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Justificativa 

  

 

Considerando que a atenção às urgências constitui-se em um importante componente da 

assistência à saúde; 

Considerando a necessidade de ordenar o fluxo dos pacientes nas urgências e 

emergências para atender às necessidades de saúde da população de forma equânime e 

integral disponibilizando o recurso assistencial mais adequado a cada caso; 

Considerando a necessidade de formalizar os fluxos de atendimento as urgências e 

emergências no âmbito do município de Guarulhos; 

Considerando que a publicação das grades de referência para urgências e emergências 

inter-hospitalares, pré-hospitalar móvel e pré-hospitalar fixo, tem a finalidade de ordenar e 

qualificar o fluxo da atenção urgente; segundo a Resolução do CFM nº 2.110/ 2014 e 

Resolução nº 2.079/14 

Considerando a Portaria GM /MS 2048 de 05 de novembro de 2002 que aprova o 

Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência de caráter 

nacional; 

Ficam estabelecidos os princípios e diretrizes para ordenar o atendimento às urgências, 

emergências por meio de acionamento e intervenção da Central de Regulação de 

Urgências (CRU) e fica normatizado o fluxo de atenção às urgências e emergências no 

âmbito do município de Guarulhos, de acordo com o anexo a seguir. 
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URGÊNCIA INTER – HOSPITALAR 

 

Definição 

Para efeito de normatização, definem-se como uma urgência INTER-HOSPITALAR todas 

as situações, na qual o paciente recebe o primeiro atendimento em situação aguda, de 

qualquer etiologia, em serviço de saúde hospitalar sem retaguarda diagnóstica, 

terapêutica e/ ou de equipe especializada para continuidade do tratamento de urgência, 

sendo necessária sua transferência para um serviço de maior complexidade. 

Diante do exposto acima, a regulação médica das Urgências Inter-hospitalares é de 

atribuição da Central de Regulação de Urgência (CRU). 

 

Princípios Operativos da Central de Regulação das Urgências Inter-Hospitalares 

 As solicitações de urgências inter-hospitalares devem ser feitas exclusivamente de 

médico para médico. Todos os casos devem ser inseridos via sistema CROSS e 

preenchimento da ficha de solicitação adequada para cada tipo de atendimento: 

 O médico regulador recebe online  o caso e a partir dos dados obtidos, avalia o 

motivo da solicitação e a pertinência de acordo com o protocolo previamente 

pactuado (anexo I) e realiza o encaminhamento do caso. 

 É responsabilidade dos serviços que integram esta grade, a veracidade das 

informações encaminhadas à Central de Regulação, via sistema CROSS a cada 

12 horas, dentro da primeira hora de cada plantão, referente aos recursos 

terapêuticos, diagnósticos e de equipe disponíveis a cada plantão, bem como, a 

designação do médico chefe de plantão como responsável, em última instância, 

pela ratificação das informações. 

 

Princípios e Diretrizes da Central de Regulação de Urgência (CRU) 

 O principal objetivo da Regulação Médica das Urgências da Central de Regulação de 

Urgência é o de garantir o acesso equânime aos serviços e tecnologias disponíveis. 

Os médicos reguladores “advogam” em favor do paciente visando garantir o direito à 

vida. A regulação médica das urgências é o elemento ordenador e orientador do 

sistema de atenção às urgências do município, organizando a relação entre os vários 

serviços que o compõem. 

 Os médicos reguladores da Central de Regulação das Urgências ordenam a demanda 

por assistência, de acordo com o principio da eqüidade, ou seja, avaliando a 

gravidade e o risco apresentado por cada paciente. Além das situações urgentes 

compete ao médico regulador da Central de Urgências, ordenar fluxos em 
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patologias que demandem atendimento de maior complexidade, desde que a 

esta demanda se aplique o conceito de urgência/emergência. 

 

Atribuições da Central de Regulação de Urgência 

 Técnica: consiste na capacidade do médico regulador de discernir o grau presumido 

de urgência priorizando cada caso. 

 Gestora: consiste na tomada de decisão sobre a utilização dos recursos disponíveis 

no sistema, sob delegação do gestor de saúde. 

 

Competências do médico regulador da Central de Regulação de Urgência 

 Identificar o “status” operacional de todos os serviços de acolhimento de urgência 

existentes, utilizando-os conforme necessário: 

 Utilizar quando necessário o conceito de “vaga zero”, pois a busca, no primeiro 

momento é pelo atendimento médico mais adequado e não pela internação imediata, 

devendo, no entanto, possuir informações atualizadas dos recursos hospitalares 

disponíveis, a fim de melhor orientar sua decisão; como referencia o Art.13 da 

Resolução do CFM 2.079/2014 e Art.14 da Resolução 2.110/2014 

 O sistema regulador considera como vaga zero o ato do médico regulador definir o 

encaminhamento do paciente em casos de urgência excepcionais ou não pactuados, 

com risco de morte. Cabe ressaltar que o médico regulador é autoridade sanitária, 

podendo ou alterar a referida grade quando necessário e/ ou decidir para onde 

encaminhar o paciente, garantindo a melhor assistência, em cada caso. (com base na 

Portaria 1.559/2008 – artigo 2º, parág. III) 

 Interpretar/ analisar as demandas apresentadas, identificando as potencialmente 

graves; 

 Confirmar ou excluir as situações de urgência; 

 Indicar o acesso imediato do paciente ao serviço médico mais indicado, visando 

conferir estabilidade clínica, afastamento do risco de morte, diminuição do potencial 

gerador de seqüelas, com diminuição da morbi-mortalidade. 

 Após a comunicação desta central no sistema online CROSS sobre liberação de vaga 

ao serviço solicitante na ficha executante tipo II, este será o responsável pelo 

transporte do paciente, com tolerância máxima de 2 horas até o serviço cedente, 

com a presença do médico sempre que necessário. Ultrapassado esse tempo, ou logo 

que percebido possível atraso, deverá ser feito contato direto entre solicitante e 

cedente para devidas justificativas e deliberações. 
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GRADE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA INTER-HOSPITALAR 

 

ANIMAIS PEÇONHENTOS 

 HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA 

 

ARTERIOGRAFIA 

 HOSPITAL STELLA MARIS (somente vascular) 
 

BUCO MAXILO ADULTO 

 HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA 

 HOSPITAL PADRE BENTO 
 

BUCO MAXILO INFANTIL 

 HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

CIRURGIA INFANTIL 

 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS  

 HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (exceto politraumas) 
 

CLÍNICA CIRÚRGICA ADULTO  

 HOSPITAL PADRE BENTO 

 HOPITAL GERAL DE GUARULHOS  

 HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA  

 HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO  

Os referidos hospitais deverão assumir a conduta cirúrgica dos pacientes entre 12 a 18 

anos e somente solicitar transferência ao HMCA após a resolução cirúrgica.  
 

CLÍNICA MÉDICA 

 HOSPITAL PADRE BENTO  

 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

 HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA 

 HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO 

 

CLÍNICA PEDIÁTRICA 

 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

 HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO 
 

 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ADULTO 

 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS– de 2ª a 6ª feiras – das 7h00 às 19h00. 

 HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA – DIURNO. Noturno e finais de semana: 

sobreaviso.  

 HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO – 2ª feiras período da tarde, 4ª 

feiras período da manhã, 5º feiras manhã e tarde. 
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ENDOSCOPIA DIGESTIVA INFANTIL 

 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS– de 2ª a 6ª feiras – das 7h00 às 19h00. 
 

 

HEMODINÂMICA 

 HOSPITAL STELLA MARIS  
 

NEUROCIRURGIA ADULTO 

 HOSPITAL PADRE BENTO. A faixa etária de 12 a 17anos, 11 meses e 29 dias será 

para atendimentos de urgência. Para INTERNAÇÃO: HOSPITAL GERAL DE 

GUARULHOS 

 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

 HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO 
 

NEUROCIRURGIA INFANTIL 

 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

 HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO 
 

OFTALMOLOGIA ADULTO 

 HOSPITAL PADRE BENTO – Até às 18h00 
 

OFTALMOLOGIA INFANTIL 

 HOSPITAL PADRE BENTO. Até 17anos, 11 meses e 29 dias será para atendimentos 

de urgência.  

Para INTERNAÇÃO: HMCA. 
 

ORTOPEDIA ADULTO/ TRAUMAS 

 HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA 

 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

 HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO 
 

ORTOPEDIA INFANTIL/ TRAUMAS 

 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

 

OTORRINOLARINGOLOGIA ADULTO 

 HOSPITAL STELLA MARIS  

 

OTORRINOLARINGOLOGIA INFANTIL 

 HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

URGÊNCIA PSIQUIÁTRICA ADULTO 

 HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA 

 

URGÊNCIA PSIQUIÁTRICA INFANTIL 

 HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
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UTI ADULTO 

 HOSPITAL PADRE BENTO 

 HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA 

 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS  

 HOSPITAL STELLA MARIS 

 MATERNIDADE JESUS, JOSÉ E MARIA (feminino – somente casos clínicos) 

 

UTI INFANTIL 

 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

 HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Ficou definida a faixa etária para atendimento de urgências: atendimento infanto-

juvenil até 11 anos, 11 meses e 29 dias e atendimento adulto a partir dos 12 anos. 

