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APRESENTAÇÃO GERAL 
 

Hospitais Universitários são estruturas de complexidade crescente, e torna-se cada vez 

mais necessário a utilização de estratégias capazes de fazer com que eles possam continuar 

com plenas condições para o desempenho de suas atividades, classicamente vinculadas a sua 

missão fundamental, tanto quanto equipá-los para que os mesmos possam acompanhar a 

atualização continua e desafiadora das novas tecnologias com o objetivo de gerar uma 

qualidade crescente na formação profissional, bem como no atendimento assistencial. 

Esta premissa é o fundamento que norteia a história dos Hospitais Universitários 

Federais brasileiros, que no decorrer das últimas décadas têm desempenhado seu papel, 

muitas vezes como resultado da dedicação incansável daqueles que acreditam na construção 

ininterrupta de um nível de excelência da formação profissional. Isto pode ser certificado pelos 

avanços e indicadores da capacidade dos profissionais da saúde que exercem suas atividades 

em todo território nacional. 

Embora seja inconteste o progresso feito, uma realidade tem sido vivenciada em todos 

os Hospitais Universitários Federais (HUFs) e particularmente no Hospital Universitário Lauro 

Wanderley (HULW). Esta situação é decorrente de um processo histórico no qual a ausência de 

uma política de investimentos, foi gerando a depreciação gradual de seu parque predial, da 

sua capacidade tecnológica instalada, e de recursos humanos. 

Tendo vista a situação real dos HUFs, o Decreto No 7.082, de 27 de janeiro de 2010, 

instituiu o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais – REHUF 

que dispõe sobre o financiamento compartilhado dos HUFs entre as áreas da saúde e da 

educação. 

O REHUF tem como objetivo criar condições materiais e institucionais para que os 

hospitais universitários possam desempenhar plenamente suas funções em relação às 

dimensões de ensino, pesquisa e extensão e à dimensão da assistência à saúde. 

Ao se propor um Plano de Reestruturação do Hospital Universitário Federal (REHUF) 

para o Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba 

(HULW/UFPB) temos como fundamento a consolidação de nossa missão essencial como 

hospital escola, tendo como base a visão da interdisciplinaridade e seu papel indissociável na 

prestação assistencial à população do Estado da Paraíba, tanto quanto o estabelecimento de 

metas que possam contribuir para sua permanente qualificação e aprimoramento de gestão. 

O atual Projeto REHUF-HULW é produto de ampla discussão e de atividades realizadas 

com os mais diversos setores da Instituição. Setores assistenciais técnicos e médicos, 
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representantes dos diversos segmentos da Universidade Federal da Paraíba, o apoio 

fundamental da Reitoria em especial da participação da Pró-Reitoria de Planejamento, Direção 

dos Centros da Saúde e das Ciências Médicas, Coordenações dos Cursos de Graduação foram 

todos co-participantes e atores essenciais nesta construção. 

O Hospital Universitário Lauro Wanderley é um organismo vivo, pulsante e sempre 

querendo ampliar e aprimorar sua vocação natural, que o obriga estar sempre atento e 

disposto a vivenciar novos tempos. Estamos certamente vivendo uma oportunidade histórica. 

É mandatório que ganhemos maior visibilidade, que tenhamos maior capacidade de conquistar 

e consolidar nossa missão, que possamos ter maior compreensão e resolução dos obstáculos 

que teremos para fazermos destes um olhar novo em direção ao futuro. Esta é a função do 

presente projeto REHUF-HULW.  

 

Prof. Dr. João Batista da Silva 

Superintendente do HULW 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os hospitais universitários federais (HUF) desempenham funções em relação às 

dimensões de ensino, pesquisa e extensão e assistência à saúde. Para que se alcance um novo 

patamar deste desempenho, em termos qualitativos e quantitativos, mostra-se imprescindível 

um plano articulado, coerente e abrangente para que o sistema por inteiro se transforme 

adequadamente. O objetivo do REHUF é, precisamente, criar condições materiais e 

institucionais para que os HUF possam evoluir neste sentido. 

No campo do ensino, pesquisa e extensão, o Hospital Universitário Lauro Wanderley 

desempenha as funções de local de ensino-aprendizagem e treinamento em serviço, formação 

de pessoas, inovação tecnológica e desenvolvimento de novas abordagens para aproximação e 

integração entre as áreas acadêmica e de serviço no campo da saúde. No contexto do REHUF, 

busca-se a evolução das dimensões extensiva e intensiva destas funções, tendo como objetivos 

específicos: 

I - atender às necessidades do ensino de graduação na área da saúde: oferta de 

internato nos cursos de Medicina e estágios curriculares supervisionados para 

os demais cursos; 

II - desenvolver programas de pós-graduação stricto sensu e lato sensu, voltados à 

formação de docentes e pesquisadores em saúde familiarizados com a ótica 

dos serviços de atenção especializada ofertados e a gestão em saúde; 

III - oferta anual de vagas dos programas de residência médica, para formação de 

médicos especialistas nas áreas prioritárias para o SUS; 

IV – oferta da residência multiprofissional nas áreas estratégicas para o SUS, de 

forma a garantir assistência integral à saúde; 

V - desenvolvimento de linhas de pesquisa em conformidade com o perfil 

epidemiológico local e regional e as diretrizes nacionais para pesquisa em 

saúde, com foco na busca de novas tecnologias para o cuidado e a gestão em 

saúde. 

