UTI-RN 

1191875 ROSELI TERESINHA MEURER PINTO AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

378902 ROSELIA TEREZINHA GOMES GENRO ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. RADIOLOGIA 

378608 ROSELLE BRAGA SILVEIRA ASS. ADMINISTRAÇÃO LAB. ANAL.CLINICAS 
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708989 ROSEMAR TEREZINHA BELLE ENFERMEIRO CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

1357060 ROSEMERI OLIVEIRA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM UTI-RN 

1100926 ROSENI APARECIDA DOS SANTOS ROSA ENFERMEIRO SERV. ENF. CTI 

1557013 ROSERI DE FREITAS CALIXTO ENFERMEIRO UTI-RN 

379509 ROSI LEIA ILHA CABRAL OP. MÁQ. LAVAND. SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

1359533 ROSIMERI FATIMA MARTINI DE MELO TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

379208 ROSIRENE BRAGA SILVEIRA FARM.BIOQ. LAB.ANAL.CLINICAS 

379164 ROSMARI ROSANE MARIN GINDRI ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. ARQ. MED. EST.(SAME) 

2105963 ROSMERI ELAINE ESSY HOCH ENFERMEIRO SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

381839 ROSSANA CEZIMBRA WEISS RAMOS ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. ADM. AMBUL- ALA I - 

382036 ROZANE DOZOLINA BUDEL FELTRIN COSTUREIRO SERV. COSTURA 

381740 ROZANE TEREZINHA ISABEL COLUSSI FLORES SERV. LIMPEZA SERV. HIGIEN. LIMP. 

381714 ROZANGI BEATRIZ FERNANDES DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO OBST. 

1325383 ROZELAINE MARIA BUSANELLO ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

379488 ROZELAINE VERON DA SILVEIRA ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. ARQ. MED. EST.(SAME) 

2116165 RUBEM MOTA PACHECO MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

378611 RUDIMAR DOS SANTOS CARVALHO SERV. LIMPEZA SERV. FARMACIA 

1363307 RUDINEI TAVARES TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

381924 RUTE SILVA GONCALVES ENFERMEIRO SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

1363231 SABRINA FONTOURA AROZI TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

1362451 SABRINA MARA FIGHERA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

1107241 SADY PEDRO MORAIS DE ALMEIDA COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

1143356 SALETE DE JESUS SOUZA RIZZATTI ENFERMEIRO SERV. EDUC. CONTINUADA 

378733 SALETE LONDERO GODOY DIAS ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. ARQUIVO PERMANENTE 

6379683 SALETE MARIA GIRARDI SANGOI FARM.BIOQ. LAB .ANAL.CLINICAS 

379432 SALIMARA RAMPELOTTO BOTON FARM.BIOQ. LAB. ANAL.CLINICAS 

379600 SALVADOR ANGELO ZAMBRANO PENTEADO PSICÓLOGO SERV. MED. AMBUL. 

2262557 SANDRA BERENICE TEIXEIRA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO OBST. 

378809 SANDRA DA SILVA LABORATORISTA/ÁREA LAB. ANAL.CLINICAS 

1455612 SANDRA DE FATIMA ROSA PINHEIRO TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1142318 SANDRA HELENA BARROS MARCUZZO ENFERMEIRO UN. HEMATO-ONCOL. 

6379632 SANDRA HUBER DA SILVA FARM.BIOQ. LAB. ANAL.CLINICAS 

2183228 SANDRA INES KNUDSEN MEDICO SERV. MEDICINA INTERNA 

1108797 SANDRA LORENA DE OLIVEIRA MACHADO MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

2216776 SANDRA MARA LOVATO ALVES MEDICO SERV. PRONTO ATEND. PEDIATR. 

381817 SANDRA MARCIA SOARES SCHMIDT ENFERMEIRO SERVIDOR AFASTADO 

380932 SANDRA REGINA ARGRADEM GARCIA AUX. ENFERMAGEM SERV. HEMOTERAPIA 

1423736 SANDRA REGINA LOPES AQUISTAPASSE ENFERMEIRO UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

1359914 SANDRA SACCOL DA SILVA RAMOS TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

380989 SANTA TEREZINHA BORGES BRILHANTE AUX. SAÚDE CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

378727 SAYONARA RODRIGUES DE AZAMBUJA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO OBST. 

1108809 SCHEILA DOS REIS AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 
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2108809 SCHEILA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM UTI-PEDIATRICA 

381957 SCHIRLEI ANGELA SCARAMUSSA AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. - ALA II 

381647 SEILA TEREZINHA SPERONI LENTZ ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. INFORMATICA 

1360430 SEOMARA ESPINDOLA WEISSHEIMER TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

378616 SERGIO ARTUR BESS MEDICO SERV. MED. UTI-RN 

1095274 SERGIO BOAVENTURA DOS SANTOS REGIS AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

1217093 SERGIO DE VASCONCELLOS BALDISSEROTTO MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

382808 SERGIO LUKASZCZYK 
BOMBEIRO 
HIDRAULICO COORD. MANUTENÇAO 

381543 SERGIO RIBEIRO COSTA PEDREIRO COORD. MANUTENÇAO 

1423722 SHEILA CRISTIANE MULLER TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

1421182 SILVANA COSTA LAZZAROTTO TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. PSIQ. 

1421352 SILVANA DALLA NORA TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

1149719 SILVANA RODRIGUES STREIT PIRES MEDICO SERVIDOR AFASTADO 

1543122 SILVIA CRISTINA SATLER ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

1181381 SILVIA DONIZETE SANTOS TÉC. LABORATÓRIO LAB. ANAL.CLINICAS 

79805 SILVIA WALI KLEINERT LONDERO MEDICO SERV. ENDOCRINO E NUTRICAO 

1360051 SILVIO ATILIO MICHELIN BERTAGNOLLI TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

1112027 SILVIO LUIS MARCON RIBEIRO MEDICO SERV. MED. UTI 

378751 SILVIO RICARDO ALEGRANZI SCHMITZ OP. MÁQ. LAVAND. SERV. LAVANDERIA 

1361358 SIMONE APARECIDA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

1092293 SIMONE APARECIDA ROCHA V. DOS SANTOS AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1183451 SIMONE DOS SANTOS NUNES ENFERMEIRO UN. HEMATO-ONCOL. 

1429532 SIMONE FRANCISCATTO PANNO FISIOTERAPEUTA SERV. FISIOTERAPIA 

1093122 SIMONE ZINI COCCO AUX. ADMINISTRATIVO SERVIDOR AFASTADO 

382780 SIRLEI BALDISSERA AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

379161 SIRLEI BECHE AUX. ADMINISTRATIVO SERV. ARQ. MED. EST.(SAME) 

1095751 SIRLEI BERNARDETE SAVIAN AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. NEFROLOGIA 

1359621 SIRLENE MATHIAS DA VEIGA ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

1185010 SIVOLNEI PAULO BASSEDONE FERREIRA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. NEFROLOGIA 

1003183 SOEL ERNANI WIETHAN MOTORISTA SERV. TRANSP. VIGIL. 

378615 SOELI DE FATIMA PEDROLO POZZOBON OP. MÁQ. LAVAND. SERV. LAVANDERIA 

1093119 SOELI TERESINHA GUERRA ENFERMEIRO SERV. INTERN. DOMICILIAR 

1421991 SOILA LUZ LAZZAROTTO TEC. ENFERMAGEM UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

1356556 SOLANGE DE BARROS PERUFO TEC. ENFERMAGEM UTI-PEDIATRICA 

378858 SOLANGE KAPP DA COSTA DOS REIS FARM.BIOQ. SERV. FARMACIA 

380996 SOLANGE MARIA DA ROSA SOARES FARMACÊUTICO SERV. FARMACIA 

1184145 SONIA BEATRIS BELTRAME AUX. ENFERMAGEM UTI-PEDIATRICA 

1421333 SONIA CRISTIANE CECHIN SILVEIRA TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

1421068 SONIA DE FATIMA ZOTTELE TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

1190644 SONIA ELISA KUHN SILVEIRA NUTRICIONISTA SERV. NUTR. DIETETICA 

381983 SONIA MARIA CERVO SULZBACH ENFERMEIRO SERV. CONTR. INFEC. HOSP. 

381233 SONIA MARIA SILVA PLEIN ASS. ADMINISTRAÇÃO SERV. HEMOTERAPIA 
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1183457 STELLA NUCCIA IBALDO CANTARELLI DA SILVA FARMACÊUTICO SERV. FARMACIA 

1095256 SUELI CATARINA WIETHAN PROCHNOW AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

379515 SUELI MARGARETH PREVEDELLO AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

1104148 SUSANA DALLANORA AUX. ENFERMAGEM UTI-PEDIATRICA 

381624 SUSETE FLORES FACHINE RODRIGUES TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

1429548 SUZIANI LIMA CARGNELUTTI TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

1100943 SUZINARA BEATRIZ SOARES DE LIMA ENFERMEIRO SERVIDOR AFASTADO 

379348 SYLVIA REGINA DO CARMO HARDT AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

1477020 TAIANA MICAELA DE QUADROS SALDANHA NUTRICIONISTA SERV. NUTR. DIETETICA 

1429521 TAIS CECIN ENFERMEIRO SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

379365 TAMIKO NAKASHIMA ASS. ADMINISTRAÇÃO SECR. DIR. ENS. PESQ. 

1549994 TAMMY MACIEL TRINDADE DA SILVA ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

379196 TANIA DENISE RESENER PROF. TITULAR SERV. MED. UTI-PED. 

6379196 TANIA DENISE RESENER MEDICO SERV. MED. UTI-PED. 

1190636 TANIA ELIZABETI CASTILHOS CAMARGO AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

381790 TANIA MARA MACHADO RODRIGUES COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

382033 TANIA MARIA DE OLIVEIRA KNOPF OP. MÁQ. LAVAND. SERV. LAVANDERIA 

1093123 TANIA MARIA FLORES PINHEIRO AUX. ENFERMAGEM UTI-PEDIATRICA 

382400 TANIA MARIA JARIY DA SILVA AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. CENTRO OBST. 

1090946 TANIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

1106541 TANIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SILVA TÉC. NUTR. DIETÉTICA SERV. EMERGENCIA - ADM. 

381800 TANIA REGINA CHERON TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. - ALA I 

1104150 TANIA REGINA MELO BATISTA AUX. ENFERMAGEM UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

381952 TANIA REGINA ROSSI PIASENTIN ENFERMEIRO SERV. ENF. CENTRO OBST. 

1104151 TANIA VANDERLEIA MACHADO DA SILVA AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1432401 TATIANA MONTAGNER DALCIN TÉC. LABORATÓRIO LAB .ANAL.CLINICAS 

1543125 TATIANE CORREA TROJAHN ENFERMEIRO UTI-RN 

1357044 TATIANE DENISE ALVES PAVANATTO TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

6379685 TERESA ELAINE PIECZARKA ENFERMEIRO UN. HEMATO-ONCOL. 

1441146 TERESINHA APARECIDA PEREIRA ASS.SOCIAL SERV. SOCIAL MEDICO 

1093104 TERESINHA STAUDT AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

378770 TEREZA MONICA KIST GRINGS TÉC. LABORATÓRIO SERV. HEMOTERAPIA 

381716 TEREZINHA AZEVEDO DA SILVA AUX. LACTÁRIO SERVIDOR AFASTADO 

1101151 TEREZINHA DE BRITO AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

379416 TEREZINHA DE FATIMA ARGENTA TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

380840 TEREZINHA DE JESUS SOARES O. DE FREITAS RECEPCIONISTA SERV. TRANSP. VIGIL. 

1092302 TEREZINHA FERREIRA DA SILVA ENFERMEIRO SERV. HIGIEN. LIMP. 

378667 TEREZINHA LIMA DOS SANTOS AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

379007 TEREZINHA RIZZETTI PERRANDO ARMAZENISTA SERV. NUTR. DIETETICA 

1187559 THAIS APARECIDA COUTO M. DE OLIVEIRA MEDICO SERV. MED. UTI-RN 

381963 THEREZA CHRISTINA SAMPAIO LAFAYETTE MEDICO SERV. HEMATOLOGIA 

6381963 THEREZA CHRISTINA SAMPAIO LAFAYETTE MEDICO SERV. HEMATOLOGIA 
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382004 TOKIKO KIMURA ENFERMEIRO SERV. ENF. AMBUL. - ALA II 

1095082 VALDEMAR ANDRE DA COSTA SILVA MARCENEIRO COORD. MANUTENÇAO 

379447 VALDIR LEOPOLDO MASSOCO MARCENEIRO COORD. MANUTENÇAO 

381643 VALDIR LOPES MARTINS AUX. ENFERMAGEM UN. PSIQ. SERDEQUIM 

1359643 VALERIA ALBERTO DIAS TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

1093137 VALERIA CORDEIRO DO NASCIMENTO AUX. ENFERMAGEM SERVIDOR AFASTADO 

1421340 VALERIA REGINA GAIS SEVERO ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

1030053 VALERIA RODRIGUES SAMPAIO AUX. ENFERMAGEM SERVIDOR AFASTADO 

1095085 VALERIO BATISTA MELO DA SILVA TÉC. LABORATÓRIO SERV. HEMOTERAPIA 

1362876 VALESKA SILVA DE OLIVEIRA FERNANDEZ TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

1363676 VALKIRIA RIBEIRO DE BARCELLOS ENFERMEIRO SERV. ENF. CTI 

381687 VALMIR BARBOSA DOS SANTOS COSTUREIRO SERV. COSTURA 

380522 VALMOCIR PAULON AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. AMBUL. - ALA I 

1364103 VALQUIRIA GALLIO BULCAO MEDICO* SERV. HEMODINÂMICA 

1359843 VALTEMIR BORGES DA SILVA TÉC. FARMÁCIA SERV. FARMACIA 

1189468 VALUSIA SCAPIN FARM.BIOQ. SERV. HEMATOLOGIA 

379491 VALY ILMA KROTH PAULA COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

1440340 VANDERSON ROSO MEDICO SERV. TRAUMATO-ORTOPEDIA 

1104152 VANE MACHADO MARTELET AUX. ENFERMAGEM UN. HEMATO-ONCOL. 

1542810 VANESSA KORROSKY GARCIA OBERHOFER AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A) 

1543249 VANESSA MENDONCA RECK BIOLOGO SERV. HEMATOLOGIA 

1093150 VANIA ALICE CARGNIN LABORATORISTA/ÁREA SERV. HEMATOLOGIA 

1104155 VANIA LUCIA DURGANTE ENFERMEIRO SERV. ENF. AMBUL. - ALA I 

8382605 VANIA MARIA FIGHERA OLIVO PROF. ASS. DIR. ENFERMAGEM 

382007 VANIA MARTA PRADEBON ENFERMEIRO SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

381797 VANIA REGINA SARI ENFERMEIRO SERV. ENF. CENTRO RECUP. 

382807 VANIA SALETE MORO DA ROSA ASS. ADMINISTRAÇÃO COORD. FINANCEIRA 

381702 VANIA TEREZINHA RIGO SEGALIN ENFERMEIRO SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

379034 VANILDA BOLZAN DE PELEGRINI AUX. ENFERMAGEM UN. PSIQ. SERDEQUIM 

1365074 VANIZE MARTINS TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

381724 VERA ASSUNTA MORO ALVES TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. CTI 

378693 VERA CONCEICAO ILHA CABRAL COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

1095268 VERA CRISTINA DORNELES SANTOS ENFERMEIRO SERV. ENF. AMBUL. QUIMIOT. 

1095764 VERA DE FATIMA BECKMANN DA SILVA ENFERMEIRO UN. HEMATO-ONCOL. 

1458716 VERA JESSE DORNELLES TÉC. LABORATÓRIO LAB. ANAL.CLINICAS 

381098 VERA LUCIA CABRAL DE SOUZA SERV. LIMPEZA SERV. HIGIEN. LIMP. 

1421820 VERA LUCIA DA SILVA ARDENGHI TEC. ENFERMAGEM UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

382147 VERA LUCIA DA SILVA LEAL AUX. ENFERMAGEM UN. HEMATO-ONCOL. 

382022 VERA LUCIA DIAS FELTRIN AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

1443053 VERA LUCIA GOMES PEREIRA TEC. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

6379388 VERA LUCIA SOSMAYER ENFERMEIRO UTI-RN 

379081 VERA LUCIA TOESCHER FARMACÊUTICO SERV. FARMACIA 
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1424026 VERA LUCIMARA LEITAO UNGARETTI TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A) 