 

A faixa etária para o atendimento no Hospital Municipal da Criança e do Adolescente 

– HMCA, será de até 17 anos, 11 meses e 29 dias para todas as especialidades 

pactuadas nesta grade (EXCETO CLÍNICA CIRÚRGICA). 

 

Diretrizes do Pré-Hospitalar Fixo 

As unidades de saúde não hospitalares, que compõem o pré-hospitalar fixo, são muitas 

vezes porta de entrada espontânea para urgência/emergência de natureza diversa e 

grave, devendo possuir retaguarda de maior complexidade previamente pactuada para 

encaminhamento dos casos. O estabelecimento de linhas de fluxo de referência entre o 

pré-hospitalar fixo e o hospital, neste nível, classificada como apoio, objetiva garantir o 

acesso do paciente aos níveis de maior resolutividade do Sistema conforme suas 

necessidades. 

Como a demanda espontânea, urgente ou não, que procura os serviços que compõem o 

pré-hospitalar fixo, não está submetida a nenhum mecanismo regulatório, compete aos 

serviços, de acordo com seu nível de resolubilidade na atenção urgente, atender todos os 

casos até o esgotamento de seus recursos para só então: 

 Referenciar o paciente para outros serviços que compõem o pré-hospitalar fixo, desde 

que com os recursos necessários à resolução do problema de saúde do paciente 

(fluxo horizontal) ou, 

 Referenciar o paciente diretamente para o PS do Hospital de apoio quando necessário 

(fluxo vertical). 

 Inserir o caso na CROSS para documentação apos a ordenação da vaga. 

 Compete ao hospital de referência, inicialmente, acolher e atender o paciente, 
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acionando a Central de Regulação de Urgência (CRU), todas as vezes que não 

disponha dos recursos terapêuticos, diagnósticos ou de equipe especializada 

necessária à continuidade do tratamento de urgência. 

 Compete à unidade do pré-hospitalar fixo, esgotados seus recursos, encaminhar o 

caso à sua referência, informando previamente ao Chefe de equipe ou responsável 

indicado pela direção do hospital a condição do paciente, hipótese e/ ou diagnóstico, 

procedimentos realizados, inclusive exames e medicamentos. O médico assistente do 

serviço que encaminha o caso é responsável pelo paciente até a passagem do caso 

para o médico da unidade de referência. 

 Compete ao serviço que encaminha o caso organizar o transporte do paciente 

visando garantir: a segurança, a rapidez e o não agravamento do quadro em virtude 

do deslocamento sem que com isto resulte em não encaminhamento. É obrigatório o 

monitoramento da liberação da vaga no sistema CROSS e o envio do paciente assim 

que for confirmado e autorizado a sua transferência. 

 Caberá a Secretaria Municipal de Saúde, prover os meios necessários que 

possibilitem o transporte adequado dos pacientes entre as unidades do pré-hospitalar 

fixo e os serviços hospitalares de referência. 

 O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, poderá ser acionado 

para realizar o transporte de paciente grave, que necessite de ambulância UTI 

(Suporte Avançado de Vida - SAV). Para tanto, o médico assistente do paciente 

entrará em contato com o médico regulador da Central do SAMU 192, sendo 

prerrogativa deste, julgar a pertinência ou não da solicitação e a possibilidade do envio 

do recurso. 

Observação: Em caso da falta de recurso no hospital de referência, o PRONTO 

ATENDIMENTO entrará em contato com o Chefe da equipe ou responsável indicado pela 

direção do hospital para avaliação do caso e definição da conduta, porém não havendo 

possibilidade de resolução do caso, a Central de Regulação de Urgências deverá ser 

acionada preferencialmente pelo hospital via sistema online CROSS. 
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GRADE DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO PRÉ-HOSPITALAR FIXO 

URGÊNCIAS 

 

 
REGIÃO CENTRO 

 
DISTRITO UNIDADE INFANTO 

JUVENIL 
ADULTO 

CENTRO 

UBS JD SÃO RICARDO HMCA PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

CTA – CENTRO DE TESTAGEM 

E ACONSELHAMENTO 

HMCA PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

AMBULATÓRIO DA CRIANÇA HMCA PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

CAMPD HMCA PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

UBS FLOR DA MONTANHA HMCA PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

UBS PARAVENTI HMCA PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

CAPS BOM CLIMA - HMU 

CAPS RECRIAR HMCA - 

CEO MACEDO HMCA PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

CEMEG CANTAREIRA HMCA PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

CECAP 

UBS VILA BARROS HMCA PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

UBS VILA FATIMA HMCA PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

UBS CECAP HMCA PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

PONTE GRANDE 

CAPS AD II ALCOOL/DROGAS - HMU 

UBS PONTE GRANDE HMCA PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

UBS CAVADAS HMCA PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

UBS ITAPEGICA HMCA PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

UBS JD MUNHOZ HMCA PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

TRANQUILIDADE 

CAPS TEAR - HMU 

CAPS II – OSÓRIO CÉSAR - HMU 

CEMEG – CENTRO HMCA PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

CER II HMCA PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

CEREST HMCA PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

UBS JD VILA GALVÃO HMCA PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

UBS SÃO RAFAEL HMCA PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

UBS JD. TRANQUILIDADE HMCA PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

Obs. Somente enquanto durar a reforma do  

 
 

REGIÃO CANTAREIRA 
 

CABUÇU 

ACADEMIA DE  SAÚDE – POLO CABUÇU 

UPA PAULISTA 
UBS NOVO RECREIO 

UBS JD CABUÇU 

UBS RECREIO SÃO JORGE 

CONTINENTAL 

UBS CONTINENTAL 

UPA PAULISTA UBS JD. CAMBARÁ 

UBS JD PAULISTA 

PARAÍSO 

UBS JD. ACÁCIO  
UPA PAULISTA UBS BELVEDERE 

UBS PRIMAVERA 

Obs. Somente enquanto durar a reforma do  
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CONTIN. REGIÃO CANTAREIRA 

TABOÃO 

UBS TABOÃO  
 

PRONTO ATENDIMENTO 
PARAVENTI 

UBS CIDADE MARTINS 

UBS SANTA LÍDIA 

COCAIA 

UBS MORROS 

UBS JD. JOVAIA 

UBS VILA RIO DE JANEIRO  
 

UPA PAULISTA 
VILA GALVÃO 

UBS JD. PALMIRA 

UBS JD. ROSA DE FRANÇA 

CEO VL GALVÃO 

UBS VL GALVÃO 

 Obs. Somente enquanto durar a reforma do  
 

REGIÃO SÃO JOÃO/BONSUCESSO 
 

PRESIDENTE 
DUTRA 

CAPS ARCO IRIS 
HOSPITAL MUNICIPAL DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

UBS PRESIDENTE DUTRA 

PRONTO ATENDIMENTO MARIA 
DIRCE 

UBS MARINÓPOLIS 

UBS ALLAN KARDEC 

UBS INICOOP 

BONSUCESSO 

UBS ÁGUA AZUL UPA SÃO JOÃO 

UBS BAMBI 

PRONTO ATENDIMENTO MARIA 
DIRCE 

UBS NOVA BONSUCESSO 

UBS JD. ÁLAMO 

UBS VILA CARMELA 

LAVRAS 

UBS LAVRAS 

UPA SÃO JOÃO 

UBS SANTA PAULA 

UBS SOBERANA 

SÃO JOÃO 

UBS PONTE ALTA 

UBS FORTALEZA 

UBS BANANAL 

UBS SANTOS DUMONT 

UBS SERÓDIO 

UBS HAROLDO VELOSO 

CEO SÃO JOÃO  

CEMEG SÃO JOÃO 

 

REGIÃO PIMENTAS/CUMBICA 

ÁGUA CHATA 

UBS ARACÍLIA 

PRONTO ATENDIMENTO DONA 
LUÍZA 

UBS DINAMARCA 

UBS JD NORMANDIA 

UBS NOVA CIDADE 

UBS PARQUE JANDAIA 

UBS PIRATINIGA 

PIMENTAS 

UBS JD JACY 
PRONTO ATENDIMENTO  

DONA LUIZA 
UBS MARCOS FREIRE 

UBS PIMENTAS 

CUMBICA 

UBS NOVA CUMBICA UPA CUMBICA  
(APÓS INAUGURAÇÃO) UBS UIRAPIRU 

UBS CUMBICA “MARIO MACCA” 
PRONTO ATENDIMENTO  

MARIA DIRCE 
UBS CUMMINS 

UBS SOIMCO 
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CONTIN. REGIÃO PIMENTAS CUMBICA 

JUREMA 

CAPS ALVORECER 
HOSPITAL MUNICIPAL DE 

URGÊNCIAS 

CEO JD ANGÉLICA 

PRONTO ATENDIMENTO 
DONA LUIZA 

SAE “CARLOS CRUZ” 

