RESOLUÇÃO Nº 069, DE 15 DE JULHO DE 2019

O

PRESIDENTE

DO

COLEGIADO

EXECUTIVO

DO

HOSPITAL

UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS/EBSERH, no uso de suas atribuições legais e regimentais, artigo 6.º da lei
12550 de 15 de dezembro de 2011 e artigos 60, 61 e 62 do Regimento Interno da
EBSERH, resolve ad referendum:

Aprovar a atualização do Regimento Interno da Comissão de Cuidados com
a Pele (CCP), do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados –
Filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, parte integrante desta
resolução.

MICHEL COUTINHO DOS SANTOS

Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados – HU-UFGD
CNPJ: 07.775.847/0002-78
Rua Ivo Alves da Rocha, 558 – Altos do Indaiá
CEP 79.823-501 – Dourados/MS, Brasil
67 3410-3000

Página 1 de 9

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE CUIDADOS COM A PELE DO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFGD, FILIAL EBSERH

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES

Art. 1º O presente Regimento disciplina a organização e o funcionamento da Comissão
de Cuidados com a Pele do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande
Dourados, filial Ebserh, bem como, estabelece a dinâmica de suas atividades e de seu
funcionamento. Esta comissão tem por finalidade oferecer um atendimento de qualidade
ao paciente portador de lesões, através da padronização de saberes entre os
profissionais do HU-UFGD/Ebserh, assim como, prevenir o surgimento de lesões
evitáveis nos pacientes desta instituição.
§ 1º A Comissão de Cuidados com a Pele (CCP) do HU-UFGD/Ebserh é de natureza
técnico-científica permanente.
§ 2º A CCP é um órgão de assessoria vinculado à Superintendência, por meio do Núcleo
de Comissões Hospitalares da instituição.

CAPÍTULO II
DA FINALIDADE

Art. 2º A Comissão de Cuidados com a Pele do HU-UFGD é um órgão de assessoria e
de autoridade da instituição e tem por finalidade o desenvolvimento de ações para a
prevenção e tratamento de feridas, com o compromisso de oferecer qualidade na
assistência e otimizar recursos.
§ 1º Considera-se como atividade desta comissão o conjunto de ações desenvolvidas
deliberada e sistematicamente para a redução da incidência e da gravidade das feridas.
§ 2º Entende-se por ferida qualquer perda da continuidade da pele.
§ 3º Entende-se por curativo o tratamento, utilizando técnicas com produtos químicos,
físicos e mecânicos no local da ferida.
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CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA

Art. 3º A Comissão terá composição multiprofissional e multidisciplinar, contando com
membros titulares.
Parágrafo único. A CCP poderá contar com consultores “ad hoc”, que não fazem parte
da comissão como membro titular, podendo auxiliar em uma reunião determinada, sendo
convidado formalmente para esta. Os consultores são pessoas pertencentes ou não à
instituição, com a finalidade de fornecer subsídios técnicos a determinado assunto.
Art. 4º Os membros titulares, serão representantes dos diversos serviços de atenção à
saúde da instituição, preferencialmente de nível superior.
Art. 5º A CCP deve contar com, no mínimo 07 (sete) membros titulares, podendo ser
ampliado este número conforme a necessidade da Comissão.
Parágrafo Único. Para o bom funcionamento da Comissão, é imprescindível a nomeação
de um secretário, com função exclusiva, mesmo não sendo um membro da mesma.

CAPÍTULO IV
DA NOMEAÇÃO

Art. 6º Os membros titulares da Comissão de Cuidados com a Pele (CCP) serão
escolhidos por seus pares em votação aberta em reunião, em concordância com a
Superintendência, para exercerem estas funções por um período de no mínimo 2 (dois)
anos, permitindo-se a recondução.
Parágrafo único. O critério para recondução dos membros será avaliado pelos pares
presentes na reunião, através da disponibilidade dos membros em auxiliar com os
trabalhos da CCP.
Art. 7º A CCP deverá ser formada por profissionais da área de saúde, que prestem
assistência direta ao paciente com lesão de pele, seja no cuidado ambulatorial ou em
uma unidade de internação e que atuem como sujeitos na prevenção do surgimento de
lesões e atuem na evolução de feridas nesses indivíduos.
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Art. 8º O presidente da CCP deve necessariamente ser um enfermeiro especialista em
Estomaterapia e/ou Dermatologia e/ou especialização em Assistência em Lesões de
Pele.
Art. 9º O vice-presidente deve ser um profissional de nível superior enfermeiro que tenha
interesse pelo tema, não tendo a obrigatoriedade de possuir especialização em áreas
fins relacionados ao atendimento ao paciente com lesões.
Art. 10. O mandato do presidente, vice-presidente e dos membros da CCP será de no
mínimo 02 (dois) anos, podendo haver recondução ao cargo por prazo indeterminado,
visto que, este é um serviço de caráter técnico-científico que se beneficia com a
experiência de seus membros, através de indicação da comissão e nomeação pela
Superintendência do HU-UFGD/Ebserh.
Art. 11. Após a nomeação pela Superintendência, permanecendo os mesmos membros,
caberá somente a recondução, ou seja, após a indicação da CCP no sentido de
reconduzir seus membros, caberá como ato da Superintendência a publicação de
portaria de recondução.
Art. 12. O mandato poderá ter um período inferior, desde que por motivo de força maior
que justifique o término do vínculo com a Comissão ou por ausência em 03 (três)
reuniões consecutivas, sem aviso prévio, ou 03 (três) alternadas, mesmo que com aviso
prévio.
§ 1º As ausências justificadas e não computadas são: férias, licença maternidade ou
paternidade, licença médica ou odontológica, licença gala, licença por morte de familiar,
licença para capacitação ou possibilidade de prejuízo assistencial.