1095205 VERA MARIA SIMONETTI AUX. ENFERMAGEM UTI-RN 

380685 VERA MARIZA QUINTEIRO DE SOUZA COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

379487 VERA REGINA DA SILVA LENCINA COPEIRO SERV. NUTR. DIETETICA 

1100959 VERA REGINA DE PAULA RIOS AUX. ENFERMAGEM SERVIDOR AFASTADO 

381986 VERA REGINA DOS SANTOS PERES ARMAZENISTA SERV. ALMOXARIFADO 

1095916 VERA REGINA VARGAS FLORES AUX. ENFERMAGEM UN. PSIQ. PAULO GUEDES 

382832 VERA REJANE ALVES DA SILVA AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 

378856 VERA REJANE HECHT DA COSTA TÉC. FARMÁCIA LAB ANAL.CLINICAS 

1105982 VERA TERESINHA DOS SANTOS ALFLEN AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. BLOCO CIRURG. 

1093146 VERA TEREZINHA PINTO DE LIMA AUX. NUTRIÇÃO SERVIDOR AFASTADO 

378618 VILMAR FERRAZ MARQUES AUX. ENFERMAGEM* SERV. ENF. RADIOLOGIA 

381453 VILSON BENETTI AUX. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

1071197 VILSON DE MOURA GODOY ELETRICISTA COORD. MANUTENÇAO 

381681 VIRGINIA MARIA COSER MEDICO SERV. HEMATOLOGIA 

7381681 VIRGINIA MARIA COSER MEDICO SERV. HEMATOLOGIA 

1182303 VITELMO CREMA AUX. ENFERMAGEM SERV. ENF. PRONTO SOCORRO 

382016 VIVIAN HELENA BELTRAO SCHUTZ ENFERMEIRO UTI-RN 

1422429 VIVIANE GUERCH DE MELO TEC. ENFERMAGEM UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A) 

382787 VIVIANE PATRICIA PIRES SCHIAR RECEPCIONISTA SERV. HEMOTERAPIA 

1512086 VIVIANE ROSELI DA CUNHA MEDICO SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS 

1543130 VIVIANI VIERO ENFERMEIRO UN. HEMATO-ONCOL. 

1356069 WALESKA LAGO ARAGONES TÉC. RADIOLOGIA* SERV. RADIOLOGIA 

1365225 WALTER NEUMAIER MEDICO SERV. DERMATOLOGIA 

381528 WALTER PRIESNITZ MEDICO SERV. CIRURGIA PEDIATRICA 

1101214 WALTER SANTOS NEME MEDICO SERV. GINECO-OBSTETRICIA 

1360669 WARLANDETE BUGLIONE BECK ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A) 

381701 WILMAR FLORES DE CASTRO ADMINISTRADOR COORD. MATERIAIS 

1104158 WILSON ZIENTARSKI CARDOSO ESTOFADOR COORD. MANUTENÇAO 

381926 WOLMAR LIMA BORDIN TÉC. LABORATÓRIO LAB. ANAL.CLINICAS 

378829 ZANONI SEGALA FARMACÊUTICO SERV. HEMOTERAPIA 

381999 ZELI BARCELOS DE MELLO OP. MÁQ. LAVAND. SERV. LAVANDERIA 

381312 ZILDA DA SILVA MACHADO AUX. NUTRIÇÃO SERV. NUTR. DIETETICA 

1362874 ZULEICA APARECIDA GUNDEL DE ARRUDA TEC. ENFERMAGEM CENTRO DE MATERIAL E ESTER.. 

381977 ZULEICA TEREZINHA PIVETTA ENFERMEIRO UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A) 
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ANEXO 07: 
QUADRO DE ATIVIDADES INSALUBRES:   

 
AGENTE GRAU SETOR 

 
   
 Ruído: 
 

 
 
   Médio 

 
- Serviço de Nutrição e dietética; 
- Manutenção (mecânica, caldeiras, marcenaria e 
carpintaria). 

Químico: 
 
Hidrocarbonetos e 
outros compostos       
de carbono 

   
 
   Máximo 

 
- Manutenção - Pintura ( pistola); 
- Manutenção -Mecânica ( óleos minerais); 
- Caldeiras (óleos minerais). 
 

     
 
   Médio 

- Setores em geral (enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação, e outros estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana) 
- P.As  e U.T.Is: locais com leitos permanentes  
com pacientes infecto-contagiosos  em isolamento; 
- Centro de Materiais e Esterilização e Lavanderia 
Área suja (pacientes em isolamento por doenças 
infecto-contagiosas, bem como objetos de seus uso, 
não previamente esterilizados). 

   
     
 
 
 
Biológicos: 

 
   
  Máximo 

- Hidráulica ( esgotos- galerias e tanques). 
 

QUADRO DE PERICULOSIDADE: 
 

AGENTE SETOR 
Líquidos inflamáveis Caldeiras 
Eletricidade Manutenção -Elétrica 

 
Obs.: Os enquadramentos das atividades pela exposição a agentes insalubres ou periculosos foram realizados com base na 
lei 6514/77, portaria 3214/78, NR 15 e NR 16. Por tratarem-se de servidores públicos federais, conforme Lei 8270/91.  
Art. 12 da Lei 8270 de 19 de dezembro de 1991: 
Os servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais perceberão adicionais de insalubridade e de 
periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base 
nos seguintes percentuais: 
I - cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente; 
II - dez por cento, no de periculosidade. 
§  1º O adicional de irradição ionizante será concedido nos percentuais de cinco, dez e vinte por cento, conforme  se 
dispuser em regulamento. 
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§ 2º A gratificação por trabalhos com Raios X ou substancias radioativas será calculada com base no percentual de dez por 
cento. 
§ 3º Os percentuais fixados neste artigo incidem sobre o vencimento do cargo efetivo. 
§ 4º O adicional de periculosidade percebido pelo exercício de atividades nucleares é mantido a titulo de vantagem pessoal, 
nominalmente identificada, e sujeita aos mesmos percentuais de revisão ou antecipação dos vencimentos. 
§ 5º Os valores referentes a adicionais ou gratificações percebidos sob os mesmos fundamentos deste artigo, superiores aos 
aqui estabelecidos, serão mantidos a titulo de vantagem pessoal, nominalmente identificada, para os servidores que 
permaneçam expostos á situação de trabalho que tenha dado origem á referida vantagem, aplicando-se a esses valores os 
mesmos percentuais de revisão ou antecipação de vencimentos. 
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Santa Maria, setembro de 2007. 

 

Adendo ao Laudo de insalubridade nº 22, de fevereiro de 2007 

 

O Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) está localizado na Avenida Roraima, 
prédio 22, Campus Universitário - UFSM, Bairro Camobi, Santa Maria – RS – CEP 97015-900, 
CNPJ:95591764/0014-20. 

O HUSM é um hospital de média e alta complexidade, em referência para a região 
central do Rio Grande do Sul. Possui grau de risco 03 e como principais atividades realizam: 

- Atendimento Médico Ambulatorial de Pronto Atendimento e Internação; 
- Atendimento de Enfermagem; 
- Fisioterapia; 
- Fonoaudiologia 
- Atendimento para complementação diagnóstica e/ou terapêutica, prestados à 
população da Macro-Região Centro-oeste do Estado do Rio Grande do Sul. 
 
Código CNAE: N° 85 – SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS/  
85.1 – Atividades de Atenção à Saúde. 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas:  
Código N° 85 – SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS 
85.1 -  Atividades de Atenção à Saúde: 
85.11-1 – Atividades de Atendimento Hospitalar; 
85.12-0 – Atividades de Atendimento a Urgências e Emergências; 
85.13-8 – Atividades de Atenção Ambulatorial; 
85.14-6 – Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica ou Terapêutica; 
85.15-4 – Atividades de Outros Profissionais da Área de Saúde 
85.16-2 – Outras Atividades Relacionadas com a Atenção à Saúde. 
 
Ao inspecionar os Serviços do HUSM, em conjunto com o Serviço de Saúde e 

Segurança do Trabalhador do referido hospital, foi constatado que devido a grande demanda e por ser o 
Hospital referência para a região centro-oeste do estado, sendo para cá drenados pacientes com várias 
patologias e entre elas as consideradas “infecto-contagiosas”. Não é possível manter áreas de 
isolamentos fixas em cada andar e nem determinar uma equipe fixa para atuar dentro destas áreas. 
Atualmente os pacientes infecto-contagiosos que chegam ao HUSM, são acomodados nas unidades e 
CTI’s, tudo conforme a doença base, ou seja, se determinado paciente é gestante, vem ao HUSM com 
suspeita de doença infecto-contagiosa essa paciente é alocada no segundo andar do HUSM, onde aí 
então será adequada uma área para que esta fique em isolamento até a resolução do quadro ou até a 
hora do parto. 
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                Pacientes com nefropatologia e doença infecto-contagiosa concomitante ficará em leito 
dentro da nefrologia em isolamento até que possa se desfazer esse isolamento. Assim em todos os 
andares, pode a qualquer momento ser necessário adequar uma área para isolamento que hoje é 
monitorado diariamente pelo CCIH (centro de controle de infecção hospitalar) com auxilio do SSST 
(Serviço de Saúde e Segurança do Trabalhador), devido a grande incidência de acidentes de trabalho 
nestes locais e devido a multiresistência dos microorganismos nas áreas de isolamento. Atualmente 
tem-se treinado os funcionários para o uso adequado dos EPI, e tentado adequar e monitorar essas áreas 
para uma melhor saúde laboral. Cabe salientar que em todos as unidades aqui relacionadas existem 
áreas de isolamento que são instaladas conforme a necessidade (na sua maioria são utilizadas para 
conter pacientes que necessitem isolamento de contato ou preventivo, ou seja, como forma de 
prevenção de infecção hospitalar ou para a proteção do próprio paciente imunodeprimido). 

 
 

Setores reavaliados: 

1. Enfermarias (do 2º ao 6º andar)  

 

1.1  2º ANDAR 

1.1.2 – SERVIÇO DE GINECO-OBSTETRÍCIA (Unidade de Internação da Clinica 

Tocoginecológica) 

FUNÇÕES 

Enfermeiro 

Técnico em Enfermagem 

Auxiliar de Enfermagem 

Auxiliar de Saúde 

Médico - Área 

 
Atividades desenvolvidas - Enfermeiro: Receber o plantão, realizar avaliação de todos os pacientes 
internados em sua unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e delegar 
atividades aos demais membros da Equipe de Enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, executar e 
avaliar a assistência de enfermagem em seus serviços e setores; Elaborar escalas de serviço, diária, 
mensal e do seu turno de trabalho; Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de 
materiais e equipamentos; Supervisionar e realizar estoque adequado dos medicamentos, materiais e 
equipamentos da unidade. Realizar reuniões periódicas com a equipe de enfermagem do seu turno; 
Avaliar a necessidade de capacitação e aprimoramento em serviço e solicitar ao chefe da unidade a 
realização dos mesmos em conjunto com a Educação Continuada; Participar e realizar pesquisas como 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

475 

elemento integrante da equipe saúde; Desenvolver e participar de programas de saúde ao paciente e 
familiares nas diversas áreas de abrangência; Estabelecer intercâmbio científico com o docente, 
discente e Equipe Multiprofisional; Acompanhar e participar de avaliação de desempenho dos 
servidores do seu turno de trabalho; Fazer prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e de 
doenças transmissíveis em parceria com o CCIH, tais como tuberculose, hepatites, bactérias resistentes; 
Auxiliar os membros da equipe de saúde na realização de procedimentos; Supervisionar os 
procedimentos técnicos e os registros feitos pelos membros da Equipe de Enfermagem e assinar 
colocando o número do COREN. Realizar: Admissão do paciente na unidade; Cuidados diretos ao 
paciente grave; Curativos complexos e de caracteres venosos profundos; Instalação do PVC; balanço 
hídrico, intervindo diante de desequilíbrio; Sondagem nasogástrica, nasojejunal e vesical; Instalar e 
trocar frascos e drenagens torácicas; Controle de medicamentos de psicotrópicos e entorpecentes; 
Instalação de quimioterápicos; Troca de frascos da nutrição parenteral; Sistematização da assistência de 
enfermagem; Orientações aos pacientes e familiares para o auto-cuidado com o RN e alta hospitalar; 
Orientação e acompanhamento quanto ao preparo para cirurgia e exames complementares;Registros 
dos procedimentos realizados no prontuário do paciente;Contribuir com a formação acadêmica, 
discentes da área de saúde em estágio curricular ou extracurricular; Realizar a passagem de plantão do 
seu turno; Outras atividades da mesma complexidade. 
Atividades previstas no Conselho Regional de Enfermagem, Lei nº 7498, de 25/06/1986 Decreto nº 
94.406, de 08/06/1987. 
Os servidores desta unidade estão em contato direto com pacientes oriundos do Centro Obstétrico e da 
Sala de Recuperação Anestésica. Recebem freqüentemente pacientes portadores de doenças infecto-
contagiosas, em isolamento ou não, sendo as principais: Tuberculose, Meningite, Varicela, Rubéola, 
Hepatite, AIDS, escabiose, pediculose e doenças venéreas. Nesta unidade são internadas gestantes de 
alto risco normalmente para tratamento prolongado, pacientes pós-parto com o recém-nascido, e 
pacientes em tratamento quimioterápico. 
 
Atividades desenvolvidas – Técnico de Enfermagem: Participar da passagem de plantão no início e 
fim do turno; Interar-se da escala de serviço do dia; Prestar cuidados de Enfermagem ao paciente sob 
orientação do Enfermeiro; Integrar-se com a equipe de Enfermagem ao paciente sob a orientação do 
Enfermeiro; No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de 
enfermagem; Na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; Na 
prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigência epidemiológica; 
Na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; Na prevenção e controle sistemático de 
danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; Integrar a equipe de 
saúde; Executar atividades de assistência de enfermagem; Zelar pela limpeza e conservação da unidade, 
dos materiais e equipamentos hospitalares; Transportar pacientes para exames, avaliações e 
transferência para outras unidades e/ou serviço de saúde, quando não houver auxiliar de saúde na escala 
de serviço; Orientações aos pacientes e familiares para o auto-cuidado, cuidado com o RN e para alta 
hospitalar. 
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Atividades Desenvolvidas – Auxiliar de Saúde: Executar tarefas de limpeza e desinfecção da unidade 
do paciente conforme rotina e técnica estabelecida. Controlar e repor materiais de consumo e 
permanente, esterilizados ou não, evitando estoque e observando o tempo de validade da esterilização 
dos materiais. Trocar vidro mais tesoura, após cada 24 horas e encaminhar o material limpo embalado e 
identificado ao Centro de Material e Esterilização (CME); Fazer limpeza e desinfecção das 
saboneteiras, pias, balcões e demais mobiliários da unidade, conforme rotina da Comissão de Controle 
de Infecção Hospitalar; Lavar o material usado na unidade, secar, identificar e encaminhar ao CME; 
Manter os armários das salas de prescrição, sala de medicação, sala de curativos e expurgo, limpos e 
arrumados; Desligar e limpar as geladeiras da sala de medicação e do expurgo, semanalmente; 
Recolher os sacos com a roupa suja dos Hamper, repondo com sacos limpos; Repor papel toalha, 
sabonete líquido e álcool glicerinado sempre que necessário nos recipientes das pias. Fazer limpeza 
diária dos carros e/ou bandejas de curativos repondo as soluções nos respectivos recipientes; levar 
prescrições médicas aprazadas à Farmácia; levar e buscar pedido de material ao Almoxarifado, Serviço 
de Limpeza, Laboratório Industrial e Farmácia; levar solicitações de transporte de pacientes; consertos 
nos respectivos serviços. Realizar desinfecção e arrumação dos leitos na alta hospitalar, transferência e 
de pacientes que vão para a cirurgia; Trocar comadres e papagaios dos pacientes e identificá-los 
conforme rotina; Comunicar ao Enfermeiro toda e qualquer anormalidade; Manter a unidade em ordem 
e limpa; Zelar pela limpeza, conservação e ordem dos materiais e equipamentos hospitalares. 
 