UBS DONA LUIZA 

UBS SANTO AFONSO 

UBS JD CUMBICA I 

UPA CUMBICA  
(APÓS INAUGURAÇÃO) 

UBS JD CUMBICA II 

UBS JUREMA 

PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA (caso 
verde/azul) 

CEMEG – PIMENTAS/CUMBICA 

PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA (caso 
amarelo/vermelho) 

HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS 
BONSUCESSO 

 

AEROPORTO/GRU AIRPORT HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

BASE AÉREA PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE                         

 

ODONTOLOGIA 24 HORAS PRONTO ATENDIMENTO BONSUCESSO 
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SOLICITAÇÃO DE AMBULÂNCIAS  

UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIDADES 

 
 
Fluxo Descritivo  

 

1. Unidades de Atenção Básica e Especialidades comunicam a Unidade de 

Referência sobre o caso e solicita a remoção para a Central de Ambulâncias 

2. Unidades de Referência: recebem 

3. Transporte Ambulatorial:  executa 

 

1. A Unidade Básica de Saúde / Especialidade comunica a transferência de um paciente 

à sua Unidade de Referência – UR. 

2. Após a comunicação à UR, a UBS aciona a Central de Ambulâncias, através do 

endereço eletrônico: goo.gl/gChA1A encaminhando a solicitação.  

3. A Central de Ambulâncias recebe a demanda, imprime o formulário de solicitação, 

encaminha para o motorista executar a remoção e comunica à unidade solicitante 

sobre o caso. 

4. A grade de referência e contra referência a ser seguida deverá ser a vigente conforme 

publicação em Diário Oficial.  

5. Na ausência de internet ou de energia, excepcionalmente, poderá ser feita a 

solicitação por meio de contato telefônica, onde ficará registrado o nome do 

funcionário, código funcional e o motivo de tal solicitação. 

6. Telefones da Central de Ambulâncias 2472-5006/5094/5096/5011/5097. 

 

Obs.: As solicitações que excederem 1h do chamado, as Unidades Básicas de Saúde / 

Especialidades poderão acionar a Região de Saúde para apoiar na resolução do caso. 
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ANIMAIS PEÇONHENTOS 
 

 
PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA 
PRONTO ATENDIMENTO BONSUCESSO 
PRONTO ATENDIMENTO DONA LUIZA 
PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 
PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 
UPA CUMBICA 
UPA PAULISTA 
UPA SÃO JOÃO 
 

 
 
 
 

HOSPITAL MUNICIPAL 
DE URGÊNCIA 

 

BUCO MAXILO 
 

 
PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA 
PRONTO ATENDIMENTO BONSUCESSO 
PRONTO ATENDIMENTO DONA LUIZA 
PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 
 

 
 

HOSPITAL PADRE BENTO 

 
 
PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

  UPA CUMBICA 
UPA PAULISTA 
UPA SÃO JOÃO 

 

 
 

HOSPITAL MUNICIPAL DE 
URGÊNCIA 

 

 

CLÍNICA CIRÚRGICA 

 
PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 
 
UPA SÃO JOÃO 
 

HOSPITAL GERAL DE 
GUARULHOS 

 
PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 
UPA PAULISTA 
 

 HOSPITAL MUNICIPAL DE 
URGÊNCIA 

PRONTO ATENDIMENTO BONSUCESSO 
PRONTO ATENDIMENTO DONA LUIZA 
PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA 
UPA CUMBICA 
 

HOSPITAL MUNICIPAL 
PIMENTAS BONSUCESSO 

Os referidos hospitais deverão assumir a conduta cirúrgica dos pacientes entre 12 a 18 
anos e somente solicitar transferência ao HMCA após a resolução cirúrgica. 
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CLÍNICA MÉDICA 
 

UPA SÃO JOÃO 
PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 

HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

 
PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA 
PRONTO ATENDIMENTO BONSUCESSO 
PRONTO ATENDIMENTO DONA LUÍZA 
UPA CUMBICA 
 

HOSPITAL MUNICIPAL 
PIMENTAS BONSUCESSO 

 
PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 
UPA PAULISTA 

HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA 

 
CLÍNICA PEDIÁTRICA 

 

PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 
UPA SÃO JOÃO 

HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

 
PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA 
PRONTO ATENDIMENTO BONSUCESSO 
PRONTO ATENDIMENTO DONA LUIZA 
UPA CUMBICA 
 

HOSPITAL MUNICIPAL 
PIMENTAS BONSUCESSO 

 
PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 
UPA PAULISTA 

HOSPITAL MUNICIPAL DA  
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

 

CIRURGIA INFANTIL 
 

PRONTO ATENDIMENTO BONSUCESSO 
PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 
UPA SÃO JOÃO 
UPA CUMBICA 

HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS 
BONSUCESSO 
PRONTO ATENDIMENTO DONA LUIZA 
PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 
UPA PAULISTA 
PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA 

HOSPITAL MUNICIPAL DA  
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

(EXCETO POLITRAUMAS) 
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NEUROCIRURGIA ADULTO 
 

PRONTO ATENDIMENTO BONSUCESSO 
PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 
UPA CUMBICA 
UPA SÃO JOÃO 

HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA 
PRONTO ATENDIMENTO DONA LUIZA 
PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 
UPA PAULISTA 

HOSPITAL PADRE BENTO 
A faixa etária de 12 a 17anos, 11 meses 
e 29 dias será para atendimentos de 
urgência. 
Para INTERNAÇÃO: HGG. 

 

NEUROCIRURGIA INFANTIL 
 

PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA 
PRONTO ATENDIMENTO BONSUCESSO 
PRONTO ATENDIMENTO DONA LUIZA 
PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 
PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 
UPA CUMBICA 
UPA PAULISTA 
UPA SÃO JOÃO 

 
 
 
 

HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 
 
 
 

 
OFTALMOLOGIA ADULTO 

 

PRONTO ATENDIMENTO BONSUCESSO 
PRONTO ATENDIMENTO DONA LUIZA 
PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 
PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 
UPA CUMBICA 
UPA PAULISTA 
UPA SÃO JOÃO 

HOSPITAL PADRE BENTO 

 

OFTALMOLOGIA INFANTIL 
 

PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA 
PRONTO ATENDIMENTO BONSUCESSO 
PRONTO ATENDIMENTO DONA LUIZA 
PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 
PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 
UPA CUMBICA 
UPA PAULISTA 
UPA SÃO JOÃO 

HOSPITAL PADRE BENTO 
Até 17anos, 11 meses e 29 dias será 
para atendimentos de urgência. 
 
INTERNAÇÃO: HMCA 
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ORTOPEDIA INFANTIL 

PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE  
PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 
UPA CUMBICA 
UPA PAULISTA 

HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA 
Para atendimentos de urgência.  

INTERNAÇÃO: HMCA. 

 
HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

 

UPA SÃO JOÃO 
HOSPITAL MUNICIPAL 

PIMENTAS BONSUCESSO 
(casos cirúrgicos – pacientes Reg. IV) 

PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA 
PRONTO ATENDIMENTO BONSUCESSO 
PRONTO ATENDIMENTO DONA LUIZA 

HOSPITAL MUNICIPAL 
PIMENTAS BONSUCESSO 

 

 

ORTOPEDIA 
 

Unidade INFANTO JUVENIL ADULTO 

PA PARAVENTI 
HOSPITAL MUNICIPAL DA 

CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

HOSPITAL MUNICIPAL DE 
URGÊNCIA 

PA MARIA DIRCE HOSPITAL PIMENTAS BONSUCESSO 

UPA SÃO JOÃO HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

UPA PAULISTA 
HOSPITAL MUNICIPAL DA 

CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

HOSPITAL MUNICIPAL DE 
URGÊNCIA 

 

TRAUMA AMBULATORIAL NÃO CIRÚRGICO 
 

UPA SÃO JOÃO CEMEG SÃO JOAO 12 VAGAS 
POR SEMANA 

PA MARIA DIRCE CEMEG CANTAREIRA 12 VAGAS 
POR SEMANA 

PA PARAVENTI  CEMEG CANTAREIRA 12 VAGAS 
POR SEMANA 

UPA PAULISTA CEMEG CANTAREIRA 12 VAGAS 
POR SEMANA 

HOSPITAL MUNICIPAL DE 
URGÊNCIAS  

CEMEG CANTAREIRA 20 VAGAS 
POR SEMANA 

HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS MANTÉM O PACIENTE NO PRÓPRIO  
SERVIÇO 

HOSPITAL PIMENTAS MANTÉM O PACIENTE NO PRÓPRIO  
SERVIÇO 

HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA  
E DO ADOLESCENTE 

A ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS ATÉ 
17 ANOS E 9 MESES (SEM COTA) 
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ORTOPEDIA NÃO TRAUMA 
PÉ TORNO CONGÊNITO 

CENTRO ESPECIALIZADO EM 
REABILITAÇÃO (CER II)  
 

REALIBILITAÇÃO – FISIOTERAPIA 
CEMEG CENTRO 
CEMEG CANTAREIRA 
HOSPITAL PIMENTAS BONSUCESSO 

 

Observação  

Pacientes que durante o acompanhamento clínico, perderem a redução e após avaliação 

ortopédica for de conduta cirúrgica, deverão ser reavaliados pelo serviço de origem (PA 

ou UPA), para serem devidamente inseridos no Sistema CROSS para solicitação da vaga.  