No campo da assistência à saúde, o HULW deverá se tornar um centro de referência de 

média e alta complexidade, no contexto da rede pública de serviços de saúde. Para tal, os 

objetivos específicos no âmbito do REHUF são: 

I - ofertar serviços de média e alta complexidade, observada a integralidade da 

atenção à saúde, com acesso regulado, mantendo as atividades integradas à 

rede de urgência e emergência; 

II – dedicar a totalidade da capacidade instalada ao SUS; 

III – ser um espaço de avaliação de novas tecnologias em saúde, com vistas a 

subsidiar sua incorporação ao SUS; 
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IV – propiciar educação permanente para a rede de serviços do SUS, atuando 

como espaço de qualificação de recursos humanos para o sistema; 

V - desenvolver ações de telessaúde, de acordo com as orientações e 

metodologias estabelecidas pelos Ministérios da Saúde e da Educação. 

 

Para o alcance destes dois conjuntos de objetivos específicos, nas dimensões 

acadêmica e de assistência à saúde, o presente projeto REHUF do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley (REHUFLW) orienta-se pelas diretrizes estabelecidas no decreto N° 7.082/2010, 

planejando a adaptação progressiva (até 2012) aos novos mecanismos de financiamento de 

suas despesas correntes e de capital, compartilhados entre o MEC e o MS, desenvolvendo seus 

processos internos de gestão, recuperando, adequando e expandindo sua infraestrutura física, 

tecnológica e de recursos humanos, bem como, tendo como foco o aperfeiçoamento de suas 

atividades acadêmicas e de assistência à saúde. 

O presente Plano REHUFLW indica as medidas e ações necessárias para o alcance dos 

objetivos supracitados, tendo como parâmetros: 

i) modernização, transparência e responsabilidade, que resultem na 

qualificação da assistência prestada e otimização do custo- benefício dos 

procedimentos; 

ii) a utilização do novo sistema de informações a ser disponibilizado pelo 

MEC, como instrumento estratégico de avaliação, planejamento e 

gestão, aperfeiçoando-se os indicadores de eficácia, eficiência e 

efetividade, no cumprimento das metas estabelecidas; 

iii) as reformas das instalações físicas e as ampliações/novas construções, 

com adequação às normas e às especificações legais e técnicas sobre 

espaços destinados à atenção de média e alta complexidade;  

iv) aquisição de novos equipamentos de saúde e substituição dos 

equipamentos obsoletos, mais modernos e adequados à atenção de 

média e alta complexidade; 

v) dimensionamento do quadro de lotação de pessoal, a partir de 

parâmetros estabelecidos pelo MS e MPOG, e implantação de uma nova 

visão dos recursos humanos, incorporando a perspectiva de “gestão de 

pessoas”; 

vi) desenvolvimento da base tecnológica e de seu uso associado ao 

desenvolvimento de linhas de pesquisa direcionadas ao atendimento 

das dimensões assistencial e de ensino; 

vii) implantação da cultura do planejamento, integrado e indissociado a 

processos permanentes de avaliação, tanto das atividades acadêmicas e 

de inovação tecnológica, bem como da atenção à saúde prestada à 

população; 

viii) incorporação de representantes externos à universidade, nos novos 

mecanismos de governança no âmbito do HULW 
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No âmbito deste Plano REHUF, a relação do HULW com o Ministério da Educação, o 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Ministério da Saúde e demais gestores do 

SUS será formalizada através do Regime de Pactuação Global, como o meio pelo qual as partes 

pactuarão as metas anuais de assistência, gestão, ensino, pesquisa e extensão. Como 

decorrência deste Projeto REHUFLW, de acordo com o que estabelece a Portaria 

Interministerial Nº. 833/2010, deverá ocorrer a melhoria dos processos de gestão hospitalar, 

incluindo: 

I - modernização da gestão hospitalar, observados os princípios da administração 

pública: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência; 

II - humanização da assistência prestada em todos os níveis, garantindo os 

princípios de eqüidade e acesso; 

III - implantação de processos de melhoria de gestão de recursos humanos; 

IV - adoção de protocolos e diretrizes clínicos e padronização de insumos que 

resultem na qualificação da assistência prestada, em consonância com as 

políticas correspondentes definidas nacionalmente pelo MS; 

V - implantação do Aplicativo de Gestão dos Hospitais Universitários Federais 

(AGHU), sistema gerencial de informações e indicadores de desempenho que 

será disponibilizado pelo Ministério da Educação; 

VI - adoção de mecanismos de controle interno; 

VII - implantação de processo de auditoria externa; 

VIII - acreditação hospitalar, por meio de organismos externos, de acordo com 

metas e prazos, a serem estabelecidos, para obtenção da certificação adotada; 

IX - adesão a sistemas de compras coletivas de insumos hospitalares que 

eventualmente sejam oferecidos pelo MEC ou MS. 