CAPÍTULO V
DAS COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO

Art. 13. À Comissão de Cuidados com a Pele do HU-UFGD compete:
I.

Garantir aos pacientes do HU-UFGD/Ebserh um cuidado biopsicossocial no

tratamento de suas lesões;
II.

Amenizar o estresse do paciente durante a sua internação, através do uso de

coberturas e produtos para curativos que otimizem a cicatrização e melhorem sua
qualidade de vida;
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III.

Implantar ações sistematizadas para a realização de curativos e o tratamento do

paciente com feridas;
IV.

Reduzir o período de internação dos pacientes com lesões de pele, sempre que

possível;
V.

Decidir sobre o produto utilizado na ferida, após a avaliação da mesma;

VI.

Reduzir os custos hospitalares;

VII.

Alterar, sempre que necessário, o produto escolhido para o tratamento da lesão

do paciente, após comprovado seu malefício e acordado com o médico;
VIII.

Capacitar a equipe multiprofissional no tratamento de feridas;

IX.

Elaborar protocolos e implantá-los com o intuito de melhorar a assistência ao

paciente com lesões de pele dentro do HU-UFGD/Ebserh;
X.

Supervisionar o cumprimento do protocolo elaborado pela comissão;

XI.

Acompanhar a evolução das feridas dos pacientes do HU-UFGD/Ebserh, quando

solicitado pela equipe multidisciplinar, após a análise da real necessidade de
acompanhamento do paciente pelo enfermeiro supervisor do setor ou do médico, e após
a avaliação da lesão por esta comissão;
XII.

Promover subsídios que forneçam uma assistência qualificada e efetiva,

proporcionando reabilitação dos pacientes com lesões de pele;
XIII.

Orientar os pacientes e/ou cuidadores acompanhados por esta comissão no

momento da sua alta hospitalar em relação aos cuidados domiciliares com as suas
lesões;
XIV.

Acompanhar os pacientes com lesões que receberam alta hospitalar da instituição

ambulatorialmente, e os demais pacientes encaminhados de outros serviços de saúde.

CAPÍTULO VI
DAS ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES

Art. 14. Atribuições do Presidente:
I.

Dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da Comissão de Cuidados com a

Pele;
II.

Instalar a comissão e presidir suas reuniões;

III.

Promover convocação formal das reuniões;
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IV.

Representar a Comissão de Cuidados com a Pele em suas relações internas e

externas;
V.

Tomar parte das discussões e, quando for o caso, exercer o direito de voto de

desempate;
VI.

Indicar, dentre os membros da comissão, os relatores dos expedientes, quando

da ausência do secretário;
VII.

Indicar os membros para a realização de estudos, levantamento de pareceres e

outros, quando necessários ao cumprimento da finalidade da comissão;
VIII.

Promover a interação da comissão com a equipe multidisciplinar da instituição e

demais comissões;
IX.

Solicitar, quando necessário e na ausência de um médico disponível, exames

complementares para melhor acompanhamento do paciente, respeitando competências
para cada profissional, sendo que estes exames serão posteriormente avaliados
conjuntamente com o médico do paciente e cabe ao médico a prescrição de
medicamentos para uso sistêmico.
Art. 15. Atribuições do vice-presidente:
I.

Auxiliar na direção, coordenação e supervisão das atividades da Comissão de

Cuidados com a Pele;
II.

Auxiliar na promoção da comissão com a equipe multidisciplinar da instituição e

demais comissões;
III.

Na ausência do presidente, o vice-presidente realizará suas atribuições.

Art. 16. Atribuições do secretário:
I.

Assistir as reuniões;

II.

Manter controle dos prazos legais e regimentais referentes aos estudos de casos

ou outros que devam ser examinados nas reuniões da comissão;
III.

Lavrar termos de abertura e encerramento dos livros de ata;

IV.

Fazer registros de atas, deliberações, entre outros;

V.

Lavrar e coletar as assinaturas das atas de reuniões da comissão;

VI.

Auxiliar administrativamente as atividades da comissão;

VII.

Na ausência do secretário, o presidente nomeará um dos membros presentes

para redigir a ata;
VIII.