 
Atividades Desenvolvidas – Auxiliar de Enfermagem: Participar da passagem de plantão no início e 
fim do turno; Interar-se da escala de serviço do dia; Prestar cuidados de Enfermagem ao paciente sob 
orientação do Enfermeiro; Administrar medicamentos e ou tratamentos prescritos; Realizar curativos 
de menor complexidade técnico; Aplicar e controlar paciente em uso de oxigenioterapia; Auxiliar o 
Enfermeiro nos cuidados à pacientes graves; Aplicar medidas de conforto e fazer prevenção de úlceras 
de decúbito; Administrar dieta por sondas SNG e SNE e jejunostomia, gastrostomia, auxiliar e/ou 
administrar a alimentação via oral; Conhecer o funcionamento dos equipamentos e zelar pela sua 
conservação mantendo-os nos devidos lugares; Realizar preparo dos pacientes para consultas, exames e 
tratamento; Realizar cuidados no pré e pós-operatório mediato e imediato; Transportar os pacientes nos 
diversos serviços e setores do HUSM, quando solicitado; Observar, reconhecer e descrever sinais e 
sintomas. Fazer higienização (corporal, oral, higiene íntima, couro cabeludo, tricotomia facial, das 
unhas...); controle hídrico; controle de sinais vitais conforme rotina e necessidade do paciente; controle 
de peso; aplicações de calor e frio; enteroclisma; registros de atividades realizadas com os pacientes no 
prontuário do mesmo; controle das eliminações (aspecto, cor, volume). Glicemia periférica, glicosúria e 
cetonúria; punções venosas periféricas; Aspiração oral e nasotraqueal, trocando o sistema conforme 
rotina; nebulizações. buscar e levar materiais no Centro de Material e Esterilização e após uso devolvê-
los ao mesmo serviço; Buscar medicamentos na farmácia, conferindo-os e guardando-os nos 
respectivos lugares; Auxiliar o Enfermeiro na admissão do paciente na unidade; Realizar coleta de 
material para exames (urina, fezes, secreções) encaminhando aos serviços afins. Preparar e levar o 
corpo pós-morte para o local designado; Manter em ordem o material de uso e equipamentos da 
unidade; Confeccionar e embalar materiais de consumo; Comunicar ao Enfermeiro situações de 
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emergência; Providenciar o material e auxiliar o Enfermeiro ou o médico nos procedimentos; 
Acompanhar e posicionar os pacientes para exames, tratamento e cirurgias. Acompanhar os pacientes 
em realização de exames fora do HUSM, e transferências externas; Realizar a limpeza, a desinfecção e 
a esterilização de materiais, equipamentos e ambiente. Auxiliar o Enfermeiro e ou técnico de 
enfermagem na execução de programas de educação à saúde. Realizar tarefas de mesmo nível e 
complexidade delegadas pelo Enfermeiro. Executar tarefas referentes a conservação e aplicação de  
vacinas e outros medicamentos; Executar a prescrição de enfermagem. 
 
 
1.2  3º ANDAR 

1.2.1 – SERVIÇO DE CLÍNICA CIRURGICA  

FUNÇÕES 

Enfermeiro 

Técnico em Enfermeiro 

Auxiliar de Enfermagem 

Auxiliar de Saúde 

Médico - Área 

 
Atividades desenvolvidas - Enfermeiro: Receber o plantão, realizar visitas a todos os pacientes 
internados em sua unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e delegar 
atividades aos demais membros da Equipe de Enfermagem. Planejar, organizar, coordenar, executar e 
avaliar a assistência de enfermagem em seus serviços e setores. Elaborar escalas de serviço, diária, 
mensal e do seu turno de trabalho. Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de 
materiais e equipamentos. Supervisionar e realizar estoque adequado dos medicamentos, materiais e 
equipamentos da unidade. Realizar reuniões periódicas com a Equipe de Enfermagem do seu turno. 
Avaliar a necessidade de capacitação e aprimoramento em serviço e solicitar ao chefe da unidade a 
realização dos mesmos em conjunto com a Educação Continuada. Participar e realizar pesquisas como 
elemento integrante da equipe de saúde. Desenvolver e participar de programas de saúde ao paciente e 
familiares nas diversas áreas de abrangência. Estabelecer intercâmbio científico com o docente, 
discente e Equipe Multiprofissional. Acompanhar e participar de avaliação de desempenho dos 
servidores do seu turno de trabalho. Fazer prevenção e controle sistemático da Infecção Hospitalar e de 
doenças transmissíveis comunicando a C.C.I.H. Auxiliar os membros da equipe de saúde na realização 
de procedimentos. Supervisionar os procedimento técnicos e os registros feitos pelos membros da 
Equipe de Enfermagem e assinar colocando número do COREN. Realizar: admissão do paciente na 
unidade; cuidados diretos a pacientes graves; curativos complexos e de cateteres venosos profundos; 
instalação de P.V.C.; balanço hídrico, intervindo diante de desequilíbrio; sondagem nasogástrica, 
nasojejunal e vesical; instalar e trocar frascos e drenagens torácicas; controle de medicamentos de 
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psicotrópicos e entorpecentes; instalação de quimioterápicos; troca de frascos de Nutrição Parenteral; 
sistematização da assistência de enfermagem; orientações aos pacientes e familiares para o autocuidado 
e alta hospitalar; orientação e acompanhamento quanto ao preparo para cirurgia e exames 
complementares; registros dos procedimentos realizados no prontuário do paciente; contribuir com a 
formação acadêmica, discentes da área de saúde em estágio curricular ou extracurricular; realizar a 
passagem de plantão do seu turno; outras atividades de mesma complexidade; Atividades previstas no 
Conselho Regional de Enfermagem, Lei nº 7498, de 25/06/1986 e Decreto nº 94.406, de 08/06/1987. 
 
Atividades desenvolvidas – Técnico de Enfermagem: Participar da passagem de plantão no início e 
fim do turno; Inteirar-se da escala de serviço do dia; Prestar cuidados de Enfermagem ao paciente sob 
orientação do Enfermeiro; Integrar-se a equipe de enfermagem, auxiliando o enfermeiro: no 
planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; na 
prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle das 
doenças transmissíveis em geral em programas de vigência epidemiológica; na prevenção e controle 
sistemático da infecção hospitalar; na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser 
causados a pacientes durante a assistência de saúde. Integrar a equipe de saúde. Executar atividades de 
assistência de enfermagem; Zelar pela limpeza e conservação da unidade, dos materiais e equipamentos 
hospitalares. 
 
Atividades desenvolvidas – Auxiliar de Enfermagem: Participar da passagem de plantão no início e 
fim do turno; Inteirar-se da escala de serviço do dia; Prestar cuidados de Enfermagem ao paciente sob 
orientação do Enfermeiro; Administrar medicamentos e ou tratamento prescritos; Realizar curativos de 
menor complexidade técnica; Aplicar e controlar paciente em uso de oxigenioterapia; Auxiliar o 
enfermeiro nos cuidados à pacientes graves; Aplicar medidas de conforto e fazer prevenção de úlceras 
de decúbito; Administrar dieta por sondas SNG e SNE e jejunostomia, gastrostomia, auxiliar e ou 
administrar a alimentação por via oral; Conhecer o funcionamento dos equipamentos e zelar pela sua 
conservação mantendo-os nos devidos lugares; Realizar preparo dos pacientes para consultas, exames e 
tratamento; Realizar cuidados no pré e pós-operatório mediato e imediato; Levar e buscar os pacientes 
nos diversos serviços e setores do HUSM, quando solicitado; Observar, reconhecer e descrever sinais e 
sintomas; Fazer; higienização (corporal, oral, higiene íntima, couro cabeludo, tricotomia facial, das 
unhas); Controle hídrico Controle de sinais vitais conforme rotina e necessidade do paciente; Controle 
de peso; Aplicação de calor e frio; enteroclisma; Registros de atividades realizadas com os pacientes no 
prontuário do mesmo; Controle das eliminações (aspecto, cor, volume); Glicemia periférica, glicosúria 
e cetonúria; Punções venosas periféricas; Aspiração oral, e nasotraqueal, trocando o sistema conforme 
rotina; nebulizações. Buscar e levar materiais no Centro de Material e Esterilização e após o uso 
devolvê-los ao mesmo serviço; Buscar medicamentos na farmácia, conferindo-os e guardar os mesmos 
nos respectivos lugares; Auxiliar o Enfermeiro na admissão do paciente na unidade; Realizar coleta de 
material para exames (urina, fezes, secreções) encaminhando aos serviços afins; Preparar e levar o 
corpo pós-morte para o local designado; Manter em ordem o material de uso e equipamentos da 
unidade; Confeccionar e embalar materiais de consumo; Comunicar ao Enfermeiro situações de 
emergência; Providenciar o material e auxiliar o Enfermeiro ou o médico nos procedimentos; 
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Acompanhar e posicionar pacientes para exames, tratamento e cirurgias; Acompanhar pacientes em 
realização de exames fora do HUSM, e transferências externas; Circular em Sala Cirúrgica; Realizar 
limpeza, desinfecção e esterilização de materiais, equipamentos e ambiente. Auxiliar o Enfermeiro e ou 
técnico de enfermagem na execução de programas de educação a saúde; Realizar tarefas de mesmo 
nível e complexibilidade delegadas pelo Enfermeiro; Executar tarefas referentes a conservação e 
aplicação de vacinas e outros medicamentos; Executar a prescrição de Enfermagem. 
 
Atividades desenvolvidas – Auxiliar de Saúde: Executar tarefas de limpeza e desinfecção da unidade 
do paciente conforme rotina e técnica estabelecida; Controlar e repor materiais de consumo e 
permanente esterilizados ou não, evitando estoque e observando o tempo de validade da esterilização 
dos materiais; Fazer limpeza e desinfecção das saboneteiras, pias, balcões e demais mobiliários da 
unidade conforme rotina da C.C.I.H.; Lavar o material usado na unidade, secar, identifica-lo e 
encaminhar ao C.M.E.; Manter os armários das salas de prescrição, de medicação, sala de lanche, sala 
de curativo e expurgo limpos e arrumados; Desligar e limpar microondas e geladeiras da sala de 
medicação e expurgo. Recolher os sacos com a roupa suja dos Hamper, conforme rotina e repor sacos 
limpos; Fazer limpeza diária dos carros, mesas auxiliares, bancadas de cabeceira, armários e ou 
bandejas de curativo repondo as soluções nos respectivos recipientes; Repor papel toalha, sabonete 
líquido e álcool glicerinado sempre que necessário nos recipientes das pias; Levar prescrições médicas 
aprazadas à Farmácia e Central de Quimioterapia; Fazer a desinfecção nos frascos que contém solução 
para curativos como: PVPI e álcool, conforme rotina da C.C.I.H., datar e rubricar; Levar e buscar 
pedido de material ao Almoxarifado e Serviço de Limpeza, Laboratório Industrial e Farmácia; Levar 
solicitações de: transporte de paciente; parecer médico; consertos nos respectivos serviços; Levar e 
buscar os pacientes nos diversos serviços e setores do HUSM quando solicitado; Levar material para 
exames laboratoriais; Buscar resultados de exames quando solicitado; Acompanhar o Auxiliar de 
Enfermagem no transporte de pacientes; Trocar e identificar papagaios e comadres dos pacientes 
conforme rotina; Comunicar ao enfermeiro toda e qualquer anormalidade encontrada; Realizar a 
desinfecção e arrumação dos leitos na alta hospitalar, transferências e de pacientes que vão para 
cirurgias; Zelar pela limpeza e conservação da unidade, dos materiais e equipamentos hospitalares; 
Respeitar os princípios éticos. Auxiliar os pacientes na alimentação por via oral; Acompanhar o 
auxiliar de enfermagem nas higienes corporais e nas mudanças de decúbito dos pacientes. 
 
Atividades desenvolvidas - Médico: Realizar consulta e exame médico: Realizar anamnese; 
Realizar exame físico; Levantar hipóteses diagnósticas; Realizar propedêutica instrumental; Solicitar 
exames complementares; Solicitar interconsultas; Realizar exames complementares; Supervisionar 
propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames complementares; Diagnosticar 
estado de saúde de pacientes e clientes; Realizar diagnóstico de saúde da comunidade; Discutir 
diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, clientes, responsáveis e familiares; 
Tratar de pacientes e clientes: Planejar tratamento de pacientes e clientes; Indicar tratamento; 
Receitar drogas, medicamentos e fitoterápicos; Prescrever tratamento; Praticar intervenções clínicas; 
Praticar intervenções cirúrgicas; Praticar procedimentos intervencionistas; Estabelecer prognóstico; 
Executar tratamentos com agentes químicos; Executar tratamentos com agentes físicos; Praticar 
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psicoterapia; Monitorar estado de saúde de pacientes hospitalizados; Reabilitar pacientes e clientes 
(condições biopsicossociais). 
Implementar ações para promoção da saúde: Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever 
medidas higiênico-dietéticas; Prescrever imunização; Ministrar tratamentos preventivos; Rastrear 
doenças prevalentes; Implementar medidas de biossegurança; Implementar medidas de segurança e 
proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover campanhas de saúde; 
Promover atividades educativas. 
Elaborar documentos médicos: Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar 
protocolos de condutas médicas; Emitir laudos; Elaborar relatórios; Emitir pareceres; Elaborar 
documentos de imagem; Emitir declarações; Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher 
formulários de notificação compulsória; Elaborar material informativo e normativo; Preencher e assinar 
formulários de internação e transferência, alta, cirurgia e óbito; Fazer avaliação dos pacientes que 
chegam à Clinica Cirúrgica; Realizar tratamento específico de rotinas de emergência fazendo anotações 
no prontuário; Realizar procedimentos como entubação endotraqueal e orotraqueal; Passar cateteres; 
Realizar suturas; Coordenar parada cardiorespiratórias; Realizar laudo; Participar de programas de 
atendimento, ensino e pesquisa na instituição; Participar de reuniões administrativas e cientificas; 
Participar da avaliação da qualidade da assistência prestada; Cumprir normas e regulamentos do 
HUSM; Orientar residentes e alunos sempre que necessário; Prestar informações e orientações a 
familiares e pacientes; Cumprir o código de ética médica; Cumprir regimento interno do corpo clínico; 
Realizar as demais atividades e procedimentos do médico. 
 
1.3 – SERVIÇO DE CLÍNICA MÉDICA I – 4 º ANDAR 
 

FUNÇÕES 

Enfermeira 

Técnica (o) de Enfermagem 

Auxiliar de enfermagem 

Auxiliar de Saúde 

 
Atividades Desenvolvidas - Enfermeira: Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a 
assistência de enfermagem de  serviço e ou setor; Integrar o processo do desenvolvimento do ensino; 
Avaliar e programar, junto com a Coordenação de Educação Continuada as necessidades de 
treinamento e aprimoramento técnico e cultural da equipe; Integrar-se com a equipe multiprofissional 
do serviço. Realizar a avaliação de desempenho, periódica, da Equipe de Enfermagem; 
Responsabilizar-se pela implementação de metodologia de Assistência de Enfermagem e programas 
educativos de saúde a usuários do HUSM; Realizar e participar de desenvolvimento de pesquisa; 
Definir padrões de assistência de enfermagem; Praticar ações necessárias à consecução dos objetivos 
de enfermagem da unidade, juntamente com o coordenador da área; Realizar as demais atribuições do 
Enfermeiro do HUSM; Realizar reuniões periódicas com a Equipe de Enfermagem do setor. 
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Receber o plantão, realizar visitas a todos os pacientes internados em sua unidade, verificar o estado 
geral, priorizar as necessidades do paciente e delegar atividades aos demais membros da Equipe de 
Enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de enfermagem na 
unidade em seu turno de trabalho; Elaborar escalas de serviço, diária, mensal, se for solicitado; 
Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de materiais e equipamentos; 
Supervisionar o estoque adequado dos medicamentos, materiais e equipamentos da unidade; Realizar 
reuniões periódicas com a Equipe de Enfermagem do seu turno; Avaliar a necessidade de capacitação e 
aprimoramento em serviço e solicitar ao chefe da unidade a realização do mesmo; Participar e realizar 
pesquisas como elemento integrante da equipe de saúde; Desenvolver e participar de programas de 
saúde ao paciente e familiares nas diversas áreas de abrangência; Estabelecer intercâmbio científico 
com o docente, discente e Equipe Multiprofissional; Acompanhar e participar de avaliação de 
desempenho dos servidores do seu turno de trabalho; Fazer prevenção e controle sistemático da 
Infecção Hospitalar e de doenças transmissíveis comunicando a C.C.I.H; Auxiliar os membros da 
equipe de saúde na realização de procedimentos; Supervisionar os procedimento técnicos e os registros 
feitos pelos membros da Equipe de Enfermagem.Realizar: admissão do paciente na unidade; cuidados 
diretos a pacientes graves; curativos complexos e de cateteres venosos profundos; instalação de P.V.C.; 
Avaliações do balanço hídrico, comunicando o desequilíbrio; sondagem nasogástrica, nasojejunal e 
vesical; Trocar frascos e drenagens torácicas; controle de medicamentos de psicotrópicos e 
entorpecentes; Instalação, troca e retirada de quimioterápicos; Troca de frascos de Nutrição Parenteral; 
Metodologia de assistência de enfermagem; Orientações aos pacientes e familiares para o autocuidado 
e alta hospitalar; Orientar e acompanhar quanto ao preparo para cirurgia e exames complementares; 
Registros dos procedimentos realizados no prontuário do paciente; Contribuir com a formação 
acadêmica, discentes da área de saúde em estágio curricular ou extracurricular; Orientar familiares e 
pacientes em relação aos quimioterápicos; Instalação e cuidados com hemoderivados: Obs: a instalação 
é a rotina do banco de sangue, é instalado conforme orientação do enfermeiro; realizar a passagem de 
plantão do seu turno; Notificar acidentes de trabalho ocorridos no setor; outras atividades de mesma 
complexidade; Cuidados com a higienização e conforto do paciente hemato-onco grave e dependente 
requerendo esforço físico da parte do funcionário. Estabelecer intercâmbio científico com o docente, 
discente. 
 