 

OTORRINOLARINGOLOGIA INFANTIL 

 HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 
 

URGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS ADULTO 

 

PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA 

PRONTO ATENDIMENTO BONSUCESSO 

PRONTO ATENDIMENTO DONA LUIZA 

PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 

 

PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

UPA CUMBICA 
UPA PAULISTA 

UPA SÃO JOÃO 

 

HOSPITAL MUNICIPAL 

DE URGÊNCIA 

 

URGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS INFANTIL 

 
PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA 
PRONTO ATENDIMENTO BONSUCESSO 
PRONTO ATENDIMENTO DONA LUIZA 
PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 
PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 
UPA CUMBICA 
UPA PAULISTA 
UPA SÃO JOÃO 
 

HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE 
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VIOLÊNCIA SEXUAL ACIMA DE 12 ANOS ADULTO 
 

 HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA 
 HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO 
 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 
 COMPLEXO HOSPITALAR PE. BENTO DE GUARULHOS 
 PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA 
 PRONTO ATENDIMENTO BONSUCESSO 
 PRONTO ATENDIMENTO DONA LUIZA 
 PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 
 PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI  
 UPA CUMBICA 
 UPA PAULISTA 
 UPA SÃO JOÃO 

 
 

VIOLÊNCIA SEXUAL MENORES DE 12 ANOS INFANTIL 
 

 HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO 
 PRONTO ATENDIMENTO DONA LUIZA 
 PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 
 UPA CUMBICA 
 UPA PAULISTA 
 UPA SÃO JOÃO 

 

Ficou definida a faixa etária para atendimento de urgências: atendimento infantil até 11 

anos, 11 meses e 29 dias e atendimento adulto a partir dos 12 anos. 
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SOLICITAÇÃO DE AMBULÂNCIAS  

UNIDADES DE URGÊNCIA 

 

Fluxo Descritivo  

 

1. Unidades de Urgência solicitam a remoção  

2. Central de Regulação de Urgência avalia e autoriza 

3. Transporte Ambulatorial executa 

 

1. As Unidades de Urgência HMU, HMCA, MJJM, Hospital Stella Maris, UPA Paulista, 

Policlínica Paraventi, Hospital Pimentas Bonsucesso, Policlínica Dona Luiza, 

Policlínica Alvorada, Policlínica Bonsucesso, Policlínica Maria Dirce, Policlínica 

Paraíso e UPA São João solicitam, através do endereço eletrônico goo.gl/45o5Fd, a 

remoção de um paciente para a Central de Regulação de Urgência 24 horas 

(Ambulância Básica ou UTI) 

 

2. O Médico Regulador avalia tecnicamente a necessidade e viabilidade da remoção. 

Caso haja alguma divergência, aciona a unidade solicitante, através do e mail descrito 

na solicitação, informando as orientações necessárias. Caso contrário, aciona o 

Transporte Ambulatorial (Central de Ambulâncias), encaminhando, via web, a 

solicitação feita no endereço eletrônico. 

 

3. O Transporte Ambulatorial recebe a demanda, imprime o Protocolo de Solicitação e 

aciona o motorista. Em seguida, entra em contato por telefone com o Profissional 

solicitante informando a previsão de chegada da Ambulância para que este possa 

otimizar os preparativos para a saída rápida do paciente. Após a chegada na unidade 

destino e desembarque do paciente, o motorista retorna a equipe que o acompanhou 

para a unidade de origem e em seguida retorna para a base para aguardar a próxima 

chamada. 

 

4. Telefones da Central de Ambulâncias: 2472-5006/5094/5096 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/45o5Fd
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SOLICITAÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA O SAMU 

 

 O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, poderá ser acionado 

para realizar o transporte de paciente grave, que necessite de ambulância UTI 

(Suporte Avançado de Vida - SAV).  

 Acionar a Central de Regulação SAMU diante do esgotamento dos recursos móveis 

próprios ou da rede para a transferência do paciente. 

 O médico assistente do paciente entrará em contato com o médico regulador da 

Central do SAMU 192, sendo prerrogativa deste, julgar a pertinência ou não da 

solicitação e a possibilidade do envio do recurso (Portaria 2048). 

 O médico responsável pelo paciente seja ele plantonista, diarista ou o médico 

assistente, deve realizar as solicitações de transferências à Central de Regulação 

SAMU e realizar contato prévio com o serviço potencialmente receptor, contato médico 

a médico, obedecendo a Grade de Referência; 

 Informar ao médico regulador SAMU, de maneira clara e objetiva, as condições do 

paciente bem como história clínica, exames realizados com os resultados e conduta; 

 Elaborar documento de transferência que deve acompanhar o paciente durante o 

transporte e compor seu prontuário na unidade receptora, registrando informações 

relativas ao atendimento prestado na unidade solicitante, como diagnóstico de 

entrada, exames realizados e as condutas terapêuticas adotadas. Este documento 

deverá conter o nome e CRM legíveis, além da assinatura do solicitante. 
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REGULAÇÃO MUNICIPAL 

 
Desde 2005, o município de Guarulhos possui uma Central de Regulação. Atualmente 

apresenta-se como um Complexo com  as seguintes subdivisões: 

 Central de Regulação Ambulatorial 

 Central de Regulação Hospitalar 

 Central de Regulação de Urgência 

Para o processo de regulação acontecer utilizamos duas ferramentas on-line: 

 SISREG (do Ministério da Saúde) 

 CROSS (do Estado de São Paulo). 

 

REGULAÇÃO PRÉ – HOSPITALAR  

Cabe informar que, além do Complexo Regulador, hoje situado na Secretaria da Saúde 

de Guarulhos, temos no SAMU Guarulhos, também uma Central de Regulação, porém, do 

pré-hospitalar móvel, que viabiliza o socorro por meio de viaturas especiais (específicas e 

não “especiais”) para situações fora da rede de assistência a saúde. 

Com isto, ao se iniciar a utilização da ferramenta CROSS, foi possível inserir a utilização 

em âmbito pré-hospitalar onde, assim, a Central de Regulação do SAMU acompanha, em 

tempo real, os recursos disponíveis no município para o envio do paciente de forma 

adequada, por meio de utilização de bandeiras, confome abaixo: 

Legenda 

 

Existe recurso na unidade e está disponível. 

 

Existe recurso na unidade e está indisponível. 

 

Existe o especialista na unidade, mas existe uma restrição estrutural que 

limita o trabalho desse especialista. 

 

Unidade não dispõe desse recurso. 

Campo em 

branco 
Existe o recurso, porém não teve o status atualizado. 

  

Desta forma, todos os aparelhos de assistência à saúde, isto é, PA, UPA, Hospital devem 

manter esta plataforma atualizada 24h/7dias da semana para garantir a melhor 

assistência possível ao paciente pois quem consulta os recursos pré-hospitalares 

disponíveis, além do SAMU, são o COBOM, incluindo o recurso Águia (resgate aéreo) e 

concessionárias de rodovias. 
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Estas informações atualizadas são de responsabilidade do chefe de plantão ou 

coordenador da unidade de atendimento de urgência. 

 

REGULAÇÃO DE URGÊNCIAS 

Já no Complexo Regulador, em especial a Central de Regulação de Urgência utiliza a 

ferramenta CROSS no modulo urgência. 

Neste módulo, as estruturas tanto pré-hospitalar fixo (PA e/ou UPA) podem ,via portal, 

solicitar transferência do paciente que apresenta necessidade de hospitalização, como 

também os hospitais solicitam especialidades que não possuem exames e até 

transferências, quando indicado. Vale lembrar que a solicitação no sistema CROSS tem 

assinatura digital do médico solicitante, portanto de suma importante cada profissional 

controlar o uso e fazê-lo de forma pertinente e correta, pois implicam em responsabilidade 

legal as informações fornecidas em tela. Desta forma, reforçamos a existência de vários 

tipos de ficha CROSS que são: cardiológica, cardiopatia congênita, gestante, marca-

passo, neurologia/neurocirurgia, ortopedia, psiquiatria, queimado, recém-nascido, 

padrão. Fica implícita a necessidade de, ao inserir um caso na plataforma CROSS, ser 

inserido em ficha correta para o caso, de responsabilidade do médico solicitante. 

