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OBJETIVO
Este Procedimento Operacional Padrão (POP) foi elaborado para padronizar os procedimentos de Atendimento em Sala de Espera das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) Adulta e Coronariana do Hospital
de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), administrado pela Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), como uma iniciativa que visa promover a humanização do
atendimento a todos os familiares/visitantes deste espaço, uma vez que colabora para o acesso à informação e para a melhoria da qualidade e da eficiência da atenção dispensada aos pacientes, acompanhantes e visitantes.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Folder com orientações aos visitantes das UTIs Adulta e Coronariana do HC-UFTM

GLOSSÁRIO
Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
HC-UFTM - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro
POP – Procedimento Operacional Padrão
UTI - Unidade de Terapia Intensiva
PNH – Política Nacional de Humanização
APLICAÇÃO
Sala de Espera das UTIs Adulto e Coronariana (Serviço Social e Serviço de Psicologia).

1. INFORMAÇÕES GERAIS
O acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH), “é uma ação tecnoassistencial que pressupõe a mudança da relação profissional/usuário e sua rede social através de parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de solidariedade, reconhecendo o usuário como sujeito e participante ativo no processo de produção da saúde”. Acolher é um compromisso de resposta às necessidades
dos cidadãos que procuram os serviços de saúde.
De acordo com a portaria nº 895/2017/Ministério da Saúde: a UTI é um serviço hospitalar destinado a
usuários em situação clínica grave ou de risco, clínico ou cirúrgico, necessitando de cuidados intensivos,
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assistência médica, de enfermagem e fisioterapia ininterruptos, monitorização contínua durante as vinte
e quatro horas do dia, além de equipamentos e equipe multidisciplinar especializada.
Sendo assim, dada a complexidade dos casos e dos procedimentos realizados em uma UTI, a rotina do
setor é diferente das outras enfermarias do hospital, com acesso restrito de visitantes, tanto no tempo
reduzido da permanência, quanto no número de entradas autorizadas.
Tais características do contexto, juntamente com a gravidade dos casos, podem suscitar dúvidas e fantasias nos familiares que comparecem na UTI, nos momentos de visita, que já tendem a estar mais mobilizados afetivamente pelo momento vivido. Estudos mostram que orientar e acolher os visitantes antes da
entrada na UTI ajuda a prepará-los para o encontro com o familiar doente (Maruiti & Galdeano 2007;
Frizon, et. al, 2011).
Uma das intervenções possíveis de ser realizada é o atendimento em sala de espera. A realização do
atendimento em sala de espera visa recepcionar os usuários de forma acolhedora e humanizada, informar sobre normas e rotinas da Unidade e encaminhar as pessoas aos locais e profissionais que pretendem acessar, de acordo com a demanda apresentada, objetivando contribuir para a satisfação dos usuários e para o cumprimento da missão institucional.

2. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS

1.

As UTIs Adulta e Coronariana recebem visitantes em dois turnos diários de visita (manhã e tar-

de), em horários pré-determinados.
2.

São autorizados a entrar para visita e adentrar a Sala de Espera das UTIs dois visitantes por turno

de visita, previamente cadastrados na recepção da Portaria Principal;
3.

O recepcionista da Sala de Espera das UTIs, ao recepcionar o visitante, anota seu nome em plani-

lha, que contém a relação de pacientes internados, junto ao nome do paciente que deseja visitar;
4.

O recepcionista informa à Unidade de Atenção Psicossocial (Serviço Social e Psicologia) e ao

secretário da UTI a chegada do visitante;
5.

O assistente social, psicólogo e/ou o secretário designados para atendimento nas UTIs compare-

cem à Sala de Espera para realizar o acolhimento aos visitantes presentes.
6.

Observação: este acolhimento é realizado em conjunto, com todos os familiares/visitantes que se

encontrarem na sala de espera aguardando a liberação para a entrada nas UTIs.
POP/Unidade de Atenção Psicossocial/02/2019
Versão 1.0

Atendimento em Sala de Espera das Unidades de
Terapia Intensiva
Página 8 de 10

7.

São realizadas as seguintes orientações:



Horários de visita e do boletim médico;



Necessidade de aguardar autorização dos profissionais, secretários/escriturários, para a entrada

nas UTIs;


Importância da higienização das mãos;



Necessidade de desligar os celulares;



Não é permitido trazer alimentos para os pacientes, sentar nos leitos e falar em tom de voz alto;



Durante a visita, permanecer somente ao lado do paciente internado que for visitar, não sendo

permitido visitar outros pacientes;
Observação 1: juntamente com as orientações verbais, o visitante recebe um folder com as orientações
impressas.
Observação 2: neste momento são esclarecidas dúvidas dos visitantes que não puderam ser sanadas com
as orientações elencadas acima.
8.

Outros temas considerados relevantes também podem ser trabalhados em sala de espera, confor-

me avaliação dos profissionais e demandas dos visitantes, tais como orientações sobre os dispositivos
invasivos utilizados pelos pacientes, prevenção de infecção, orientações sobre os cuidados prestados,
orientações sobre direitos, etc.
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