Atividades Desenvolvidas – Técnico de Enfermagem: Assistir ao Enfermeiro: no planejamento, 
programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; na prestação de 
cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral em programas de vigência epidemiológica; na prevenção e controle sistemático 
da infecção hospitalar; na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 
pacientes durante a assistência de saúde; Integrar a equipe de saúde; Executar atividades de assistência 
de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro; Realizar a entrega do plantão do seu turno; 
Realizar as funções definidas para o auxiliar de enfermagem; Cuidados de enfermagem nos pacientes 
que realizam quimioterapia. 
Atividades Desenvolvidas – Auxiliar de Enfermagem: Participar da passagem de plantão no início e 
fim do turno; Inteirar-se da escala de serviço do dia; Prestar cuidados de Enfermagem ao paciente sob 
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orientação do Enfermeiro; Administrar medicamentos e ou tratamento prescritos; Realizar curativos de 
menos complexos e/ou sob orientação do enfermeiro; Aplicar e controlar paciente em uso de 
oxigenioterapia; Auxiliar o enfermeiro nos cuidados à pacientes graves; Aplicar medidas de conforto e 
fazer prevenção de úlceras de pressão; Auxiliar e/ou administrar a alimentação via oral; Controlar 
infusão de dieta por sondas; Conhecer o funcionamento dos equipamentos e zelar pela sua conservação 
mantendo-os nos devidos lugares; Realizar preparo dos pacientes para consultas, exames e tratamento; 
Realizar cuidados no pré e pós-operatório mediato e imediato; Levar e buscar os pacientes nos diversos 
serviços e setores do HUSM, quando solicitado; Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; 
Fazer: higienização (corporal, oral, higiene íntima, couro cabeludo, tricotomia facial, das unhas); 
Controle hídrico e balanço hídrico conforme rotina; Controle de sinais vitais conforme rotina e 
necessidade do paciente; Aplicação de calor e frio; Enteroclisma e enema; Registros de atividades 
realizadas com os pacientes no prontuário do mesmo; Controle das eliminações (aspecto, cor, volume); 
Leitura de PVC; himoglucoteste, glicosúria e cetonúria; Punções venosas com scalp ou cateter sem 
mandril; periféricas; Aspiração traqueal, oral e nasotraqueal, trocando o sistema conforme rotina; 
nebulizações. Buscar e levar materiais no Centro de Material e Esterilização e após o uso devolvê-los 
ao mesmo serviço, na ausência do auxiliar de saúde ou do auxiliar de serviços gerais; Buscar 
medicamentos na farmácia, conferindo-os e guardando-os nos mesmos nos respectivos lugares (Box 
dos pacientes); Auxiliar o Enfermeiro na admissão do paciente na unidade; Realizar coleta de material 
para exames (urina, fezes, secreções) encaminhando aos serviços afins; Preparar o corpo após o óbito e 
levar para o local designado; Manter em ordem o material de uso e equipamentos da unidade; 
Comunicar ao Enfermeiro situações de anormalidade ou qualquer alteração referente ao paciente; 
Providenciar o material e auxiliar o Enfermeiro ou o médico nos procedimentos; Acompanhar e 
posicionar pacientes para exames, tratamento e cirurgias; Acompanhar pacientes em realização de 
exames fora do HUSM; Realizar limpeza, desinfecção de materiais; Auxiliar o Enfermeiro e/ou técnico 
de enfermagem na execução de programas de educação a saúde; Realizar tarefas de mesmo nível e 
complexibilidade delegadas pelo Enfermeiro; Executar tarefas referentes a conservação e aplicação de 
vacinas e outros medicamentos; Executar a prescrição de Enfermagem; realizar a entrega do plantão do 
seu turno. 
 
Atividades Desenvolvidas – Auxiliar de Saúde: Executar tarefas de limpeza e desinfecção da unidade 
do paciente conforme rotina e técnica estabelecida; Controlar e repor materiais de consumo e 
permanente esterilizados ou não, evitando estoque e observando o tempo de validade da esterilização 
dos materiais; Fazer limpeza e desinfecção dos equipamentos e materiais do setor conforme rotina; 
Lavar o material usado na unidade, secar, identifica-lo e encaminhar ao C.M.E.; Recolher os sacos com 
a roupa suja dos Hamper, conforme rotina e repor sacos limpos; Repor papel toalha, sabonete líquido e 
álcool glicerinado sempre que necessário nos recipientes das pias; Na ausência do almoxarifado: Levar 
prescrições médicas aprazadas à Farmácia e Central de Quimioterapia; Levar e buscar pedido de 
material ao Almoxarifado e Serviço de Limpeza, Laboratório Industrial e Farmácia; Levar solicitações 
de transporte de paciente, parecer médico e consertos nos respectivos serviços; Preparar cama simples 
para pacientes pós-operatório; Levar material para exames laboratoriais; Buscar resultados de exames 
quando solicitado; Trocar e identificar frascos de diurese, papagaios e comadres dos pacientes 
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conforme rotina; Comunicar ao enfermeiro toda e qualquer anormalidade encontrada; Realizar a 
desinfecção e arrumação dos leitos na alta hospitalar, transferências e de pacientes que vão para 
cirurgias; Zelar pela limpeza e conservação da unidade, dos materiais e equipamentos hospitalares; 
Acompanhar o Auxiliar de Enfermagem no transporte de pacientes; Trocar vidros de aspiração, 
válvula, extensão e umidificador do Oxigênio de acordo com rotina. 
 
1.4 – SERVIÇO DE NEFROLOGIA – 4º ANDAR 
 

FUNÇÕES 

Enfermeiro 

Técnico em Enfermagem 

Auxiliar de Enfermagem 

Médico - Área 

 
Atividades desenvolvidas - Enfermeiro: Receber o plantão, realizar avaliação de todos os pacientes 
internados em sua unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e delegar 
atividades aos demais membros da Equipe de Enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, executar e 
avaliar a assistência de enfermagem na unidade em seu turno de trabalho; Elaborar escalas de serviço, 
diária, e mensal, se for solicitado; Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de 
materiais e equipamentos; Supervisionar o estoque adequado dos medicamentos (dando ênfase aos 
contratados), materiais e equipamentos da unidade. Participar de reuniões mensais com a Equipe de 
Enfermagem sempre que for necessário; Avaliar a necessidade de treinamento e aprimoramento em 
serviço e auxiliar o chefe da unidade a realização dos mesmos; Participar e realizar pesquisas como 
elemento integrante da equipe saúde; Desenvolver e participar de programas de saúde ao paciente e 
familiares e/ou acompanhantes nas diversas áreas de abrangência; Estabelecer intercâmbio científico 
com o docente, discente e equipe multiprofisional; Acompanhar e participar de avaliação de 
desempenho dos servidores do seu turno de trabalho; Fazer prevenção e controle sistemático de 
infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em parceria com o CCIH; Auxiliar os membros da 
equipe de saúde na realização de procedimentos; Realizar e supervisionar os procedimentos técnicos e 
os registros feitos pelos membros da Equipe de Enfermagem, certificando-se da assinatura e do registro 
profissional. Realizar: Admissão do paciente na unidade; Cuidados diretos ao paciente grave; dando 
ênfase aos pacientes em trauma raiqui-medular, craniano, em respiração assistina e outros. Curativos 
complexos e de cateteres venosos profundos; Definir e orientar o uso de coberturas em feridas, 
Instalação de P.V.C.; Avaliações do balanço hídrico, comunicando desequilíbrio; Sondagem 
nasogástrica, nasojejunal e vesical; Troca de frascos de drenagens torácicas; Controle de medicamentos 
psicotrópicos e entorpecentes; Instalação de quimioterápicos; Troca de frascos da nutrição parenteral; 
Sistematização da assistência de enfermagem; Orientações aos pacientes e familiares para o auto-
cuidado e alta hospitalar; Orientar e acompanhar quanto ao preparo para cirurgia e exames 
complementares; Registros dos procedimentos realizados no prontuário do paciente; Contribuir com a 
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formação acadêmica, discentes da área de saúde em estágio curricular ou extracurricular; Realizar a 
entrega do plantão do seu turno; Sempre que possível participar das discussões do “Round”; Notificar 
acidentes de trabalho ocorridos no setor; Outras atividades da mesma complexidade; Implementar 
cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base 
científica e capacidade de tomada de decisões imediatas. 
 
Atividades desenvolvidas – Técnico de Enfermagem: Desempenhar atividades de nível de média 
complexidade, atuando sob orientação ou supervisão do Enfermeiro; Prestar cuidados de Enfermagem 
de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau 
auxiliar; Participar da passagem de plantão no início e fim do turno; Inteirar-se da escala de serviço do 
dia; Integrar-se a equipe de enfermagem, auxiliando o enfermeiro: No planejamento, programação, 
orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem em grau auxiliar;Corroborar na 
prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle das 
doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; na prevenção e controle 
sistemático da infecção hospitalar; na prevenção e controle sistemátivo de danos físicos que possam se 
causados a pacientes durante a assistência de saúde; Integrar a equipe de saúde; Zelar pela limpeza e 
conservação da unidade, dos materiais e equipamentos hospitalares. Executar ações assistenciais de 
enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro. 
 
Atividades desenvolvidas – Auxiliar de Enfermagem: Desempenhar atividades de nível de médio, de 
natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão do Enfermeiro, bem 
como a participação em nível de execução simples do trabalho de enfermagem; Participar da passagem 
de plantão no início e fim do turno; Interar-se da escala de serviço do dia; Administrar medicamentos e 
ou tratamentos prescritos; Realizar curativos menos complexos e/ou sob orientação do Enfermeiro; 
Aplicar nebulização, oxigenioterapia, enteroclisma, enema, aspiração. Calor. Frio. Sob orientação do 
Enfermeiro; Auxiliar o Enfermeiro nos cuidados a pacientes graves; Aplicar medidas de conforto e 
fazer prevenção de úlceras de decúbito; Prestar cuidados com dietoterapia; Conhecer o funcionamento 
dos equipamentos e zelar pela sua conservação mantendo-os nos devidos lugares; Realizar preparo dos 
pacientes para exames e tratamento; Realizar cuidados no pré e pós-operatório mediato e imediato; 
Levar e buscar pacientes nos diversos serviços e setores do HUSM, quando solicitado; Observar, 
reconhecer e descrever sinais e sintomas. Fazer  higienização (corporal, oral, higiene íntima, couro 
cabeludo, tricotomia facial, das unhas...); mensuração para o controle hídrico; controle de sinais vitais 
conforme rotina e necessidade do paciente; controle de peso; registros das atividades realizadas com os 
pacientes nos prontuários dos mesmos. controle das eliminações (aspecto, cor, volume). 
Efetuarcontrole de Glicemia periférica, glicosúria e cetonúria; punções venosas periféricas com scalp 
simples; nebulizações; Buscar e levar materiais no Centro de Material e Esterilização e após uso 
devolvê-los ao mesmo; Buscar medicamentos na farmácia, conferindo-os e aguardando-os nos 
respectivos lugares (box dos pacientes). Auxiliar o Enfermeiro na admissão do paciente na unidade. 
Realizar coleta de material para exames (urina, fezes, secreções) encaminhando aos serviços afins. 
Preparar e levar o corpo pós-morte para o local designado. Manter em ordem o material de uso e 
equipamentos da unidade. Confeccionar e embalar materiais de consumo; Comunicar ao Enfermeiro 
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situações de emergência; Providenciar o material e auxiliar o Enfermeiro ou o médico nos 
procedimentos; Acompanhar e posicionar pacientes para exames, tratamento e cirurgias; Acompanhar 
pacientes em realização de exames fora do HUSM, e transferências externas; Circular em Sala 
Cirúrgica; Realizar tarefas de mesmo nível e complexibilidade delegadas pelo Enfermeiro; Executar 
tarefas referentes a conservação e aplicação de vacinas e outros medicamentos; Executar a prescrição 
de Enfermagem. 
 
 
1.4  5º ANDAR 

1.4.1 – SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA 

 

FUNÇÕES 

Médico 

Auxiliar de Enfermagem 

 

Atividades desenvolvidas - MÉDICO: Planejar, organizar, executar e avaliar a assistência prestada 
pela residência de pneumologia; Avaliar condições de materiais e equipamentos e solicitar aquisições 
quando necessário; Elaborar escalas de serviço médico; Participar de reuniões da direção; Elaborar 
manual de organização do serviço; Elaborar indicadores de qualidade, custo, produtividade e 
desempenho; Coordenar a implantação de programas da instituição no serviço; Cumprir e fazer cumprir 
normas e regulamentos do HUSM; Elaborar programas de capacitação e serviço junto a Educação 
Continuada; Levantar problemas do serviço e implementar melhorias; Realizar avaliações de 
desempenho no ingresso de novos profissionais médicos; Encaminha ao Diretor Clínico, denúncias ou 
infrações, de natureza ética no serviço; Realizar atividades de orientação dos acadêmicos de Medicina e 
residentes em pneumologia.  
 
Atividades desenvolvidas – AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Participar da passagem de plantão 
no início e fim do turno; Inteirar-se da escala de serviço do dia; Prestar cuidados de Enfermagem ao 
paciente sob orientação do Enfermeiro; Administrar medicamentos e ou tratamento prescritos; Realizar 
curativos de menos complexos e/ou sob orientação do enfermeiro; Aplicar e controlar paciente em uso 
de oxigenioterapia; Auxiliar o enfermeiro nos cuidados à pacientes graves; Aplicar medidas de 
conforto e fazer prevenção de úlceras de pressão; Auxiliar e/ou administrar a alimentação via oral; 
Controlar infusão de dieta por sondas; Conhecer o funcionamento dos equipamentos e zelar pela sua 
conservação mantendo-os nos devidos lugares; Realizar preparo dos pacientes para consultas, exames e 
tratamento; Realizar cuidados no pré e pós-operatório mediato e imediato; Levar e buscar os pacientes 
nos diversos serviços e setores do HUSM, quando solicitado; Observar, reconhecer e descrever sinais e 
sintomas; Fazer; higienização (corporal, oral, higiene íntima, couro cabeludo, tricotomia facial, das 
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unhas....); Controle hídrico e balanço hídrico conforme rotina; Controle de sinais vitais conforme rotina 
e necessidade do paciente; Aplicação de calor e frio; Enteroclisma e enema; Registros de atividades 
realizadas com os pacientes no prontuário do mesmo; Controle das eliminações (aspecto, cor, volume); 
Leitura de PVC; himoglucoteste, glicosúria e cetonúria; Punções venosas com scalp ou cateter sem 
mandril; periféricas; Aspiração traqueal, oral e nasotraqueal, trocando o sistema conforme rotina; 
nebulizações. Buscar e levar materiais no Centro de Material e Esterilização e após o uso devolvê-los 
ao mesmo serviço, na ausência do auxiliar de saúde ou do auxiliar de serviços gerais; Buscar 
medicamentos na farmácia, conferindo-os e guardando-os nos mesmos nos respectivos lugares (Box 
dos pacientes); Auxiliar o Enfermeiro na admissão do paciente na unidade; Realizar coleta de material 
para exames (urina, fezes, secreções) encaminhando aos serviços afins; Preparar o corpo após o óbito e 
levar para o local designado; Manter em ordem o material de uso e equipamentos da unidade; 
Comunicar ao Enfermeiro situações de anormalidade ou qualquer alteração referente ao paciente; 
Providenciar o material e auxiliar o Enfermeiro ou o médico nos procedimentos; Acompanhar e 
posicionar pacientes para exames, tratamento e cirurgias; Acompanhar pacientes em realização de 
exames fora do HUSM; Realizar limpeza, desinfecção de materiais; Auxiliar o Enfermeiro e/ou técnico 
de enfermagem na execução de programas de educação a saúde; Realizar tarefas de mesmo nível e 
complexibilidade delegadas pelo Enfermeiro; Executar tarefas referentes a conservação e aplicação de 
vacinas e outros medicamentos; Executar a prescrição de Enfermagem; realizar a entrega do plantão do 
seu turno. 
 
 
1.5 – SERVIÇO DA CLÍNICA MÉDICA  II – 5º ANDAR 
 
 
 

 
Nesta unidade existem 03 leitos de isolamento. São internados pacientes provindos de áreas de entrada 
(Pronto Atendimentos), sendo que são atendidos pacientes graves,traqueostomizados ou entubados com 
necessidade freqüente de aspirações. Prestam também assistência a pacientes com isolamento 
respiratório (TBC, Meningite, herpes zoster) e pacientes da Clinica de Infectologia, Neurologia, 
Gastroenterologia e da Medicina Interna. 
 