Ao solicitarem via sistema, nossa central de regulação onde detém médico 24h, avalia a 

solicitação e destina à unidade pertinente, solicitando o recurso apresentado. 

Os serviços, com suas centrais de vagas também conhecidos como NIR (núcleo interno 

de regulação), avaliam o que esta sendo solicitado (são por nós conhecidos como 

executante tipo II) e, sendo possível, aceita-se  o caso via sistema onde assim nós 

finalizamos a ficha e a origem inicia o processo para sua transferência, incluindo esta 

ficha CROSS impressa que deverá seguir na transferência. 

Devemos lembrar que o NIR requer um funcionário 24h acompanhando o sistema, que 

pode ser um funcionário treinado, não médico, mas que interage com a equipe do plantão 

hospitalar para,via sistema, manter comunicação em tela, em tempo real. 

Em nosso município temos pactuações que desenham os fluxos. Em se tratando de haver 

pactuação, ao inserir a ficha via CROSS, a central de regulação de urgência oficializa a 

transferência, porém sem processo de regulação. 

Se o recurso necessário não houver no município, a central de regulação de urgência 

pode solicitar apoio junto à estrutura estadual de regulação onde, assim, ampliasse a 

busca do recurso. 
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SOLICITAÇÃO DE AMBULÂNCIA 

Cada ficha CROSS, gera um número exclusivo de regulação. Com isto, ao ser finalizada a 

ficha, havendo necessidade de solicitar ambulância, a unidade deverá acessar o 

formulário eletrônico através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc35AOY1TuDhgRJuWz6G3D5-

LiGWmQDSIrBzJhPSaYrMnam3A/viewform, que foi desenvolvido para esta finalidade.  

Depois de realizada esta solicitação, a Central de regulação de urgência recebe este 

formulário eletrônico e realiza uma análise dos dados da ficha CROSS e destina, ao 

validar esta solicitação, para a central de ambulâncias através do e-mail 

ambulaciasguarulhos@gmail.com, onde assume a função de disponibilizar a ambulância 

ao solicitante e assim concluir a transferência. 

Vale lembrar que atualmente, devido à judicialização, temos já compondo o processo 

judicial, a ficha CROSS. Sendo assim, reforçamos que é de responsabilidade médica que 

haja veracidade nos dados informados na ficha CROSS. 

Se a unidade solicitante de um recurso, na regulação de urgência, receber uma 

notificação judicial, deverá na ficha CROSS realizar a inserção desta informação com 

todos os dados jurídicos para, assim, agregar ao processo de regulação do caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc35AOY1TuDhgRJuWz6G3D5-LiGWmQDSIrBzJhPSaYrMnam3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc35AOY1TuDhgRJuWz6G3D5-LiGWmQDSIrBzJhPSaYrMnam3A/viewform
mailto:ambulaciasguarulhos@gmail.com,%20onde


25 
 

PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL (SAMU 192) 

 

Obs: fica reconhecido o Médico Regulador SAMU como autoridade pública no 

ordenamento do sistema municipal de atenção às urgências, com base no decreto 

municipal nº 22.628 de 17 de maio de 2004.  

Definição 

Considera-se como nível pré-hospitalar móvel na área das urgências/ emergências, o 

atendimento que procura chegar precocemente à vítima, após ter ocorrido um agravo a 

sua saúde de natureza clínica, traumática, obstétrica, cirúrgica ou psiquiátrica, que possa 

levar a sofrimento, seqüelas ou mesmo à morte, sendo, portanto necessário prestar-lhe 

atendimento e/ ou transporte adequado a um serviço de saúde devidamente 

hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde - SUS. Para facilitar a tomada de 

decisão pelo médico regulador para qual serviço encaminhará o caso, pode-se adotar a 

classificação da urgência de gravidade por nível, da seguinte forma: 

 

Hospital 

Nível 1 : Emergência ou Urgência de prioridade absoluta 

Casos em que haja risco imediato de morte e/ou a existência de risco de perda funcional 

grave, imediato ou secundariamente. 

 

Pronto Atendimentos / Pronto-Socorros / UPAs 

Nível 2 : Urgência de prioridade moderada 

Compreende os casos em que há necessidade de atendimento médico, não 

necessariamente de imediato, mas dentro de poucas horas. 

 

Pronto Atendimentos / Unidades de Saúde  

Nível 3 : Urgência de prioridade baixa 

Casos em que há necessidade de uma avaliação médica, mas não há risco de morte ou 

de perda de funções, podendo aguardar várias horas. 

 

Unidades de Saúde  

Nível 4 : Urgência de prioridade mínima 

Compreendem as situações em que o médico regulador pode proceder a conselhos por 

telefone, orientar sobre o uso de medicamentos, cuidados gerais e outros 

encaminhamentos. 
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“Conceito de Potencialidade”: Qualquer caso inicialmente classificado em um 

determinado nível pode mudar sua colocação inicial, em função do tempo de 

evolução, tipo de transporte, entre outros fatores, sendo responsabilidade do 

médico regulador acompanhar todo o atendimento para, se necessário, estabelecer 

nova classificação para o caso. 

 

Princípios Operativos da Central de Regulação Médica do SAMU 192 

 Manter escuta médica permanente e qualificada, nas 24 horas do dia, todos os dias da 

semana, pelo número gratuito nacional das urgências 192; 

 Identificar e classificar os pedidos de ajuda médica, oriundos da população em geral, a 

partir de seus domicílios ou de vias e lugares públicos; 

 Identificar, qualificar e classificar os pedidos oriundos de unidades de saúde, julgando 

a pertinência e a necessidade ou não do envio de recurso móvel; 

 Discernir sobre a urgência, a gravidade e o risco de todas as solicitações; 

 Hierarquizar necessidades; 

 Decidir sobre a resposta mais adequada a cada caso que pode variar de um 

aconselhamento/ orientação médica ao envio de ambulância com equipe básica ou 

avançada de vida; 

 Monitorar e orientar o atendimento feito pelas equipes de Suporte Básico e Suporte 

Avançado de Vida; 

 Providenciar os recursos auxiliares de diferentes naturezas necessários à 

complementação do atendimento, sempre que necessário; 

 Constituir-se em “observatório privilegiado da saúde e do sistema’, com capacidade de 

monitorar de forma dinâmica, sistematizada, e em tempo real, todo o seu 

funcionamento”; 

 Respeitar os preceitos constitucionais do País, a legislação do SUS, as leis do 

exercício profissional médico, o Código de Ética Médica, bem como a legislação 

correlata existente; 

 Utilizar o conceito de “vaga zero”, pois a busca no primeiro momento é pelo 

atendimento médico mais adequado, devendo, no entanto, possuir informações 

atualizadas dos recursos disponíveis, seguindo Art. 14 e Art. 15 da Resolução CFM 

2.110/2014. 
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GRADE DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL 
 
 

ANIMAIS PEÇONHENTOS 

 HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA 

 

BUCO MAXILO ADULTO 

 HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA 

 HOSPITAL PADRE BENTO 

 

BUCO MAXILO INFANTIL 

 HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

CIRURGIA INFANTIL 

 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS  

 HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (exceto politraumas) 

 

CLÍNICA CIRÚRGICA ADULTO  

 HOPITAL GERAL DE GUARULHOS  

 HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA  

 HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO  

 HOSPITAL PADRE BENTO  

 PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 

  

 UPA CUMBICA 
 UPA PAULISTA 

 UPA SÃO JOÃO 

 

CLÍNICA MÉDICA 

 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

 HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA 

 HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO 

 HOSPITAL PADRE BENTO 

 PRONTO ATENDIMENTO BONSUCESSO 

 PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 

  

 UPA CUMBICA 
 UPA PAULISTA 

 UPA SÃO JOÃO 

 

CLÍNICA PEDIÁTRICA 

 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

 HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO 

 PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 
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 UPA CUMBICA 
 UPA PAULISTA 

 UPA SÃO JOÃO 

 

NEUROCIRURGIA ADULTO 

 HOSPITAL PADRE BENTO.  

 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

 HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO  

 

NEUROCIRURGIA INFANTIL 

 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

 HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO  

 

OFTALMOLOGIA ADULTO 

 HOSPITAL PADRE BENTO – Até às 18h00. 

 

OFTALMOLOGIA INFANTIL 

 HOSPITAL PADRE BENTO.  