 

Este é o arcabouço regulatório-institucional-legal e técnico-administrativo-acadêmico 

que norteia a construção do presente Projeto REHUFLW, detalhada ao longo deste 

documento, o qual possibilitará ao HULW-UFPB cumprir sua missão de forma mais eficiente e 

efetiva, contribuindo decisivamente para o bem-estar da sociedade paraibana e para a 

promoção do desenvolvimento da Paraíba. 

 
 

1.1. DA CONSTRUÇÃO DO PROJETO 
 

            O Projeto de Reestruturação do Hospital Universitário Lauro Wanderley (REHUF-HULW-

UFPB) teve como premissa a consolidação de interesses, necessidades, demandas, objetivos e 

ações dos diversos segmentos que compõe a Instituição. A sua concretização foi norteada no 

sentido de fundamentar o desenvolvimento institucional tanto na perspectiva de sua inserção 

dentro da Universidade Federal da Paraíba, como na sua integração com a sociedade 
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paraibana, no sentido do oferecimento de um cenário de prática multiprofissional, formação 

de excelência para novos profissionais da saúde e na prestação assistencial de um Hospital 

Referência em Média e Alta complexidade. Portanto, O REHUF-HULW-UFPB torna evidentes os 

rumos que a instituição pretende alcançar. Este projeto trata-se de um planejamento para o 

prazo de dois anos, a saber, 2011 e 2012 que procura delinear as ações do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley. 

            Tendo esta perspectiva, o REHUF-HULW-UFPB foi elaborado em diversas etapas. Seu 

início deu-se em abril de 2010, com a constituição de um Grupo Especial de Trabalho/GET, no 

âmbito da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento/PROPLAN da UFPB, com 

representantes da Administração Central da UFPB (Coordenação de Planejamento/CODEPLAN 

e Coordenação de Convênios/CODECON), da Direção do HULW, do Centro de Ciências 

Médicas/CCM e do Centro de Ciências da Saúde/CCS, o qual iniciou o processo de análise do 

Programa REHUF, constituição do Conselho Consultivo, e investigação das condições 

tecnológicas, infraestruturais e de recursos humanos do HULW. No âmbito do HULW, a 

Direção do Hospital orientou as várias unidades para a elaboração de diagnóstico de suas 

necessidades para fundamentação do projeto. Posteriormente, dada a necessidade de um 

aprofundamento das informações, incorporou-se a este GET a Consultoria e Assessoria Junior 

de Economia/CAJE, para apoio no levantamento e sistematização de dados tecnológicos junto 

às várias unidades do HULW.   

 A partir de julho de 2010, em decorrência da posse de nova Diretoria do HULW, houve 

substituição na sua representação neste GET, o que provocou a necessidade de ajustes na 

dinâmica em vigor até aquele momento, pelas dificuldades naturais no processo de construção 

de um projeto, frente a alterações na base de conhecimentos tácitos previamente construída. 

Desta forma, a nova Diretoria de Planejamento do HULW foi encarregada, pela 

Superintendência do HULW, da elaboração de diretrizes da nova gestão para a construção do 

plano. Com o objetivo de disponibilizar para toda a comunidade universitária, foi criado pela 

Diretoria de Planejamento do HULW um documento denominado de “Diretrizes do REHUF”. 

Este documento teve como fundamento o Decreto No 7.082, no qual foram apresentadas as 

orientações para que os diversos setores de interesse, no âmbito do HULW, apresentassem 

suas demandas para a elaboração do projeto. 

            Após a elaboração do documento e sua disponibilização foram realizadas várias 

reuniões com os diversos segmentos interessados, tanto no âmbito hospitalar, quanto 

acadêmico propriamente dito, onde, para cada divisão, foi solicitado um diagnóstico 

situacional, demandas em equipamentos, previsão orçamentária e necessidade de recursos 

humanos. Foi requisitado aos Centros de Ciências da Saúde e Centro de Ciências Médicas, bem 
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como a todos os Coordenadores dos Cursos da área da saúde para a discussão e contribuição 

de suas necessidades, demandas e ações. 