 
 

FUNÇÕES 

Enfermeiro 

Técnico de Enfermagem 

Auxiliar de Enfermagem 

Auxiliar de Saúde 

Médico - Área 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

487 

Atividades desenvolvidas - Enfermeiro: Receber o plantão, realizar avaliação de todos os pacientes 
internados em sua unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e delegar 
atividades aos demais membros da Equipe de Enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, executar e 
avaliar a assistência de enfermagem na unidade em seu turno de trabalho; Elaborar escalas de serviço, 
diária, e mensal, se for solicitado; Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de 
materiais e equipamentos; Supervisionar o estoque adequado dos medicamentos (dando ênfase aos 
contratados), materiais e equipamentos da unidade. Participar de reuniões mensais com a Equipe de 
Enfermagem sempre que for necessário; Avaliar a necessidade de treinamento e aprimoramento em 
serviço e auxiliar o chefe da unidade a realização dos mesmos; Participar e realizar pesquisas como 
elemento integrante da equipe saúde; Desenvolver e participar de programas de saúde ao paciente e 
familiares e/ou acompanhantes nas diversas áreas de abrangência; Estabelecer intercâmbio científico 
com o docente, discente e equipe multiprofisional; Acompanhar e participar de avaliação de 
desempenho dos servidores do seu turno de trabalho; Fazer prevenção e controle sistemático de 
infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em parceria com o CCIH; Auxiliar os membros da 
equipe de saúde na realização de procedimentos; Realizar e supervisionar os procedimentos técnicos e 
os registros feitos pelos membros da Equipe de Enfermagem, certificando-se da assinatura e do registro 
profissional. 
 
Atividades desenvolvidas – Técnico de Enfermagem: Assistir ao enfermeiro: No planejamento, 
programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; Na prestação de 
cuidados direitos de enfermagem a pacientes em estado grave; Na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; Na prevenção e controle 
sistemático da infecção hospitalar; Na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser 
causados a pacientes durante a assistência de saúde; Integrar a equipe de saúde; Executar atividades de 
assistência de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro; Realizar a entrega do plantão do seu 
turno, junto a equipe de enfermagem, coordenada pelo enfermeiro; Instalar e trocar dietas enterais; 
Aspiração traqueal, oral e nasotraqueal, com troca de sistema conforme rotina. 
 
Atividades desenvolvidas – Auxiliar de Enfermagem: Participar da passagem de plantão no início e 
fim do turno; Interar-se da escala de serviço do dia; Prestar cuidados de Enfermagem ao paciente sob 
orientação do Enfermeiro; Administrar medicamentos e ou tratamentos prescritos; Realizar curativos 
menos complexos e/ou sob orientação do Enfermeiro; Aplicar e controlar paciente em uso de 
oxigenioterapia; Auxiliar o Enfermeiro nos cuidados a pacientes graves; Aplicar medidas de conforto e 
fazer prevenção de úlceras de pressão; Auxiliar e/ou administrar a alimentação via oral; Controlar 
infusão de dieta por sondas; Conhecer o funcionamento dos equipamentos e zelar pela sua conservação 
mantendo-os nos devidos lugares; Realizar preparo dos pacientes para exames e tratamento; Levar e 
buscar pacientes nos diversos serviços e setores do HUSM, quando solicitado; Observar, reconhecer e 
descrever sinais e sintomas: higienização (corporal, oral, higiene íntima, couro cabeludo, tricotomia 
facial, das unhas); controle hídrico e balanço hídrico conforme rotina; controle de sinais vitais 
conforme rotina e necessidade do paciente; aplicações de calor e frio; enemas simples; registros das 
atividades realizadas com os pacientes nos prontuários dos mesmos; controle das eliminações (aspecto, 
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cor, volume). leitura de P.V.C. hemoglucoteste, glicosúria e cetonúria. punções venosas com scalp ou 
catéter sem mandril; nebulizações. Buscar e levar materiais no Centro de Material e Esterilização e 
após uso (devolvê-los ao mesmo serviço) na ausência do auxiliar de saúde ou do auxiliar de serviços 
gerais. Buscar medicamentos na farmácia, conferindo-os e aguardando-os nos respectivos lugares (box 
dos pacientes); Auxiliar o Enfermeiro na admissão do paciente na unidade. Realizar coleta de material 
para exames (urina, fezes, secreções) encaminhando aos serviços afins. Preparar o corpo após o óbito e 
levar para o local designado. Manter em ordem o material de uso e equipamentos da unidade. 
Comunicar ao Enfermeiro situações de anormalidade ou qualquer alteração referente ao paciente. 
Providenciar o material e auxiliar o Enfermeiro ou o médico na realização de procedimentos. 
Acompanhar e posicionar os pacientes para exames, tratamento e cirurgias. Acompanhar os pacientes 
em realização de exames fora do HUSM, quando designado pelo enfermeiro; Realizar a limpeza, a 
desinfecção e a esterilização de materiais, equipamentos e ambiente. Auxiliar o Enfermeiro e ou 
técnico de enfermagem na execução de programas de educação à saúde. Realizar tarefas de mesmo 
nível e complexidade delegadas pelo Enfermeiro. Executar tarefas referentes a conservação e aplicação 
de medicamentos. Executar a prescrição de enfermagem. Realizar a entrega do plantão do seu turno, se 
delegado pelo Enfermeiro responsável. 
 
Atividades desenvolvidas – Auxiliar de Saúde: Executar tarefas de limpeza e desinfecção da unidade 
do paciente conforme rotina e técnica estabelecida. Controlar e repor materiais de consumo e 
permanente, esterilizados ou não, evitando estoque e observando o tempo de validade da esterilização 
dos materiais. Fazer limpeza e desinfecção das saboneteiras, pias, balcões e demais mobiliários da 
unidade, diariamente. Fazer limpeza e desinfecção dos equipamentos e materiais do setor conforme 
rotina. Lavar o material usado na unidade, secar, identificar e encaminhar ao C.M.E. Manter os 
armários da sala de prescrições, sala de medicação, sala de lanche, depósito de materiais, expurgo, 
limpos e arrumados. Desligar e limpar as geladeiras da sala de medicação e lanche, semanalmente. 
Recolher os sacos com a roupa suja dos hampers, conforme rotina e repor sacos limpos. Fazer limpeza 
diária do carro de emergência. Repor papel toalha, sabonete líquido e álcool glicerinado sempre que 
necessário nos recipientes das pias. Na ausência do almoxarife: levar prescrições médicas aprazadas a 
farmácia  Central e de Quimioterapia; levar e buscar pedido de material ao Almoxarifado e Serviço de 
Limpeza, Laboratório Industrial e Farmácia. Levar solicitações de transporte do paciente, parecer 
médico e consertos nos respectivos serviços. Preparar cama simples para pacientes pós-operatório. 
Levar material para exames laboratoriais. Buscar resultado de exames quando solicitado. Trocar e 
identificar frascos de diurese, papagaios e comadres  dos pacientes; Conforme rotina. Comunicar ao 
enfermeiro toda e qualquer anormalidade encontrada. Zelar pela limpeza e conservação da unidade, dos 
materiais e equipamentos hospitalares. Realizar atividades da mesma complexidade. Acompanhar o 
auxiliar de enfermagem no transporte dos pacientes; Trocar vidros de aspiração, válvula, extensão e 
umidificador do O2 de acordo com rotina. Realizar limpeza da bancada de cabeceira do paciente 
diariamente; Auxiliar o auxiliar ou técnico de enfermagem na higienização de pacientes quando 
solicitados ou designado pelo enfermeiro. 
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1.6 – SERVIÇO DE PEDIATRIA – 6º ANDAR 
 
 
Na unidade existe quarto privativo onde ocorre internação de crianças com doenças infecto-
contagiosas, sendo comum também o isolamento de enfermaria com 06 (seis) leitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividades Desenvolvidas - Enfermeiro: Receber o plantão, realizar visitas a todos os pacientes 
internados em sua unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e delegar 
atividades aos demais membros da Equipe de Enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, executar e 
avaliar a assistência de enfermagem em seus serviços e setores; Elaborar escalas de serviço, diária, 
mensal e do seu turno de trabalho; Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de 
materiais e equipamentos; Supervisionar e realizar estoque adequado dos medicamentos, materiais e 
equipamentos da unidade; Realizar reuniões periódicas com a Equipe de Enfermagem do seu turno; 
Avaliar a necessidade de capacitação e aprimoramento em serviço e solicitar ao chefe da unidade a 
realização dos mesmos em conjunto com a Educação Continuada; Participar e realizar pesquisas como 
elemento integrante da equipe de saúde; Desenvolver e participar de programas de saúde ao paciente e 
familiares nas diversas áreas de abrangência; Estabelecer intercâmbio científico com o docente, 
discente e Equipe Multiprofissional; Acompanhar e participar de avaliação de desempenho dos 
servidores do seu turno de trabalho; Fazer prevenção e controle sistemático da Infecção Hospitalar e de 
doenças transmissíveis comunicando a C.C.I.H.; Auxiliar os membros da equipe de saúde na realização 
de procedimentos; Supervisionar os procedimento técnicos e os registros feitos pelos membros da 
Equipe de Enfermagem e assinar colocando número do COREN. 
Realizar: admissão do paciente na unidade; cuidados diretos a pacientes graves; curativos complexos e 
de cateteres venosos profundos; instalação de P.V.C.; balanço hídrico, intervindo diante de 
desequilíbrio; sondagem nasogástrica, nasojejunal e vesical; instalar e trocar frascos e drenagens 
torácicas; controle de medicamentos de psicotrópicos e entorpecentes; instalação de quimioterápicos; 
troca de frascos de Nutrição Parenteral; sistematização da assistência de enfermagem; orientações aos 
pacientes e familiares para o autocuidado e alta hospitalar; orientação e acompanhamento quanto ao 
preparo para cirurgia e exames complementares; registros dos procedimentos realizados no prontuário 
do paciente; contribuir com a formação acadêmica, discentes da área de saúde em estágio curricular ou 
extracurricular; realizar a passagem de plantão do seu turno; outras atividades de mesma complexidade.  

FUNÇÕES 

Enfermeiro 

Técnico de Enfermagem 

Auxiliar de Enfermagem 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Médico - Área 
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OBS.: Atribuições do enfermeiro especificas para a Pediatria: Instalação e controle de nutrição 
parenteral; Instalação e controle de nutrição enteral; Coleta de exames laboratoriais como: 
swab,hemocultura de cateter; Auxilio nos procedimentos de punção lombar, drenagem de abcesso; 
Sondagem vesical, nasogástrica e naso-oro-entérica; Revisão de carro de emergência; Punção venosa 
com cateter periférico; Punção venosa com cateter PICC (cateter central de inserção periféricos); Troca 
de curativos simples, com dreno de cateteres venosos; Assistência de enfermagem ao paciente com 
doenças infecto-contagiosa (varicela, hepatite, HIV, meningite, tuberculose); Manuseio com material 
perfuro-cortante (agulhas, butterfly e abocath); Trabalho desenvolvido em ambientes com luz artificial 
(lâmpadas fluorescentes); Auxilio na remoção e deslocamento de crianças de baixo e alto peso, bem 
como camas e macas para transporte de exames e outros; Aspiração de vias aéreas superiores e de 
traqueostomizados (esporádico); Administração de quimioterápico via oral, intra-muscular e 
endovenoso, incluindo anfotericina B e ganciclovir em maior freqüência e demais esporadicamente; 
Manipulação eventual de produtos químicos para limpeza de materiais (ácido acético, detergente 
cirúrgico). 
 
Atividades Desenvolvidas – Técnico de Enfermagem: Participar da passagem de plantão no início e 
fim do turno; Inteirar-se da escala de serviço do dia; Prestar cuidados de Enfermagem ao paciente sob 
orientação do Enfermeiro; Integrar-se a equipe de enfermagem, auxiliando o enfermeiro: no 
planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; na 
prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle das 
doenças transmissíveis em geral em programas de vigência epidemiológica; na prevenção e controle 
sistemático da infecção hospitalar; na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser 
causados a pacientes durante a assistência de saúde. Integrar a equipe de saúde. Executar atividades de 
assistência de enfermagem. Zelar pela limpeza e conservação da unidade, dos materiais e equipamentos 
hospitalares. 
 
Atividades Desenvolvidas – Auxiliar de Enfermagem: Participar da passagem de plantão no início e 
fim do turno; Inteirar-se da escala de serviço do dia; Prestar cuidados de Enfermagem ao paciente sob 
orientação do Enfermeiro; Administrar medicamentos e ou tratamento prescritos; Realizar curativos de 
menor complexidade técnica; Aplicar e controlar paciente em uso de oxigenioterapia; Auxiliar o 
enfermeiro nos cuidados à pacientes graves; Aplicar medidas de conforto e fazer prevenção de úlceras 
de decúbito; Administrar dieta por sondas SNG e SNE e jejunostomia, gastrostomia, auxiliar e ou 
administrar a alimentação por via oral; Conhecer o funcionamento dos equipamentos e zelar pela sua 
conservação mantendo-os nos devidos lugares; Realizar preparo dos pacientes para consultas, exames e 
tratamento; Realizar cuidados no pré e pós-operatório mediato e imediato; Levar e buscar os pacientes 
nos diversos serviços e setores do HUSM, quando solicitado; Observar, reconhecer e descrever sinais e 
sintomas; Fazer: higienização (corporal, oral, higiene íntima, couro cabeludo, tricotomia facial, das 
unhas); Controle hídrico; Controle de sinais vitais conforme rotina e necessidade do paciente; Controle 
de peso; Aplicação de calor e frio; enteroclisma; Registros de atividades realizadas com os pacientes no 
prontuário do mesmo; Controle das eliminações (aspecto, cor, volume); Glicemia periférica, glicosúria 
e cetonúria; Punções venosas periféricas; Aspiração oral, e nasotraqueal, trocando o sistema conforme 
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rotina; nebulizações.Buscar e levar materiais no Centro de Material e Esterilização e após o uso 
devolvê-los ao mesmo serviço; Buscar medicamentos na farmácia, conferindo-os e guardar os mesmos 
nos respectivos lugares; Auxiliar o Enfermeiro na admissão do paciente na unidade; Realizar coleta de 
material para exames (urina, fezes, secreções) encaminhando aos serviços afins; Preparar e levar o 
corpo pós-morte para o local designado; Manter em ordem o material de uso e equipamentos da 
unidade; Confeccionar e embalar materiais de consumo; Comunicar ao Enfermeiro situações de 
emergência; Providenciar o material e auxiliar o Enfermeiro ou o médico nos procedimentos; 
Acompanhar e posicionar pacientes para exames, tratamento e cirurgias; Acompanhar pacientes em 
realização de exames fora do HUSM, e transferências externas; Circular em Sala Cirúrgica; Realizar 
limpeza, desinfecção e esterilização de materiais, equipamentos e ambiente. Auxiliar o Enfermeiro e ou 
técnico de enfermagem na execução de programas de educação a saúde; Realizar tarefas de mesmo 
nível e complexibilidade delegadas pelo Enfermeiro; Executar tarefas referentes a conservação e 
aplicação de vacinas e outros medicamentos. 
 