 

ORTOPEDIA ADULTO (CIRÚRGICO) 

 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

 HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA 

 HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO 

 

ORTOPEDIA ADULTO (NÃO CIRÚRGICO) 

 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

 HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA 

 HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO 

 PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 

 UPA CUMBICA 
 UPA PAULISTA 

 UPA SÃO JOÃO 

 

ORTOPEDIA INFANTIL (CIRÚRGICO) 

 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

 HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA 

 

ORTOPEDIA INFANTIL (NÃO CIRÚRGICO) 

 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 

 HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA 

 HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO 

 PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 

 UPA CUMBICA 
 UPA PAULISTA 
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URGÊNCIA PSIQUIÁTRICA ADULTO 

 HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA 

 

URGÊNCIA PSIQUIÁTRICA INFANTIL 

 HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

VIOLÊNCIA SEXUAL ACIMA DE 12 ANOS ADULTO 

 HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA 
 HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO 
 HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS 
 COMPLEXO HOSPITALAR PE. BENTO DE GUARULHOS 
 PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA 
 PRONTO ATENDIMENTO BONSUCESSO 
 PRONTO ATENDIMENTO DONA LUIZA 
 PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 
 PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI  
 UPA CUMBICA 
 UPA PAULISTA 
 UPA SÃO JOÃO 

 
VIOLÊNCIA SEXUAL MENORES DE 12 ANOS INFANTIL 

 HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO 
 PRONTO ATENDIMENTO DONA LUIZA 
 PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 
 UPA CUMBICA 
 UPA PAULISTA 
 UPA SÃO JOÃO 

Ficou definida a faixa etária para atendimento de urgências: atendimento infantil até 11 

anos, 11 meses e 29 dias e atendimento adulto a partir dos 12 anos. 
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TROCA DE SONDA NASO-ENTERAL E CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 

 PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA 

 PRONTO ATENDIMENTO BONSUCESSO 

 PRONTO ATENDIMENTO DONA LUIZA 

 PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 

 PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

Será realizada a troca conforme profissional específico, RX e disponibilidade do 
dispositivo. 
 
 
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA OU CISTOSTOMIA 

 PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA 

 PRONTO ATENDIMENTO BONSUCESSO 

 PRONTO ATENDIMENTO DONA LUIZA 

 PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE 

 PRONTO ATENDIMENTO PARAVENTI 

 
A troca do cateter vesical de demora será realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS). 
Se durante a realização do procedimento acontecer alguma intercorrência encaminhar 
imediatamente ao Pronto Socorro do Hospital de Referência. 
Casos pontuais que necessitem da troca da sonda vesical aos fins de semana e feriados 
poderão ser encaminhados aos Serviços de Urgência e Emergência (UPA/PA), ou ainda 
os usuários com as seguintes patologias: estenose de uretra, tumor peniano, cistostomia, 
irrigação vesical e hiperplasia prostática as UBSs encaminharão para os Centros de 
Especialidades Médicas (CEMEG). 
 
GASTROSTOMIA  

 COMPLEXO HOSPITALAR PE. BENTO DE GUARULHOS 
 HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA
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Representantes da Secretaria Municipal da Saúde, Hospitais do município de 
Guarulhos e Unidades de Pronto Atendimento que pactuaram a Grade de 
Referência para Urgência e Emergência do Município de Guarulhos/ SP: 

 

 

Dr. José Sérgio Iglesias Filho  
Secretario da Saúde 

 
 

Dra. Graciane Dias Figueiredo Mechenas 
Secretária Adjunta da Saúde 

 
 

Dra. Maria Carolina de Toledo Sivieri Moreno 
Departamento de Planejamento e Regulação em Saúde  

 
 

Dra. Ana Cristina Kantzos da Silva 
Departamento de Assistência Integral a Saúde 

 
Dr. Cristiano Freitas de Souza  

Departamento de Coordenação da Urgência e Emergência 
 
 

Dr. Carlos Eduardo Cianflone 
Hospital Municipal de Urgência 

 
 

Dra. Ana Paula Lucas Bonalumi 
Hospital Municipal da Criança e do Adolescente 

 
 

Dr. Paulo Tierno 
Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso 

 
 

Dra. Célia Mariko Hirahara 
Associação Beneficente Jesus, José e Maria 

 
 

Dr. Roberto de Almeida Duarte 
Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos 

 
 

Dr. José Joaquim Azevedo Braga 
Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris 

 
 

Dr. Afonso Cesar Cabral Guedes Machado 
Hospital Geral de Guarulhos 
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Rosa Alves  Brito de Bertão  

Pronto Atendimento Alvorada 
 
 

Sérgio José da Silva 
Pronto Atendimento Bonsucesso 

 
 

Maria Gorete Leitão 
Pronto Atendimento Dona Luiza 

 
 

Dr. Sidney de Carvalho Fabrício  
Pronto Atendimento Maria Dirce 

 
 

Cláudia Adriene Silvestre Machado de Melo 
Pronto Atendimento Paraventi 

 
 

Dr. Sérgio Andrade 
 UPA Cumbica 

 
 

Maria Aparecida Nunes Sampaio Jones 
UPA Paulista 

 
 

Dra. Suellen Santos Mendes 
UPA São João 

 
 

Andressa Lima  
Coordenadora Geral do SAMU/ Gerente Técnica 

 
 

Dr. Rodrigo Fulini Ataliba 
Dr. Helder Takeo Kogawa  

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 
 
 

Dra. Magda Costa Silva 
Gisele Gonçalves Pereira dos Santos 

Complexo Regulador 
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ANEXO I 

 

PROTOCOLO CLÍNICO DE CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

  

Classificação dos Casos por Especialidade: 

 Cirurgia Abdominal/Geral/Ginecológica  
 

 

 

Casos caracterizados como Abdome Agudo: 

 Obstrutivo (suspeitas de neoplasias oclusivas ou semi-oclusivas, bridas, ou a 

esclarecer). 

 Sub-oclusivo 

 Inflamatório – (Apendicites, colecistites – empiema de vesícula/ colangite, 

pancreatites(necro-hemorrágica), ou a esclarecer) 

 Perfurativo (Úlceras perfuradas, Divertículos perfurados, ou outras perfurações de 

vísceras ocas) 

 Vascular (Trombose mesentérica) 

 Traumático por qualquer agente externo (Trauma Abdominal fechado, ferimentos por 

Armas de fogo, Armas brancas ou outras perfurações traumáticas de abdome) 

 Ginecológico (Cistos rotos de ovário, Prenhez ectópica, Abscesso tubo ovariano, 

TRAUMA). 

 Urgências em cirurgia geral Hérnias de qualquer localização encarceradas ou 

estranguladas 

 Síndrome de Fournier 
 

Os casos acima citados deverão ser encaminhados com: 

 Hemograma completo 

 Urina tipo I 

 Coagulograma 

 Bioquímica 

 RX de abdome se possível em duas posições – deitado/posição ortostática. 
 

Bucomaxilo  

 Trauma de face (fraturas de mandíbula com dificuldades de deglutição). 
 

Cirurgia Oftalmológica 

 Traumatismos oculares de qualquer porte e quadros inflamatórios/infecciosos do olho 

e órbita, 

Cirurgia Ortopédica  

 Pacientes politraumatizados com quadros de fraturas associadas  

 Fraturas expostas sem outras patologias associadas 

 Luxações 

 Fraturas supracondilianas de úmero em crianças 

 Fraturas articulares com desvio 

 Lesão de nervo e tendões 
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Encaminhar os pacientes sempre que possível com todas as radiografias 

realizadas. 

 

Cirurgia Pediátrica 

 Todo e qualquer quadro cirúrgico de urgência e emergência em pacientes com idade 

inferior a 12 (doze) anos,  

 

Cirurgia Torácica  

 Hemotórax 

 Pneumotórax traumáticos ou não 

 

Cirurgia Vascular – Encaminhar os pacientes com: 

 Hemograma 

 Coagulograma 

 Bioquímica 

 

Neurocirurgia 

 Traumatismo craniano 

 Traumas cranianos de qualquer porte e quadros súbitos de rebaixamentos de nível de 

consciência, coma e convulsões acompanhados ou não de sinais localizatórios 

 Tumor cerebral 

 Hemorragia cerebral 

 Acidente vascular cerebral hemorrágico 

Observação – avaliação neurocirúrgica não pode estar vinculada à vaga de UTI. 

 

Procedimentos Endoscópicos 

 Hemorragias Digestivas Altas, Corpos estranhos em aparelho digestivo alto  

Urgências Obstétricas 

 Trabalho de parto (período expulsivo) 

 Trabalho de parto prematuro 

 Hemorragias do primeiro trimestre:  

 Abortamento 

 Prenhez ectópica 

 Hemorragias do terceiro trimestre:  

 Placenta prévia 

 Descolamento prematuro da placenta 

 Pré-Eclâmpsia grave / Eclâmpsia  

 Rotura prematura das membranas com:  

 Mecônio 

 Prolapso de cordão 

 Exteriorização de partes fetais 

 Sinais de sofrimento fetal 

 Gestante com abdome agudo hemorragico e/ou dor aguda 
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Dados solicitados pelo CROSS 

 Paridade 

 Data da Última Menstruação (DUM) 

 Idade Gestacional (DUM) 

 Idade Gestacional (USG) 

 Fez pré natal? (sim ou não) 

 Número de consultas 

 Patologias e/ou complicações 

 Altura Uterina (AU) 

 Dinâmica Uterina (DU) 

 Batimentos Cardiácos Fetais (BCF) 

 Toque vaginal:  

 Cérvicodilatação 

 apresentação fetal 

 bolsa (integra ou rota) 

 aminioscopia 

 Cardiotocografia (CTB) 
  

Os procedimentos abaixo não são passíveis de resolução no município de Guarulhos, 

ficando a cargo da C.R.O.S.S. (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). 