Encaminhar as atas das reuniões anteriores com antecedência de 48 horas da

próxima reunião para o presidente e/ou vice-presidente.
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Art. 17. Atribuições do serviço de educação permanente:
I.

Auxiliar na promoção de capacitações sobre feridas e curativos com os

profissionais da instituição e demais interessados;
II.

Elaborar,

conjuntamente

com

a

comissão,

projetos

de

capacitações

estabelecendo datas, locais, conteúdos programáticos e público alvo;
III.

Buscar parcerias e patrocinadores para a realização das capacitações quando

necessário;
IV.

Realizar relatórios de todas as capacitações realizadas;

V.

Avaliar se as capacitações estão atingindo os objetivos esperados.

Art. 18. Atribuições dos enfermeiros da Comissão de Cuidados com a Pele do HUUFGD/Ebserh:
I.

Avaliar as feridas dos pacientes desta instituição em parceria com a Comissão de

Cuidados com a Pele quando solicitado;
II.

Comunicar ao presidente ou vice-presidente da Comissão a admissão de

pacientes com lesões;
III.

Comunicar ao presidente ou vice-presidente da Comissão a alta de pacientes com

lesões;
IV.

Acompanhar, quando solicitado pela Comissão, os pacientes com lesões de pele,

sendo que, este acompanhamento não exime a equipe de enfermagem assistencial das
unidades de internação da responsabilidade de execução de curativos e da avaliação da
ferida.
Art. 19. Atribuições comuns aos membros da Comissão de Cuidados com a Pele:
I.

Estudar e relatar nos prazos estabelecidos, as matérias que lhe forem atribuídas;

II.

Comparecer às reuniões, proferindo votos ou pareceres e manifestando-se a

respeito do assunto em discussão;
III.

Desempenhar as ações atribuídas pela comissão;

IV.

Requerer a votação de assuntos em regime de urgência;

V.

Auxiliar na formação, treinamento e aprimoramento de pessoal na realização de

curativos.

CAPÍTULO VII
DO FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO
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Art. 20. A Comissão de Cuidados com a Pele irá realizar acompanhamento dos pacientes
internados na instituição após solicitação de parecer do enfermeiro ou médico
responsável pelo paciente ou através da busca ativa de pacientes nas unidades de
internação.
Art. 21. As respostas de parecer, ou seja, a avaliação das lesões pode ser realizada por
qualquer enfermeiro ou médico membro titular da CCP.
Art. 22. As solicitações de parecer do período noturno e final do período vespertino, serão
realizadas com prazo máximo de 48 horas, salvo se os integrantes da comissão
estiverem envolvidos em outras atividades.
Art. 23. As avaliações de parecer solicitadas aos sábados, domingos ou feriados serão
realizadas no primeiro dia útil conforme a escala.
Art. 24. Dias de Funcionamento:
I.

Esta comissão atenderá os pacientes desta instituição e ambulatoriais em dias

úteis da semana.
Art. 25. Das reuniões:
I.

As reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão de Cuidados com a Pele

serão realizadas em sala previamente agendada, localizada dentro do HUUFGD/Ebserh;
II.

As reuniões ordinárias e extraordinárias serão realizadas bimestralmente, com dia

e horário previamente agendados;
III.

Poderá haver reuniões extraordinárias requeridas pela maioria de seus membros.

Art. 26. Os assuntos que demandarem decisão da Comissão serão colocados em pauta
para votação pelo Presidente.
§ 1º Após entrar em pauta, o assunto deverá ser estudado e votado no prazo máximo de
02 (duas) reuniões.
§ 2º Os membros consultores, quando convocados, terão direito ao voto.
§ 3º Será considerado “quórum”, para votação, a maioria simples dos membros desta
comissão. Caso o número de membros titulares publicado seja ímpar, será considerado
como “quórum”, a maioria simples diretamente inferior ao número de membros titulares
publicados (caso haja quinze membros titulares, será considerado “quórum”, a presença
de sete membros).
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§ 4º. Em caso de empates nas votações, caberá ao Presidente o desempate (“voto
Minerva”).

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 27. Este regimento poderá ser alterado, mediante proposta, através da aprovação
de 3/5 de seus membros executores.
Parágrafo Único. A proposta para alteração regimental poderá ser feita por qualquer
membro titular da comissão de Cuidados com a Pele.
Art. 28. Os casos omissos neste Regimento serão decididos pelo presidente desta
comissão, ouvidos os membros desta e demais atores envolvidos.
Art. 29. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço,
mediante Resolução de aprovação do Colegiado Executivo do HU-UFGD, revogado o
Regimento anterior e as demais disposições em contrário.

Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados – HU-UFGD
CNPJ: 07.775.847/0002-78
Rua Ivo Alves da Rocha, 558 – Altos do Indaiá
CEP 79.823-501 – Dourados/MS, Brasil
67 3410-3000

Página 9 de 9