Atividades Desenvolvidas – Auxiliar de Serviços Gerais: Executar tarefas de limpeza e desinfecção 
da unidade do paciente conforme rotina e técnica estabelecida; Controlar e repor a reposição de 
materiais de consumo e permanente esterilizados ou não, evitando estoque e observando o tempo de 
validade da esterilização dos materiais; Trocar vidro mais tesoura, após cada 24 horas e encaminhar o 
material limpo embalado e identificado ao Centro de Material e Esterilização (C.M.E.); Fazer limpeza e 
desinfecção das saboneteiras, pias, balcões e demais mobiliários da unidade, conforme rotina da 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; Lavar o material usado na unidade, secar, identificar e 
encaminhar ao C.M.E.; Manter os armários das salas de prescrição, sala de medicação, sala de curativo 
e expurgo limpos e arrumados; Desligar e limpar as geladeiras da sala de medicação e do expurgo 
semanalmente; Recolher os sacos com a roupa suja dos Hamper, repondo com sacos limpos; Repor 
papel toalha, sabonete líquido e álcool glicerinado sempre que necessário nos recipientes das pias; 
Fazer limpeza diária dos carros e/ou bandejas de curativo repondo as soluções nos respectivos 
recipientes; Levar prescrições médicas aprazadas à Farmácia; Levar e buscar pedido de material ao 
Almoxarifado, Serviço de Limpeza, Laboratório Industrial e Farmácia; Levar solicitações de: 
transporte de pacientes; conserto nos respectivos serviços; Realizar desinfecção e arrumação dos leitos 
na alta hospitalar, transferências e de pacientes que vão para cirurgia; Trocar comadres e papagaios dos 
pacientes e identificá-los conforme rotina; Comunicar ao Enfermeiro toda e qualquer anormalidade; 
Manter a unidade em ordem e limpa; Zelar pela limpeza, conservação e ordem dos materiais e 
equipamentos hospitalares. 
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Atividades Desenvolvidas - Médico: Realiza consulta e exame médico; Realizar anamnese; Realizar 
exame físico; Levantar hipóteses diagnósticas; Realizar propedêutica instrumental; Solicitar exames 
complementares; Solicitar interconsultas; Realizar exames complementares; Supervisionar 
propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames complementares; Diagnosticar 
estado de saúde de pacientes e clientes; Realizar diagnóstico de saúde da comunidade; Discutir 
diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, clientes, responsáveis e familiares. 
Tratar de Pacientes e Clientes: Planejar tratamento de pacientes e clientes; Indicar tratamento; Receitar 
drogas, medicamentos e fitoterápicos; Prescrever tratamento; Praticar intervenções clínicas; Praticar 
intervenções cirúrgicas (cirurgia pediátrica); Praticar procedimentos intervencionistas; Estabelecer 
prognóstico; Executar tratamentos com agentes químicos; Praticar psicoterapia; Monitorar estado de 
saúde de pacientes hospitalizados; Reabilitar pacientes e clientes (condições biopsicossociais). 
Implementar Ações para Promoção da Saúde: Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever 
medidas higiênico-dietéticas; Prescrever imunização; Ministrar tratamentos preventivos; Rastrear 
doenças prevalentes; Implementar medidas de biossegurança; Implementar medidas de segurança e 
proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover campanhas de saúde; 
Promover atividades educativas. Elaborar Documentos Médicos: Elaborar prontuários; Emitir receitas; 
Emitir atestados e laudos; Elaborar protocolos de condutas médicas; Elaborar relatórios; Emitir 
pareceres; Elaborar documentos de imagem; Elaborar procedimentos operacionais padrão; Emitir 
declarações. Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar material informativo e 
normativo; Arquivar documentos; Preencher e assinar formulários de internação e transferência, alta, 
cirurgia e óbito; Fazer avaliação dos pacientes; Realizar tratamento específico de rotinas de emergência 
fazendo anotações no prontuário; Realizar procedimentos como entubação endotraqueal e orotraqueal; 
Passar cateteres; Coordenar parada cardiorespiratórias; Realizar laudo; Participar de programas de 
atendimento, ensino e pesquisa na instituição; Participar de reuniões administrativas e cientificas; 
Participar da avaliação da qualidade da assistência prestada; Cumprir normas e regulamentos do 
HUSM; Orientar residentes e alunos sempre que necessário; Prestar informações e orientações a 
familiares e pacientes; Cumprir o código de ética médica; Cumprir regimento interno do corpo clínico; 
Realizar as demais atividades e procedimentos do médico. 
 
 
3. CENTRO OBSTÉTRICO 

 

O Centro Obstétrico está instalado no subsolo do hospital, destinando-se a pacientes obstétricas e 
ginecológicas, incluindo urgências e emergências, sendo comum o recebimento de pacientes portadores 
de doenças infecto-contagiosas, como porta de entrada, onde permanecem até o diagnostico correto e 
enviadas para a Unidade de Internação Tocoginecológica. 
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FUNÇÕES 

Enfermeiro 

Técnico em Enfermagem 

Auxiliar de Enfermagem 

Auxiliar de Saúde 

Médico - Área 

 
 
Atividades desenvolvidas Serviço de Enfermagem: Receber o plantão, realizar avaliação de todos os 
pacientes internados em sua unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e 
delegar atividades aos demais membros da Equipe de Enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, 
executar e avaliar a assistência de enfermagem na unidade em seu turno de trabalho; Elaborar escalas 
de serviço, diária, e mensal, se for solicitado; Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto 
ao uso de materiais e equipamentos; Supervisionar o estoque adequado dos medicamentos (dando 
ênfase aos contratados), materiais e equipamentos da unidade. Participar de reuniões mensais com a 
Equipe de Enfermagem sempre que for necessário; Avaliar a necessidade de treinamento e 
aprimoramento em serviço e auxiliar o chefe da unidade a realização dos mesmos; Participar e realizar 
pesquisas como elemento integrante da equipe saúde; Desenvolver e participar de programas de saúde 
ao paciente e familiares e/ou acompanhantes nas diversas áreas de abrangência; Estabelecer 
intercâmbio científico com o docente, discente e equipe multiprofisional; Acompanhar e participar de 
avaliação de desempenho dos servidores do seu turno de trabalho; Fazer prevenção e controle 
sistemático de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em parceria com o CCIH; Auxiliar os 
membros da equipe de saúde na realização de procedimentos; Realizar e supervisionar os 
procedimentos técnicos e os registros feitos pelos membros da Equipe de Enfermagem, certificando-se 
da assinatura e do registro profissional. 
Realizar: Admissão do paciente na unidade; Cuidados diretos ao paciente grave; dando ênfase aos 
pacientes em trauma raiqui-medular, craniano, em respiração assistina e outros. Curativos complexos e 
de cateteres venosos profundos; Definir e orientar o uso de coberturas em feridas, Instalação de P.V.C.; 
Avaliações do balanço hídrico, comunicando desequilíbrio; Sondagem nasogástrica, nasojejunal e 
vesical; Troca de frascos de drenagens torácicas; Controle de medicamentos psicotrópicos e 
entorpecentes; Instalação de quimioterápicos; Troca de frascos da nutrição parenteral; Sistematização 
da assistência de enfermagem; Orientações aos pacientes e familiares para o auto-cuidado e alta 
hospitalar; Orientar e acompanhar quanto ao preparo para cirurgia e exames complementares; Registros 
dos procedimentos realizados no prontuário do paciente; Contribuir com a formação acadêmica, 
discentes da área de saúde em estágio curricular ou extracurricular; Realizar a entrega do plantão do 
seu turno; Sempre que possível participar das discussões do “Round”; Notificar acidentes de trabalho 
ocorridos no setor; Outras atividades da mesma complexidade. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO 
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CO: Assistência a gestante e do RN com doenças infecto contagiosas como: sífilis, rubéola, 
tuberculose, hepatite, HIV e DST; Contato direto com secreções e sangue, fluidos orgânicos; Manuseio 
com equipamentos eletrônicos como: berço aquecido, monitores; Preparo de medicações como 
antibiótico-terapia de ultima geração; Punção venosa com abocath.  
 
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CO: Preparo e a administração de medicamentos de ultima 
geração; Contato direto com fluidos orgânicos tais como: sangue, fezes, urina; Assistência a pacientes 
com doenças infecto contagiosas como: sífilis, rubéola, tuberculose, hepatite, HIV e DST; Manuseio 
com equipamentos eletromédico como: berço aquecido, monitores...; Preparo de medicações como 
antibiótico-terapia de ultima geração; Punção com abocath (supervisão da enfermeira) e buterfly; 
Aspiração de secreção oral e nasal. Atividades previstas no Conselho Regional de Enfermagem, Lei nº 
7498, de 25/06/1986 e Decreto nº 94.406, de 08/06/1987. 
As atividades desenvolvidas pela enfermagem (Técnicos de Enfermagem), são desempenhadas sob 
orientação ou supervisão do enfermeiro, conforme Lei nº. 7.498/86 e decreto nº. 94.406/87. 
O Centro Obstétrico está instalado no subsolo do hospital, destinando-se a pacientes obstétricas e 
ginecológicas, incluindo urgências e emergências, sendo comum o recebimento de pacientes portadores 
de doenças infecto-contagiosas, como porta de entrada, onde permanecem até o diagnostico correto e 
enviadas para a Unidade de Internação Tocoginecológica. 
 

4. UNIDADE PAULO GUEDES DE PSIQUIATRIA / SERDEQUIM 

 

FUNÇÕES 

Enfermeiro 

Técnico em Enfermagem 

Auxiliar de Enfermagem 

Recreacionista 

Médico - Área 

 

Atividades desenvolvidas – Serviço de Enfermagem: Receber o plantão, realizar avaliação de todos 
os pacientes internados em sua unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e 
delegar atividades aos demais membros da Equipe de Enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, 
executar e avaliar a assistência de enfermagem na unidade em seu turno de trabalho; Elaborar escalas 
de serviço, diária, e mensal, se for solicitado; Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto 
ao uso de materiais e equipamentos; Supervisionar e realizar estoque adequado dos medicamentos, 
materiais e equipamentos da unidade. Realizar reuniões periódicas com a equipe de enfermagem do seu 
turno; Avaliar a necessidade de capacitação e aprimoramento em serviço e solicitar ao chefe da unidade 
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a realização dos mesmos em conjunto com a Educação Continuada; Participar e realizar pesquisas 
como elemento integrante da equipe saúde; Desenvolver e participar de programas de saúde ao paciente 
e familiares nas diversas áreas de abrangência; Estabelecer intercâmbio científico com o docente, 
discente e Equipe Multiprofisional; Acompanhar e participar de avaliação de desempenho dos 
servidores do seu turno de trabalho; Fazer prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e de 
doenças transmissíveis em parceria com o CCIH; Auxiliar os membros da equipe de saúde na 
realização de procedimentos; Supervisionar os procedimentos técnicos e os registros feitos pelos 
membros da Equipe de Enfermagem e assinar colocando o número do COREN; 
Realizar: Admissão do paciente na unidade; Cuidados diretos ao paciente grave; balanço hídrico, 
intervindo diante de desequilíbrio; Sondagem nasogástrica, nasojejunal e vesical; Controle de 
medicamentos de psicotrópicos e entorpecentes; Troca de frascos da nutrição parenteral; 
Sistematização da assistência de enfermagem; Orientações aos pacientes e familiares para o auto-
cuidado e alta hospitalar; Orientação e acompanhamento quanto ao preparo para cirurgia e exames 
complementares; Registros dos procedimentos realizados no prontuário do paciente; Contribuir com a 
formação acadêmica, discentes da área de saúde em estágio curricular ou extracurricular; Realizar a 
passagem de plantão do seu turno; Outras atividades da mesma complexidade; Acompanhar os 
pacientes em suas atividades e cuidados, dando suporte técnico e gerencial aos técnicos de enfermagem 
e auxiliares de enfermagem; Realizar grupos de rotinas de unidade (reuniões, grupo operativo, grupo de 
familiares e demais grupos). 
 
Atividades desenvolvidas - Médico: Realizar consulta e exame médico; Realizar anamnese; Realizar 
exame físico; Levantar hipóteses diagnósticas; Solicitar exames complementares; Solicitar 
interconsultas; Realizar exames complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar 
dados de exame clínico e exames complementares; Diagnosticar estado de saúde de pacientes e 
clientes; Discutir diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, clientes, responsáveis e 
familiares; tratar de pacientes e clientes; Planejar tratamento de pacientes e clientes; Indicar tratamento; 
Receitar drogas, medicamentos e fitoterápicos; Prescrever tratamento; Praticar intervenções clínicas; 
Estabelecer prognóstico; Executar tratamentos com agentes químicos; Praticar psicoterapia; Monitorar 
estado de saúde de pacientes hospitalizados; Reabilitar pacientes e clientes (condições 
biopsicossociais); implementar ações para promoção da saúde; Estabelecer plano de ações em saúde; 
Prescrever medidas higiênico-dietéticas; Prescrever imunização; Ministrar tratamentos preventivos; 
Rastrear doenças prevalentes; Implementar medidas de biossegurança; Implementar medidas de 
segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover campanhas 
de saúde; Promover atividades educativas; Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; 
Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir laudos; Elaborar relatórios; Emitir pareceres; Elaborar 
documentos de imagem; Emitir declarações; Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher 
formulários de notificação compulsória; Elaborar material informativo e normativo; Arquivar 
documentos; Preencher e assinar formulários de internação e transferência, alta e óbito; Fazer avaliação 
dos pacientes que chegam ao OS e unidade; Realizar tratamento específico de rotinas de emergência 
fazendo anotações no prontuário; Coordenar parada cardiorespiratórias; Realizar laudo; Participar de 
programas de atendimento, ensino e pesquisa na instituição; Participar de reuniões administrativas e 
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cientificas; Participar da avaliação da qualidade da assistência prestada; Cumprir normas e 
regulamentos do HUSM; Orientar residentes e alunos sempre que necessário; Prestar informações e 
orientações a familiares e pacientes; Cumprir o código de ética médica; Cumprir regimento interno do 
corpo clínico; Realizar as demais atividades e procedimentos do médico. 
 
Atividades desenvolvidas - Recreacionista: Realizar atividades recreativa, proxiterápicas, 
socioterápicas, atividades de saída dos pacientes da unidade, participação em projetos na área de terapia 
ocupacional; Acompanhamento dos pacientes em atividades socioterápica em parceria com a 
enfermagem, bolsistas de Educação Física e Educação; Participação em grupos de discussão (reuniões 
de enfermeiros, reuniões de integração com a equipe médica). 
 
Atividades desenvolvidas – Auxiliar de Serviços Gerais: Executar tarefas de limpeza e desinfecção 
da unidade do paciente conforme rotina e técnica estabelecida. Controlar e repor materiais de consumo 
e permanente, esterilizados ou não, evitando estoque e observando o tempo de validade da esterilização 
dos materiais. Trocar vidro mais tesoura, após cada 24 horas e encaminhar o material limpo embalado e 
identificado ao Centro de Material e Esterilização (CME); Fazer limpeza e desinfecção das 
saboneteiras, pias, balcões e demais mobiliários da unidade, conforme rotina da Comissão de Controle 
de Infecção Hospitalar; Lavar o material usado na unidade, secar, identificar e encaminhar ao CME; 
Manter os armários das salas de prescrição, sala de medicação, sala de curativos e expurgo, limpos e 
arrumados; Desligar e limpar as geladeiras da sala de medicação e do expurgo, semanalmente; 
Recolher os sacos com a roupa suja dos Hamper, repondo com sacos limpos; Repor papel toalha, 
sabonete líquido e álcool glicerinado sempre que necessário nos recipientes das pias. Fazer limpeza 
diária dos carros e/ou bandejas de curativos repondo as soluções nos respectivos recipientes; levar 
prescrições médicas aprazadas à Farmácia; levar e buscar pedido de material ao Almoxarifado, Serviço 
de Limpeza, Laboratório Industrial e Farmácia; levar solicitações de: transporte de pacientes; consertos 
nos respectivos serviços. Realizar desinfecção e arrumação dos leitos na alta hospitalar, transferência e 
de pacientes que vão para a cirurgia; Trocar comadres e papagaios dos pacientes e identificá-los 
conforme rotina; Comunicar ao Enfermeiro toda e qualquer anormalidade; Manter a unidade em ordem 
e limpa; Zelar pela limpeza, conservação e ordem dos materiais e equipamentos hospitalares. 
 
5. SERVIÇO DO BLOCO CIRÚRGICO E ANESTESIA / SALA DE  RECUPERAÇÃO 

ANESTÉSICA 

 

FUNÇÕES 

Enfermeiro 

Técnico em Enfermagem 

Auxiliar em Enfermagem 
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Servente de Limpeza 

Médico - Área 

 
Atividades desenvolvidas Serviço de Enfermagem: Realizar plano de cuidados de enfermagem e 
supervisionar a continuidade da assistência prestada aos pacientes cirúrgicos; Supervisionar as ações 
dos profissionais da equipe de enfermagem; Chegar programação cirúrgica previamente; Marcar 
cirurgias de urgência e emergência no boletim próprio e comunicar o cirurgião da disponibilidade de 
sala; Recepcionar o paciente no CC, juntamente com o técnico e auxiliar, certificando-se do correto 
preenchimento dos impressos próprios do CC, prontuários, exames pertinentes ao ato cirúrgico, 
revisando o prontuário (exames, medicações, anotando alterações); Realizar inspeção física no paciente 
na entrada do CC; Acompanhar o paciente à SO sempre que possível; Auxiliar na transferência do 
paciente da marca para a mesa cirúrgica, certificando-se do correto posicionamento de cateteres, sonda 
e drenos sempre que possível; Avaliar o correto posicionamento do paciente para o ato anestésico-
cirúrgico; Supervisionar a desmontagem da sala cirúrgica e o encaminhamento de materiais especiais; 
Conferir materiais implantáveis necessários ao procedimento cirúrgico; Manter ambiente cirúrgico 
seguro tanto para o paciente quanto para a equipe profissional; Realizar a avaliação pré-operatória de 
acordo com as condições oferecidas pela instituição; Colaborar no ato anestésico, caso haja 
necessidade; Realizar sondagem vesical, caso haja necessidade; Realizar as anotações e evoluções de 
enfermagem no prontuário do paciente dos cuidados prestados por ele e das ocorrências durante o 
transoperatório; Prestar assistência ao término do procedimento cirúrgico e anestésico sempre que 
possível; Auxiliar na transferência do paciente da mesa de cirúrgica para a maca realizando breve 
inspeção física para detectar possíveis eventos adversos e certificando-se do correto posicionamento de 
cateteres, sondas e drenos; Acompanhar o paciente pra Recuperação Pós-Anestésia (RPA) sempre que 
possível, informando intercorrências; Quando houver recuperação pós-anestesia em sala cirúrgica, 
aprazar prescrição medica e supervisionar cuidados; Participar de reuniões programadas pela chefia de 
enfermagem do CC; Participar e realizar pesquisa como elemento integrante da equipe de saúde; 
Estabelecer intercambio cientifico com o docente, discente e equipe multiprofissional; Acompanhar e 
participar da avaliação de desempenho dos servidores do seu turno de trabalho; Supervisionar a 
freqüência de funcionários e redistribuir salas cirúrgicas conforme prioridades; Prover o CC de recurso 
humanos necessários ao atendimento em SO; Zelar para que todos os impressos referentes à assistência 
do paciente no CC sejam corretamente preenchidos, revisando e assinando; Supervisionar a ordem e a 
limpeza do CC; Auxiliar na recepção do RN juntamente com o residente da pediatria; Realizar 
anotações ao prontuário do paciente ao ser suspensa cirurgia. Distribuir salas cirúrgicas para o dia 
seguinte quando solicitado pela secretária. 
 