 Aneurisma de Aorta 

 Quadros de Oclusão Arterial Aguda ou Subaguda 

 Aneurismas dissecantes ou com Rotura Subaguda 

 Traumatismo Raqui-Medular 

 Queimados Médios e Grandes 

 Otorrinolaringologista Adulto  

 Hemodiálise para casos agudos 
 

Uma vez constatada a necessidade de transferência, o médico regulador procurará 

o recurso mais adequado na grade de referência. Para tomar esta decisão 

considerará as informações dadas pelos serviços, nas quais será baseado todo o 

fluxo do paciente na urgência/emergência. Se as possibilidades na área de 

abrangência forem esgotadas, é prerrogativa da regulação médica procurar pelo 

recurso mais adequado ao caso junto com a CROSS. 
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ANEXO II 

 

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DOS CASOS DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA EM OTORRINOLARINGOLOGIA DO 

HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

 

O presente protocolo tem o objetivo de otimizar o fluxo de atendimento dos casos de 

urgência e emergência em otorrinolaringologia do Hospital Municipal da Criança, e 

orientar os pediatras a respeito das condutas a serem tomadas e encaminhamentos dos 

casos de urgência e emergência na especialidade de otorrinolaringologia. 

De acordo com o MANUAL DE DESCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DE CARGOS E 

FUNÇÕES da Prefeitura de Guarulhos de dezembro de 2009, são atribuições do médico 

otorrinolaringologista: 

Executar as atribuições comuns ao médico clínico geral, dar atendimento nos casos de 

urgência, como: sangramento nasal, corpo estranho, infecções agudas, etc., investigar os 

casos com suspeita de surdez, efetuar exames em geral, exames de RX, audiometria, 

prescrever tratamento para os casos crônicos e acompanhar para não evoluir com surdez, 

tratar os alérgicos e infecções de rinofaringe, acompanhar os pacientes com amidalites 

crônicas e encaminhá-los em casos cirúrgicos, outras atribuições afins. 

 

São consideradas como urgência e emergência em otorrinolaringologia: 

 Epistaxe (sangramento nasal). 

 Lesões orais (candidíase, leucoplasia, líquen plano, tumores, herpes simples, herpes 

zoster, pênfigo, penfigóide, eritema multiforme, Síndrome de Steven-Johnson, 

estomatite aftóide). 

 Complicações pós-operatórias (infecciosas, inflamatórias e hemorrágicas). 

 Rinossinusites Agudas. 

 Complicações de sinusites agudas. 

 Epiglotite aguda. 

 Faringoamigdalites e Abscessos cervicais. 

 Infecções agudas de orelha: 

 Otites externas (aguda difusa, aguda localizada, granulosa, fúngica, 

maligna, herpética, bolhosa). 

 Otite Média aguda. 

 Complicações de infecções em orelha: 

 Complicações intratemporais (mastoidite coalescente, abscesso 

subperiostal, abscesso de Bezold, Petrosite, Paralisia facial, labirintite 

infecciosa). 

 Complicações Intracranianas (Abscesso extradural, abscesso subdural, 

abscesso cerebral, abscesso cerebelar, Meningite, Trombose de seio 

sigmóide). 

 Trauma acústico. 

 Traumas em orelha e perfuração de membrana timpânica. 

 Surdez Súbita. 
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 Paralisia Facial (idiopáticas, traumáticas, infecciosas, tumorais, metabólicas, 

congênitas, vasculares, tóxicas). 

 Doenças Agudas das Glândulas Salivares (infecções virais – caxumba, CMV, HIV; 

infecções bacterianas – sialoadenite supurativa aguda, parotidite supurativa recorrente 

da criança; sialolitíase; infecções granulomatosas). 

 Corpos estranhos. 

 

Corpo estranho é qualquer material inanimado ou animado que se encontre na cavidade 

nasal, seios paranasais, orofaringe, conduto auditivo externo e que não faça parte destas 

estruturas em condições normais. 

Por se tratar de causa freqüente de atendimentos no PS, padronizaremos algumas 

condutas referentes a isto: 

Podem ser divididos em: 

Animados, organismos vivos (ocorrem por má higiene ambiental, geralmente em locais 

úmidos e quentes (insetos, miíase, etc.). 

Inanimados (sementes, borrachas, correntes, espumas, botão, baterias, iatrogênicos – 

instrumentos quebrados, gaze, algodão, espinha de peixe, ponta de lápis, etc.). 

OBS: as baterias, por serem alcalinas, devem ser sempre removidas o mais rápido 

possível, pois podem levar a necrose da mucosa se não removidas a tempo. 

 

CONDUTAS ORL EM CASOS DE CORPOS ESTRANHOS 

Achados clínicos: 

Em ouvidos: dependem da característica do corpo estranho, variando desde 

assintomático até quadros de sensação desagradável e, às vezes, dores lancinantes. 

Em fossas nasais: O quadro clínico característico é de rinorréia purulenta unilateral, 

fétida, às vezes serossanguinolenta. 

Em orofaringe ou laringe: desconforto ou dor na garganta. Pode haver abscesso 

cervical. 

 

Exames complementares: 

Em ouvidos: não há necessidade de exames complementares. 

Em fossas nasais: Rx de seios paranasais – pode ser útil em casos de corpos estranho 

metálicos ou calcificados. 

Em casos de rinolitos, ou seja, corpos estranhos ignorados em que se acumula um 

depósito calcáreo, pode-se solicitar Tomografia Computadorizada ou Nasofibroscopia 

para elucidação diagnóstica. 

A nasofibroscopia deve ser sempre solicitada quando há dúvidas sobre a presença de 

corpo estranho que não é visualizado na rinoscopia anterior. 

Em orofaringe: Quando não for possível visualizar o corpo estranho através da 

oroscopia, deve-se utilizar: 

Laringoscopia direta – pode auxiliar no diagnóstico. 

Rx cervical – a principal função do Rx é avaliar sinais de complicação, como sinais de 

perfuração esofágica, através de aumento da espessura da mucosa esofágica, presença 

de ar no interior dos espaços cervicais. A procura pelo corpo estranho não é a principal 

preocupação na analise deste exame. 
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Endoscopia digestiva alta – Deve ser sempre solicitada quando há suspeita de corpo 

estranho, e ele não foi visualizado ao exame físico, e não há sinais de complicação ao Rx. 

Tomografia computadorizada cervical e de tórax – Deve ser solicitada em casos de 

confirmação de perfuração esofágica pela EDA ou suspeita de abscesso cervical ou 

mediastinite. 

 

Diagnóstico diferencial: 

Em ouvidos: Toda situação em que houver otorréia fétida unilateral, como colesteatoma 

ou otite média supurativa. 

Em fossas nasais: Toda situação que leve a rinorréia unilateral e obstrução nasal 

unilateral, como tumores, bola fúngica, mucocele maxilar e pólipo antro-coanal. 

Em orofaringe e laringe: laringites agudas. 

 

CONDUTA NO PRONTO SOCORRO 

 

Ouvidos 

Avaliar a presença ou não de perfuração de membrana timpânica. 

Se o corpo estranho estiver vivo, deve-se imobilizar o ser vivo, com solução oleosa no 

conduto, se a membrana timpânica estiver integra; ou com tampão de algodão embebido 

com éter ou clorofórmio, se membrana timpânica perfurada. 

Se o material for uma semente vegetal (hidrófilos) deve-se evitar a lavagem com água 

para remoção, pois o corpo estranho pode inchar e se partir em pedaços, dificultando sua 

remoção. 

Nestes casos, prioriza-se a remoção instrumental. 

Para os demais casos, se a membrana timpânica estiver perfurada, realiza-se a remoção 

instrumental, se a membrana estiver integra pode-se utilizar lavagem com água. 
 

Nariz 

Remoção com pinça especifica. 

Na presença de rinossinusites, deve-se introduzir antibióticos e lavagem nasal com soro 

fisiológico 0,9%. 

Baterias devem ser removidas rapidamente, pois podem causar necrose de liquefação. 

Em caso de persistir a dúvida com relação a presença de corpo estranho deve-se solicitar 

uma nasofibroscopia. 
 

Orofaringe e Laringe 

Remoção com pinças especificas. 

Realização de exames complementares conforme descrito acima. 
 

 

CONDUTA DO PEDIATRA NO PRONTO SOCORRO 

O pediatra, ao se deparar com um caso de corpo estranho, deve evitar manipular o corpo 

estranho, pois isto pode dificultar ou prejudicar a sua retirada posterior. 

O pediatra prestará o atendimento inicial, irá avaliar o caso e examinar o paciente, e 

encaminhará o caso ao otorrinolaringologista quando necessário.  