Atividades desenvolvidas Serviço de Limpeza: Atribuições de Auxiliar de Enfermagem, 
Laboratorista de Área, Auxiliar de Serviços Gerais e Serviço de Limpeza; Receber materiais 
(instrumentais), vidros de aspiração, canetas de cautérios usados em sala cirúrgica, procedendo à 
lavagem dos mesmos conforme rotinas estabelecidas pela CCIH e encaminhando-os ao CME; Lavar 
vidros de aspiração e devolver para as salas cirúrgicas; Diluir detergente enzimático, gluteraldeído 
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observando recomendações do fabricante; Realizar limpeza e desinfecção nos dispensadores dos 
lavabos e pias conforme rotina do CCIH, repondo as soluções degermantes, quando necessário; Repor 
diariamente e quando necessário, escova para degermação de mãos, nos recipientes destinados para tal, 
próximos aos lavabos; Trocar torpedos de O² e Protóxido nas salas cirúrgicas, quando solicitado; 
Controlar estoque de detergente cirúrgico, detergente doméstico, pinho, álcool 70%, sabonete liquido e 
solicitar reposição ao almoxarife; Recolher e devolver papel não tecido ao CME; Entregar ao 
funcionário do transporte material para exames quando for solicitado pelo circulante de sala; Prestar 
serviço de apoio em sala cirúrgica, sempre que for solicitado; Realizar limpeza de leitos e 
equipamentos quando solicitado pelo enfermeiro; Guardar frascos destinados ao acondicionamento de 
peça cirúrgica que são fornecidos pela patologia em local pré-estabelecido; Acompanhar o técnico ou 
auxiliar em transporte do corpo pós-mortem quando solicitado; Transportar peças cirúrgicas ou RN 
para o setor de patologia do HUSM quando solicitado pelo enfermeiro; Participar da limpeza terminal 
do Centro Cirúrgico conforme a rotina estabelecida pelo serviço; Comunicar o enfermeiro do turno 
qualquer alteração dentro de suas atribuições; Usar EPIs sempre que realizar a limpeza, desinfecção e 
diluição de produtos químicos. 
Estas unidades recebem pacientes provenientes de todas as unidades de internação e Pronto 
Atendimentos (PA), sendo submetidos a cirurgias sendo que estes pacientes nem sempre apresentam 
diagnóstico prévio de doenças infecto-contagiosas. Nas unidades, existem quartos privativos onde são 
colocados os pacientes em questão, além de serem portadores de cirurgias tidas como ‘infectadas’. No 
Serviço de Recuperação Anestésica, existe um leito disponível na unidade para isolamento, onde 
pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou infectados são isolados até a alta anestésica ou 
ate que haja leito disponível nas unidades de internação. 
 
Atividades desenvolvidas - Médico: Cirurgião ou anestesiologista, vinculado à direção clinica; 
Manter o vinculo entre o centro cirúrgico e a direção clinica, no que se refere a distribuição de salas 
cirúrgicas por serviço, adequação das escalas de plantão, solicitação de manutenção e obtenção de 
novos equipamentos e materiais de consumo, adequados aos procedimentos; Participar junto a chefia 
de enfermagem de normatizações com o objetivo de otimizar cada vez mais esse setor; Desenvolver 
atividades de ensino junto a alunos da graduação e pós graduação. 
 
Atividades desenvolvidas – Servente de Limpeza: Receber materiais (instrumentais), vidros de 
aspiração, canetas de cautérios usados em sala cirúrgica, procedendo à lavagem dos mesmos conforme 
rotinas estabelecidas pela CCIH e encaminhando-os ao CME; Lavar vidros de aspiração e devolver 
para as salas cirúrgicas; Diluir detergente enzimático, gluteraldeído observando recomendações do 
fabricante; Realizar limpeza e desinfecção nos dispensadores dos lavabos e pias conforme rotina do 
CCIH, repondo as soluções degermantes, quando necessário; Repor diariamente e quando necessário, 
escova para degermação de mãos, nos recipientes destinados para tal, próximos aos lavabos; Trocar 
torpedos de O² e Protóxido nas salas cirúrgicas, quando solicitado; Controlar estoque de detergente 
cirúrgico, detergente doméstico, pinho, álcool 70%, sabonete liquido e solicitar reposição ao 
almoxarife; Recolher e devolver papel não tecido ao CME; Entregar ao funcionário do transporte 
material para exames quando for solicitado pelo circulante de sala; Prestar serviço de apoio em sala 
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cirúrgica, sempre que for solicitado; Realizar limpeza de leitos e equipamentos quando solicitado pelo 
enfermeiro; Guardar frascos destinados ao acondicionamento de peça cirúrgica que são fornecidos pela 
patologia em local pré-estabelecido; Acompanhar o técnico ou auxiliar em transporte do corpo pós-
mortem quando solicitado; Transportar peças cirúrgicas ou RN para o setor de patologia do HUSM 
quando solicitado pelo enfermeiro; Participar da limpeza terminal do Centro Cirúrgico conforme  a 
rotina estabelecida pelo serviço; Comunicar o enfermeiro do turno qualquer alteração dentro de suas 
atribuições; Usar EPIs sempre que realizar a limpeza, desinfecção e diluição de produtos químicos; 
 
6. CTMO (CENTRO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA) E CTCriac (CENTRO DE 

TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM CÃNCER) 

6.1 CTCriac 

FUNÇÕES 

Enfermeiro 

Técnico em Enfermagem 

Auxiliar de Enfermagem 

Auxiliar de Saúde 

Médico - Área 

 

Atividades desenvolvidas Serviço de Enfermagem:  Receber o plantão, realizar avaliação de todos os 
pacientes internados em sua unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e 
delegar atividades aos demais membros da Equipe de Enfermagem; Agilizar procedimentos de 
diagnóstico e tratamento junto aos serviços interdepartamentais; Planejar, organizar, coordenar, 
executar e avaliar a assistência de enfermagem na unidade em seu turno de trabalho; Elaborar escalas 
de serviço, diárias; Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de materiais e 
equipamentos; Supervisionar o estoque adequado dos medicamentos, materiais e equipamentos da 
unidade. Realizar reuniões periódicas com a Equipe de Enfermagem do seu turno; Avaliar a 
necessidade de treinamento e aprimoramento em serviço e solicitar ao chefe da unidade a realização 
dos mesmos; Participar e realizar pesquisas como elemento integrante da equipe saúde; Desenvolver e 
participar de programas de saúde ao paciente e familiares nas diversas áreas de abrangência; 
Estabelecer intercâmbio científico com o docente, discente e equipe multiprofisional; Acompanhar e 
participar de avaliação de desempenho dos servidores do seu turno de trabalho; Fazer prevenção e 
controle sistemático de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis, comunicando a C.C.I.H.; 
Auxiliar os membros da equipe de saúde na realização de procedimentos; Supervisionar os 
procedimentos técnicos e os registros feitos pelos membros da Equipe de Enfermagem; Punção venosa 
periférica e de cateter totalmente implantado, administração de quimioterapia EV, SC, IM e auxílio na 
administração de quimioterapia IT; Auxiliar em procedimento como mielograma, biópsia óssea, 
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biópsia de pele, coleta de citogenética, biologia molecular. Orientação na internação e alta enfatizando 
o auto-cuidado e os cuidados com os efitos colaterais dos quimiotápicos. Realização de rotinas 
estabelecidas quando ocorrer estravasamento ou infiltração de quimioterápicos.; realização de rotinas 
estabelecidas quando ocorrer estravasamento ou infiltração de quimioterápicos. 
Realizar: Admissão do paciente na unidade; Cuidados diretos ao paciente grave; Curativos complexos e 
de cateteres venosos profundos; Instalação de P.V.C.; Avaliações do balanço hídrico, comunicando 
desequilíbrio; Sondagem nasogástrica, nasojejunal e vesical; Troca de frascos de drenagens torácicas; 
Controle de medicamentos psicotrópicos e entorpecentes; Instalação, troca e retirada de 
quimioterápicos; Troca de frascos da nutrição parenteral; Sistematização da assistência de enfermagem; 
Orientações aos pacientes e familiares para o auto-cuidado e alta hospitalar; Orientar e acompanhar 
quanto ao preparo para cirurgia e exames complementares; Registros dos procedimentos realizados no 
prontuário do paciente; Contribuir com a formação acadêmica, discentes da área de saúde em estágio 
curricular ou extracurricular; Realizar a entrega do plantão do seu turno; Participar em “round” diário; 
Notificar acidentes de trabalho ocorridos no setor; Outras atividades da mesma complexidade.  
 
Atividades desenvolvidas - Médico: Realizar anamnese; Realizar exame físico; Levantar hipóteses 
diagnósticas; Realizar propedêutica instrumental; Solicitar exames complementares; Solicitar 
interconsultas; Realizar exames complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar 
dados de exame clínico e exames complementares; Diagnosticar estado de saúde de pacientes e 
clientes; Realizar diagnóstico de saúde da comunidade; Discutir diagnóstico, prognóstico e tratamento 
com pacientes, clientes, responsáveis e familiares. Planejar tratamento de pacientes e clientes; Indicar 
tratamento; Receitar drogas, medicamentos e fitoterápicos; Prescrever tratamento; Praticar intervenções 
clínicas; Praticar intervenções cirúrgicas; Praticar procedimentos intervencionistas; Estabelecer 
prognóstico; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Monitorar estado de saúde de 
pacientes hospitalizados; Reabilitar pacientes e clientes (condições biopsicossociais); Estabelecer plano 
de ações em saúde; Prescrever medidas higiênico-dietéticas; Prescrever imunização; Ministrar 
tratamentos preventivos; Rastrear doenças prevalentes; Implementar medidas de biossegurança; 
Implementar medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde 
ambiental; Promover campanhas de saúde; Promover atividades educativas; Promover ações de 
controle de vetores e zoonoses; Divulgar informações em mídia; Elaborar prontuários; Emitir receitas; 
Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir laudos; Elaborar relatórios; Emitir 
pareceres; Elaborar documentos de imagem; Emitir declarações; Elaborar procedimentos operacionais 
padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar material informativo e normativo; 
Arquivar documentos; Preencher e assinar formulários de internação e transferência, alta, cirurgia e 
óbito; Fazer avaliação dos pacientes que chegam ao CTCRIAC; Realizar tratamento específico de 
rotinas de emergência fazendo anotações no prontuário; Realizar procedimentos como entubação 
endotraqueal e orotraqueal; Passar cateteres; Realizar suturas; Coordenar parada cardiorespiratórias; 
Realizar laudo; Participar de programas de atendimento, ensino e pesquisa na instituição; Participar de 
reuniões administrativas e cientificas; Participar da avaliação da qualidade da assistência prestada; 
Cumprir normas e regulamentos do HUSM; Orientar residentes e alunos sempre que necessário; Prestar 
informações e orientações a familiares e pacientes; Cumprir o código de ética médica; Cumprir 
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regimento interno do corpo clínico; Realizar as demais atividades e procedimentos do médico; Realizar 
demais atividades do médico do setor; Realizar demais atividades do médico plantonista. 
 

6.2 CTMO 

FUNÇÕES 

Enfermeiro 

Técnico em Enfermagem 

Auxiliar de Enfermagem 

Auxiliar de Saúde 

Médico - Área 

 

Atividades desenvolvidas:  Receber o plantão, realizar visitas a todos os pacientes internados em sua 
unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e delegar atividades aos demais 
membros da Equipe de Enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de 
enfermagem em seus serviços e setores; Elaborar escalas de serviço, diária, mensal e do seu turno de 
trabalho; Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de materiais e 
equipamentos; Supervisionar e realizar estoque adequado dos medicamentos, materiais e equipamentos 
da unidade; Coletar exames laboratoriais; Avaliar a necessidade de capacitação e aprimoramento em 
serviço e solicitar ao chefe da unidade a realização dos mesmos em conjunto com a Educação 
Continuada; Instalar hemoderivados em conjunto com o CCIH; Participar e realizar pesquisas como 
elemento integrante da equipe de saúde; Desenvolver e participar de programas de saúde ao paciente e 
familiares nas diversas áreas de abrangência (visita domiciliar, avaliação da residência para alta do 
paciente); Estabelecer intercâmbio científico com o docente, discente e Equipe Multiprofissional; 
Acompanhar e participar de avaliação de desempenho dos servidores do seu turno de trabalho; Fazer 
prevenção e controle sistemático da Infecção Hospitalar e de doenças transmissíveis comunicando a 
C.C.I.H; Auxiliar os membros da equipe de saúde na realização de procedimentos, tais como: biópsia 
óssea, mielograma, implatação de cateteres em semi implatados; Supervisionar os procedimento 
técnicos e os registros feitos pelos membros da Equipe de Enfermagem e assinar colocando número do 
COREN; 
Realizar: admissão do paciente na unidade; cuidados diretos a pacientes graves; curativos complexos e 
de cateteres venosos profundos; balanço hídrico, intervindo diante de desequilíbrio; sondagem 
nasogástrica, nasojejunal e vesical; controle de medicamentos de psicotrópicos e entorpecentes; 
instalação de quimioterápicos; troca de frascos de Nutrição Parenteral; sistematização da assistência de 
enfermagem; orientações aos pacientes e familiares para o autocuidado e alta hospitalar; orientação e 
acompanhamento quanto ao preparo para cirurgia e exames complementares; registros dos 
procedimentos realizados no prontuário do paciente; contribuir com a formação acadêmica, discentes 
da área de saúde em estágio curricular ou extracurricular; realizar a passagem de plantão do seu turno; 
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outras atividades de mesma complexidade; infundir CTHP; auxiliar coleta de medula óssea no bloco 
cirúrgico; Realizar consultas de enfermagem à pacientes pós-TMO (transplante de medula óssea); 
Punção venosa periférica e de cateter totalmente implantado, administração de quimioterapia IT; 
auxílio em procedimentos como mielograma, biópsia óssea, biopsia de pele, coleta de citogenética, 
biopsia molecular. Orientação na internação e alta enfatizando o auto-cuidado e os cuidados com os 
efeitos coletarais dos quimioterápicos. Realização de rotinas estabelecidas quando ocorrer 
estravasamento ou infiltração de quimioterápicos. Atribuições previstas ao Enfermeiro pelo Conselho 
Regional de Enfermagem, Lei n° 7.498, de 15.06.1986 - Decreto n° 94.406, de 08.06.1987 
 
7. CCIH (COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – CCIH)  

 

FUNÇÕES 

Enfermeiro 

Auxiliar de Enfermagem 

 

Atividades Desenvolvidas: Elaborar, implementar e avaliar Programa de prevenção e controle de I.H.; 
Elaborar, implementar e supervisionar normas e rotinas técnico operacionais, visando a prevenção e o 
controle das Infecções Hospitalares; Participa na implantação e adequação do Sistema de Vigilância 
Epidemiológica das Infecções Hospitalares; Coletar dados para o sistema de Vigilância Epidemiológica 
das Infecções Hospitalares; Elaborar relatórios e Gráficos dos dados coletados; Analisar, periódica e 
sistematicamente as informações providas do sistema de Vigilância Epidemiológica das Infecções 
Hospitalares e aplicar as medidas de controle necessário; Realizar investigação epidemiológica de 
casos e surtos, sempre que indicado, e implantar medidas imediatas de controle; Elaborar e divulgar, 
regularmente, relatórios e gráficos; Elaborar, implantar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas 
técnico-operacinais, visando limitar a disseminação de agentes infecciosos por meio de medidas de 
precauções e isolamentos; Cooperar com o serviço de Educação continuada nos treinamentos com 
vistas a obter capacitação adequada dos profissionais, no que diz respeito à prevenção e controle das 
Infecções Hospitalares; Participar na elaboração do regimento interno da CCIH; Cooperar com a ação 
do órgão de gestão do SUS, bem como fornecer, prontamente, as informações epidemiológicas 
solicitadas pelas autoridades competentes; Notificar ao organismo de gestão do SUS, os casos 
diagnosticados ou suspeitos de doenças sob vigilância (notificação compulsória), atendidos em 
qualquer dos serviços ou unidades do hospital, e atuar cooperativamente com os serviços de saúde 
coletiva; Notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do organismo de gestão do 
SUS, os casos e surtos diagnosticados ou suspeitos de infecção associadas à utilização de insumos e/ou 
produtos industrializados. Elaborar e divulgar material educativo visando a prevenção e o controle das 
infecções hospitalares (cartazes, folders, vídeos, manual...); Promover e participar de eventos visando a 
prevenção e o controle das IHs. 
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Entre as atividades rotineiras, a busca de informações para vigilância junto a pacientes sem diagnóstico 
prévio de doenças infecto-contagiosas, bem como na entrada nas áreas de isolamento (infecto-
contagioso, com infecção hospitalar ou com germes multiresistentes). 
 
8. SSST – SERVIÇO MÉDICO E DE ENFERMAGEM (SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA 
DO TRABALHADOR) 
 

FUNÇÕES 

Enfermeiro 

Médico - Área 

 
Atividades Desenvolvidas – Médica do Trabalho: Implementar o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) e o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO);Executar 
exames periódicos de todos os empregados ou em especial daqueles expostos a maior risco de 
acidentes do trabalho ou de doenças profissionais, fazendo o exame clínico e/ou interpretando os 
resultados de exames complementares, para controlar e ssegurar as condições de saúde dos mesmos. 
Executar exames médicos especiais em trabalhadores do sexo feminino, idosos ou portadores de 
subnormalidades, fazendo anamnese, exame clínico e/ou interpretando os resultados de exames 
complementares, para detectar prováveis danos à saúde em decorrência do trabalho que executam e 
instruir a administração da instituição para possíveis mudanças de atividades. Realizar tratamento de 
urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas da saúde, encaminhando os 
funcionários à terapêutica adequada, para prevenir conseqüências mais graves ao trabalhador. Avaliar, 
juntamente com outros profissionais, condições de insegurança, visitando periodicamente os locais de 
trabalho, para sugerir à direção da do hospital medidas destinadas a remover ou atenuar os riscos 
existentes. Participar, juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de programas de 
proteção à saúde dos trabalhadores, analisando em conjunto os riscos, as condições de trabalho, os 
fatores de insalubridade, de fadiga e outros, para obter a redução de absenteísmo. Participar do 
planejamento e execução dos programas de treinamento dos profissionais do HUSM, avaliando as 
necessidades e ministrando aulas, para capacitar e instruir os profissionais para prestar primeiros 
socorros em casos de acidentes graves e catástrofes. Participar de atividades de prevenção de acidentes, 
comparecendo a reuniões e assessorando em estudos e programas, para reduzir as ocorrências de 
acidentes do trabalho. Realizar os programas de vacinação, orientando a seleção da população 
trabalhadora e o tipo de vacina a ser aplicada, para prevenir moléstias transmissíveis.Participar de 
estudos das atividades realizadas pela instituição, analisando as exigências psicossomáticas de cada 
atividade, para elaboração das análises profissiográficas. Proceder aos exames médicos destinados ao 
Atestado de Saúde Ocupacional – ASO – verificando o tipo de atestado e os riscos ocupacionais. 
Participar da inspeção das instalações destinadas ao bem-estar dos trabalhadores, visitando, juntamente 
com outros profissionais, os ambientes do HUSM, para observar as condições de higiene e orientar a 
correção das possíveis falhas existentes. Podendo elaborar laudos periciais sobre acidentes do trabalho, 
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doenças profissionais e condições de insalubridade. Acompanhar os acidentes de trabalho, inclusive os 
pérfuro cortantes com monitoramento de até 90 dias. Supervisionar os estagiários e bolsistas. 
Implementar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).Realizar a Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) e outras campanhas promocionais de saúde para os 
funcionários. Acompanhar a Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT) emitidas. 
 

Atividades Desenvolvidas – Enfermagem: Estudar as condições de segurança e periculosidade do 
HUSM, efetuando observações nos locais de trabalho e discutindo-as em equipe, para identificar as 
necessidades no campo da segurança, higiene e melhoria do trabalho. Elaborar e executa planos e 
programas de proteção à saúde dos trabalhadores, participando de grupos que realizam inquéritos 
sanitários, estudam as causas de absenteísmo, fazem levantamentos de doenças profissionais e lesões 
traumáticas, procedem a estudos epidemiológicos, coletam dados estatísticos de morbidade e 
mortalidade de trabalhadores, investigando possíveis relações com as atividades funcionais, para obter 
uma melhor qualidade de vida no trabalho. Executar e avalia programas de prevenções de acidentes e 
de doenças profissionais ou não-profissionais, fazendo análise da fadiga, dos fatores de insalubridade, 
dos riscos e das condições de trabalho, para propiciar a preservação de integridade física e mental dos 
trabalhadores. Elabora e executa ou supervisiona e avalia as atividades de assistência de enfermagem 
aos trabalhadores, proporcionando-lhes atendimento adequado, para reduzir o absenteísmo profissional. 
Treinar os trabalhadores, instruindo-os sobre o uso de roupas e material adequado ao tipo de trabalho, 
para reduzir a incidência de acidentes. Planeja e executa programas de educação sanitária, divulgando 
conhecimentos e estimulando a aquisição de hábitos sadios, para prevenir doenças profissionais, 
mantendo cadastros atualizados. Realiza consulta de enfermagem para os funcionários encaminhado-
os, quando necessário, para outros profissionais e/ou para terapias de suporte à saúde do trabalhador. 
Realiza o acompanhamento domiciliar dos funcionários afastados, a fim de fornecer um suporte 
emocional e esclarecimentos, bem como buscar vínculo deste profissional com o HUSM, para que este 
se sinta acolhido pelo hospital neste momento de afastamento. Planeja e executa projetos que busquem 
parcerias com as demais especialidades do HUSM e da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
para que os funcionários possam ser atendidos de forma adequada por esses profissionais. Realiza 
grupos de apoio ao funcionário. Auxilia na realocação dos trabalhadores que estão retornando ao 
trabalho. Realiza campanhas promocionais de saúde embasadas nas necessidades dos servidores e 
conforme a aplicação do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO). 

Entre as atividades rotineiras, é realizada a inspeção de áreas de isolamento (infecto-contagioso, com 
infecção hospitalar ou com germes multiresistentes), para adequações de objetos, EPI’s e análise de 
equipamentos e uso para correta proteção dos servidores. 
 
9. SERVIÇO MÉDICO E DE ENFERMAGEM AMBULATÓRIO ALA I  
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FUNÇÕES 

Enfermeiro 

Técnico em Enfermagem 

Auxiliar de Enfermagem 

Auxiliar de Saúde 

Médico - Área 

 

Atividades desenvolvidas: Receber o plantão, realizar visitas a todos os pacientes internados em sua 
unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e delegar atividades aos demais 
membros da Equipe de Enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de 
enfermagem em seus serviços e setores; Elaborar escalas de serviço, diária, mensal e do seu turno de 
trabalho; Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de materiais e 
equipamentos; Supervisionar e realizar estoque adequado dos medicamentos, materiais e equipamentos 
da unidade; Realizar reuniões periódicas com a Equipe de Enfermagem do seu turno; Avaliar a 
necessidade de capacitação e aprimoramento em serviço e solicitar ao chefe da unidade a realização 
dos mesmos em conjunto com a Educação Continuada; Participar e realizar pesquisas como elemento 
integrante da equipe de saúde; Desenvolver e participar de programas de saúde ao paciente e familiares 
nas diversas áreas de abrangência; Estabelecer intercâmbio científico com o docente, discente e Equipe 
Multiprofissional; Acompanhar e participar de avaliação de desempenho dos servidores do seu turno de 
trabalho; Fazer prevenção e controle sistemático da Infecção Hospitalar e de doenças transmissíveis 
comunicando a C.C.I.H.; Auxiliar os membros da equipe de saúde na realização de procedimentos; 
Supervisionar os procedimento técnicos e os registros feitos pelos membros da Equipe de Enfermagem 
e assinar colocando número do COREN. 
Realizar: admissão do paciente na unidade; cuidados diretos a pacientes graves; curativos complexos e 
de cateteres venosos profundos; instalação de P.V.C.; balanço hídrico, intervindo diante de 
desequilíbrio; sondagem nasogástrica, nasojejunal e vesical; instalar e trocar frascos e drenagens 
torácicas; controle de medicamentos de psicotrópicos e entorpecentes; instalação de quimioterápicos; 
troca de frascos de Nutrição Parenteral; sistematização da assistência de enfermagem; orientações aos 
pacientes e familiares para o auto cuidado e alta hospitalar; orientação e acompanhamento quanto ao 
preparo para cirurgia e exames complementares; registros dos procedimentos realizados no prontuário 
do paciente; contribuir com a formação acadêmica, discentes da área de saúde em estágio curricular ou 
extracurricular; realizar a passagem de plantão do seu turno; outras atividades de mesma complexidade; 
Fazer curativos contaminados; Atender pacientes com doenças infectos contagiosas. Atribuições 
previstas pelo Conselho Regional de Enfermagem, Lei n° 7.498, de 15.06.1986 – Decreto n° 94.406, de 
08.06.1987. 
Nesta unidade, encontra-se o HOSPITAL DIA , onde são atendidos diariamente pacientes portadores 
de doenças infecto-contagiosas como hepatite, tuberculose, HIV+, meningite, mesmo não sendo em 
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isolamento. Todos os servidores desta unidade entram em contato com esta área e com estes pacientes, 
justificando-se assim o ensejo ao adicional de insalubridade no seu maior grau. 
 
10 . SERVIÇO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA 
 
 

FUNÇÕES 

Médico - Área 

 
Atividades desenvolvidas - CHEFE MÉDICO DO SETOR DE TRAUMATOLOGIA :  Realizar 
consultas (conforme normas); Fazer as evoluções dos pacientes; Planejar o tratamento de radioterapia; 
Solicitar exames, quando necessário; Realizar prescrição de medicamentos e cuidados especiais; 
Preencher e assinar formulários de internação e transferência, alta, cirurgia e óbito; Fazer avaliação dos 
pacientes que chegam na Radiologia; Realizar laudo; Participar de programas de atendimento, ensino e 
pesquisa na instituição; Participar de reuniões administrativas e cientificas; Participar da avaliação da 
qualidade da assistência prestada; Cumprir normas e regulamentos do HUSM; Orientar residentes e 
alunos sempre que necessário; Prestar informações e orientações a familiares e pacientes; Cumprir o 
código de ética médica; Cumprir regimento interno do corpo clínico; Realizar as demais atividades e 
procedimentos do médico; Seguir as normas técnicas preconizadas pela CNEN. 
 
Atividades desenvolvidas - MÉDICO PLANTONISTA TRAUMATOLOGISTA : Receber o 
plantão; Fazer anamnese, exame psicológicos dos pacientes em observação; Solicitar exames; Realizar 
prescrição de medicamentos e cuidados especiais; Fazer triagem de pacientes que chegam ao PS; 
Preencher e assinar formulários de internação e transferência, alta, cirurgia e óbito; Fazer avaliação dos 
pacientes que chegam ao PS; Realizar tratamento específico de rotinas de emergência fazendo 
anotações no prontuário; Realizar procedimentos como entubação endotraqueal e orotraqueal; Passar 
cateteres; Realizar suturas; Coordenar parada cardiorespiratórias; Realizar laudo; Participar de 
programas de atendimento, ensino e pesquisa na instituição; Participar de reuniões administrativas e 
cientificas; Participar da avaliação da qualidade da assistência prestada; Cumprir normas e 
regulamentos do HUSM; Orientar residentes e alunos sempre que necessário; Prestar informações e 
orientações a familiares e pacientes; Cumprir o código de ética médica; Cumprir regimento interno do 
corpo clínico; Realizar as demais atividades e procedimentos do médico. 
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                     Desta forma, todo o serviço médico e de enfermagem das unidades de internação (do 2º ao 
6º andar), Centro Obstétrico, Unidade Paulo Guedes de Psiquiatria, Centro Cirúrgico, CTMO (Centro 
de Transplante de Medula Óssea), CTCriac, CCIH (Centro de Controle de Infecção Hospitalar) e SSST 
– Serviço Médico e de Enfermagem (Serviço de Saúde e Segurança do Trabalhador), Serviço do 
Ambulatório Ala I, Serviço de Traumatologia e Ortopedia e Área técnica do Laboratório de Análises 
Clínicas, do Serviço de Hemato-Onco e Hemoterapia possuem “contato direto e permanente com 
pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas, sendo em isolamento ou não”. Portanto, os 
servidores da equipe médica e de enfermagem que atuam nestas áreas fazem jus ao adicional de 
Insalubridade no seu Grau Máximo – 20%, devido ao contato com o agente biológico. 
 

Norma Regulamentadora – NR-15  

 

ANEXO Nº 14 

AGENTES BIOLÓGICOS (115.047-2 / I4) 

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 

caracterizada pela avaliação qualitativa. 

Insalubridade de grau máximo 

Trabalho ou operações, em contato permanente com: 

- pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 

uso, não previamente esterilizados; 

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais 

portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); 

- esgotos (galerias e tanques); 

- lixo urbano (coleta e industrialização). 

                      Portanto, fica assim redistribuído o Quadro de Atividades Insalubres, tendo por base o 

Laudo Técnico Pericial n. 22 e pelas novas informações levantadas por este documento: 

 

 

 
 
 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

508 

QUADRO DE ATIVIDADES INSALUBRES - HUSM  
 

AGENTE GRAU SETOR 
 
   

Ruído 

 
 

Médio 

 
- Serviço de Nutrição e dietética; 
- Manutenção (mecânica, caldeiras, marcenaria e 
carpintaria). 

Químico: 
Hidrocarbonetos 

e outros 
compostos de 

carbono 

   
 

Máximo 

 
- Manutenção - Pintura (pistola); 
- Manutenção -Mecânica (óleos minerais); 
- Caldeiras (óleos minerais). 
 

   
     
 
 

     
 

Médio 
 

- Setores em geral (enfermarias, ambulatórios, postos de 
vacinação, e outros estabelecimentos destinados aos 
cuidados da saúde humana) 



>SECUR 
Consultoria Empresarial 

 
LTIP/ UFSM/2007/ HUSM-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN TA MARIA 
 
 
 

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS 
Fone Fax: 0XX51 9956.0305 

e-mail:securitta@tutopia.com.br 
 

 

509 

 
 

Máximo 
 

(pacientes em 
isolamento por 

doenças infecto-
contagiosas, bem 
como objetos de 

seus uso, não 
previamente 

esterilizados). 
 
 

- P.As  e U.T.Is: locais com leitos permanentes  com 
pacientes infecto-contagiosos  em isolamento; 
- Centro de Materiais e Esterilização 
- Lavanderia - Área suja 
- Serviço Médico / Enfermagem da Clinica 
Tocoginecologica (2º andar) 
- Serviço Médico / Enfermagem da Clínica Cirúrgica (3º 
andar) 
- Serviço Médico / Enfermagem da Clínica Médica I (4º 
andar) 
- Serviço Médico / Enfermagem da Nefrologia (4º andar) 
- Serviço Médico / Enfermagem da Clínica Médica II (5º 
andar) 
- Serviço Médico / Enfermagem da Clínica Pediátrica (6º 
andar) 
- Serviço do Bloco Cirúrgico (todas as clínicas cirúrgicas) e 
Anestesia 
- Serviço da Sala de Recuperação Anestésica 
- Centro Obstétrico 
- Serviço de Enfermagem da Unidade Paulo Guedes e 
SERDEQUIM 
- Unidade Hemato-Oncológica 
- Serviço de Médico / Enfermagem Ambulatório Ala I 
- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH 
(Serviço de Enfermagem) 
-Serviço Médico e de Enfermagem do Serviço de Saúde e 
Segurança do Trabalhador 
- Serviço de Traumato-Ortopedia 
- Área técnica do Laboratório de Análises Clínicas, do 
Serviço de Hemato/Oncologia e Hematoterapia. 
 

 
 
 
 
 

Biológicos 

Máximo 
(esgotos-galerias e 
tanques). 

 
- Hidráulica 

 
             Os enquadramentos referentes aos adicionais de Periculosidade e Irradiação Ionizante 

permanecem inalterados. 
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                            Sem mais nada a acrescentar 
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