Corpos estranhos de ouvido inanimados, sem sinais inflamatórios e sem queixas álgicas 
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devem ser encaminhados ao primeiro ambulatório de otorrinolaringologista disponível. 

Em caso de corpos estranhos vivos, baterias e corpos estranhos nasais, entrar em 

contato telefônico com ORL plantonista para discussão do caso, orientações e possível 

avaliação imediata. 

Em caso de corpo estranho de laringe visível à oroscopia, entrar em contato com ORL 

para remoção. 

Em caso de suspeita de corpo estranho de laringe em que não é visualizado na 

oroscopia, solicitar RX de pescoço para avaliar possíveis complicações e solicitar EDA 

caso haja suspeita de presença de corpo estranho. 
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ANEXO III 

 

PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO NEUROCIRURGIA DO 

COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO DE GUARULHOS 

 

 

Este protocolo tem como objetivo melhorar o atendimento, definindo fluxos, facilitar o 

acesso de pacientes com patologias neurocirúrgicas. 

Destina-se a pacientes internados ou assistidos em hospitais da região que não 

disponham de especialidade de Neurocirurgia e que necessitem de avaliação para 

diagnóstico ou procedimento em caráter eletivo ou de urgências. 

Os casos referentes à patologias especificadas serão aceitos de acordo com a 

capacidade técnica, o profissional do serviço e a grade de pactuação de referência já 

estabelecida. 

Todos os casos serão regulados pelo Sistema CROSS, onde deverá constar todas as 

informações pertinentes, atualizadas e compatíveis com o quadro do paciente. 

Os casos solicitados para avaliação pelo Sistema de Regulação deverão ser 

especificados nos critérios estabelecidos, conforme a patologia, a urgência ou não do 

caso e o fluxo entre as instituições.  

Defini-se três situações para o atendimento em neurocirurgia: 

 

1. URGÊNCIAS 

Define-se com critério de urgência/emergência pacientes com risco de vida ou de morte, 

que necessitam de procedimento imediato tais como: 

 Hematomas intracranianos decorrentes de trauma ou espontâneos, com deterioração 

neurológica; 

 Trauma raquimedular com déficit neurológico progressivo (com até 72 horas de 

internação). 

 

2. URGÊNCIAS RELATIVAS 

Caracterizam-se neste segmento os pacientes com lesões neurocirúrgicas que não 

precisam de atendimento de urgência e que devem ficar internados por não receberem 

alta médica. 

Esses pacientes ficam condicionados às vagas existentes, devendo ser avaliados em 

horários pré definidos ambulatorialmente. Caberá ao neurocirurgião definir procedimento 

(conduta), orientar a família e redirecionar o paciente mediante relatório, quando for o 

caso, ou solicitar internação no hospital de referência.  

Os exames solicitados para complementação diagnóstica são de responsabilidade da 

instituição de origem que acolherá o paciente internado. 

 

3. ELETIVAS  

Pacientes estáveis, internados ou não em instituições hospitalares, que necessitam de 

avaliação para diagnóstico e/ou conduta futura. 
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Patologias que se enquadram nesses casos: 

 Aneurismas cerebrais 

 Fraturas de coluna cervical, dorsal ou lombar 

 Hérnias discais 

 Tumores de qualquer natureza 

 Mal formação vascular e/ou do sistema nervoso 

 

CONDIÇÕES PARA AVALIAÇÃO 

Todos os casos solicitados para avaliação em neurocirurgia deverão seguir protocolo de 

acordo com a patologia em questão e fluxo definido e inseridos no sistema de regulação 

previamente (CROSS). O quadro clínico do paciente deverá ser estável e 

hemodinamicamente compensado, ou seja, em condições clínicas satisfatórias que 

permitam o procedimento, conforme definição do caso. 

 

1. URGÊNCIAS 

Os casos pertinentes de urgência serão avaliados pelo plantonista da neurocirurgia do 

pronto socorro, após contato via CROSS. 

O paciente deverá ser encaminhado pelo hospital requerente, o mais breve possível, 

nunca ultrapassando o horário da troca de plantão. Quando ultrapassar o horário deverá 

ser feito novo contato com o hospital.  

Todos os casos serão aceitos para avaliação neurocirúrgica e a conduta com o paciente 

ficará a cargo do plantonista do pronto socorro. Quando não atender ao critério de 

urgências será devolvido ao serviço de origem e informado como “não pertinente”, 

devendo ser reorganizado nos demais critérios. 

Casos não pertinentes à urgência, patologias eletivas ou de internação não imediata 

deverão ser encaminhados para avaliação ambulatorial em data e horário agendados, 

considerando como urgências relativas. 

Cabe ao hospital de origem realizar o completo atendimento inicial, estabilização 

ventilatória e hemodinâmica. 

Em casos onde houver a existência de fraturas em membros e o paciente portar tala 

gessada, gesso ou enfaixamento, o médico ortopedista que realizou o procedimento 

deverá enviar relatório autorizando a intervenção, em virtude da gravidade do caso e o 

manuseio do paciente (posição para cirurgia). 

 

2. ELETIVOS 

Os casos considerados eletivos compreendem aqueles que se encontram hospitalizados 

a mais de 72 horas e que não tiveram intervenção imediata, caracterizados como 

urgência relativa. 

As solicitações feitas pelo sistema de regulação, quando não pertinentes à urgência, 

serão realizadas de segunda a quinta-feira pela equipe de neurocirurgia eletiva. Estes 

pacientes serão avaliados pela equipe de neurocirurgia ambulatorial, que disponibilizará 

via sistema de agendamento data e horário para atendimento.  

Todos os pacientes deverão portar avaliação e liberação pelas áreas de cirurgia, 

ortopedia e clínica médica; e devem trazer para o atendimento exames de imagem já 

realizados, além dos exames de rotina: 
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 Hemograma 

 Glicemia  

 dosagem de sódio e potássio plasmático 

 Dosagem de ureia 

 Dosagem de creatinina  

 Coagulograma 

 Urina I 

 RX de tórax em PA + Perfil 

 ECG 

 Tomografia de Abdômen 

 

Para atendimento ambulatorial os pacientes deverão estar hemodinamicamente e 

laboratorialmente estáveis. 

Além dos exames de rotina, o paciente deverá portar os exames específicos para o 

segmento de cada patologia a saber: 

 

COLUNA VERTEBRAL  

 Tomografia de coluna dos níveis acometidos 

 Ressonância de coluna dos níveis acometidos 

 Raio X de coluna dos níveis acometidos 

Em caso de programação cirúrgica poderá ser necessária a realização de exames 

complementares, bem como a liberação da clínica de competência do paciente: clínica 

médica, ortopedia e cirurgia geral, bem como avaliação de risco cirúrgico e cardiológico. 

 

ANEURISMA CEREBRAL  

 Tomografia de crânio 

 Angiografia digital de 04 vasos do encéfalo 

 outros que se fizerem necessário em vista da patologias prévias 

 deverá ainda estar de posse das liberações de clínica médica, ortopedia e cirurgia 

geral.  

 

OUTRAS SITUAÇÕES 

Pacientes que apresentarem alterações clínicas decorrentes do seu trauma e/ou 

comorbidades prévias, em que os exames estiverem alterados, serão avaliados e 

encaminhados para internação sob responsabilidade da equipe de Neurocirurgia do 

CHPBG. 

Pacientes portadores de escaras não serão aceitos para tratamento cirúrgico eletivo. 

Os casos que apresentarem outras patologias não neurocirúrgicas e de intervenção por 

outra especialidade em tempo posterior à neurocirúrgica deverão retornar ao hospital de 

origem para resolução. 

A conduta frente ao caso encaminhado ou retorno ao serviço solicitante, origem do 

paciente, é de responsabilidade do profissional da instituição de referência, que poderá 

internar, redirecionar o caso com orientação ou não aceitar, quando não atender aos 

critérios definidos.  
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Os casos não especificados neste documento serão discutidos individualmente ou quando 

houver questionamento sobre a conduta adotada.  

O critério de “vaga zero” deverá atender a definição conforme estabelecida na portaria do 

MS, Resolução nº 2.077 do CFM e a Grade de pactuação de Urgência, publicada em D.O. 

do município de Guarulhos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando o paciente for restituído à instituição de origem será feito relatório com 

informações sobre o procedimento e/ou programação cirúrgica. Havendo necessidade de 

exames complementares, será informado pelo profissional que atendeu o caso e a 

necessidade de retorno programado, bem como o setor para nova avaliação (urgência ou 

eletivo). 

Os pacientes serão avaliados quando encaminhados pela regulação, porém os 

procedimentos a serem realizados devem obedecer os critérios do serviço de referência 

local, conforme grade de pactuação.  

 

Responsáveis pela informação: 

Dr. Nelson Sant'Ana Gomes Junior – CRM 103697 

Dr. Duarte Nuno Moreira Osório – CRM 81822 

Dr. Amaury Levy Fischer – CRM 39065 

 

 

 