            Assim, após o prazo final estabelecido para o recebimento das demandas dos seus 

diversos setores, a Diretoria de Planejamento do HULW sistematizou as diversas propostas e 

encaminhou ao GET/PROPLAN um Relatório-Síntese. A equipe da Coordenação de 

Planejamento da PROPLAN, a partir do Relatório e das informações e estudos previamente 

realizados pelo GET, em conjunto com a Diretoria de Planejamento do HULW, construiu o 

presente Projeto REHUF para O HULW. O texto foi apreciado pela Superintendência do HULW, 

pelo Magnífico Reitor da UFPB, e aprovado pelo CONSUNI, em conformidade ao Decreto No 

7.082.  
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2. O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY - HULW: ASPECTOS ORGANIZACIONAIS 
E GERENCIAIS 

 

O Hospital Universitário Lauro Wanderley é um órgão suplementar subordinado à 

Reitoria da Universidade Federal da Paraíba, de acordo com o Estatuto dessa Instituição, 

atuando de forma integrada ao Centro de Ciências Médicas para fins de ensino, pesquisa 

e extensão. É formado por uma única unidade dividida em duas áreas: ambulatorial e 

hospitalar. Os aspectos referentes à composição hierárquica, organização e 

reestruturação gerencial relacionados ao HULW estão dispostos a seguir.  

 

2.1. DELINEAMENTO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DISPONÍVEL 
 
 

A sua estrutura organizacional tem como referência legal a Resolução 09/2002 do 

Conselho Superior da Universidade (CONSUNI) que aprovou o Regimento do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley, que é composto pelo Conselho Deliberativo (CD), 

Superintendência, Diretoria Médica Assistencial (DMA), Diretoria Técnica (DT) e Diretoria 

Administrativa (DA), na sua organização hierarquicamente mais superior. 

§ Conselho Deliberativo:  é o órgão superior, deliberante, normativo e consultivo do 

HULW. Tem a função de apreciar e aprovar os planos gerais de atividades do 

hospital, estabelecendo critérios e prioridades para sua execução; decide sobre a 

proposta de recursos, que assegurem a manutenção e os serviços do HULW e; 

homologa o nome do Diretor Superintendente e dos Diretores: Médico-

Assistencial, Técnico e Administrativo. 

§ Superintendência: o HULW é dirigido pelo Diretor Superintendente, auxiliado pelo 

Diretor Médico-Assistencial, Diretor Técnico, Diretor Administrativo, Gerente de 

Recursos Humanos, Coordenadores, Assessores e Presidentes de Comissões. O 

Superintendente tem a função de apresentar, anualmente ou quando solicitado 

pelo CD ou instituições oficiais: relatórios, prestação de contas e demonstrações 

contábeis e financeiras; cumprir e fazer cumprir as normas legais estatutárias, 

regimentais e regulamentares da UFPB, CCM e do HULW. É de sua 

responsabilidade expedir instruções e determinações de serviços com o objetivo 

de funcionamento normal das atividades hospitalares e solicitar o 
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pronunciamento do Conselho Deliberativo, para solução de problemas no campo 

do ensino, da pesquisa e das atividades assistências e administrativas, quando 

necessário.  

§ Diretoria Médica - Assistencial: coopera com a administração, fiscalizando os 

prontuários dos pacientes para que contenham os registros indispensáveis ao 

esclarecimento do caso em qualquer momento. É de sua responsabilidade o 

aperfeiçoamento dos médicos e demais profissionais para prestar assistência aos 

usuários do HULW. Também é do seu encargo o estimulo à pesquisa e a extensão 

das áreas de sua competência.  No Anexo I está detalhado os órgão que são 

vinculados a essa Diretoria. 

§ Diretoria Técnica: oferece as condições necessárias à absorção de novos recursos 

tecnológicos e científicos pela equipe de saúde do HULW; prima pela qualidade da 

relação médico paciente e equipe de saúde, promovendo estudos, que possam 

ampliar o conhecimento do perfil comportamental do paciente, necessário a um 

trabalho de incentivo e que participe ativamente em seu próprio tratamento e 

também zela pela qualidade dos prontuários dos pacientes, exigindo clareza em 

todos os registros. No Anexo II encontra-se a organização da Diretoria Técnica. 

§ Diretoria Administrativa: administra as atividades relacionadas ao controle, à 

conservação, à movimentação e à manutenção preventiva de equipamentos, 

máquinas, móveis e instalações do HULW. Coordena a organização e manutenção 

de um sistema integrado de informação de natureza contábil e financeira para 

fins gerenciais, desenvolvendo também atividades correlatas com a sua área de 

atuação. O Anexo III apresenta a organização da Diretoria Administrativa. 

 

2.2. ORGANIZAÇÃO GERENCIAL DO HULW 
 

Entende-se que os hospitais de ensino devem assumir o seu papel e 

responsabilidade social, trabalhando de forma transparente e ampliando seus 

mecanismos de participação social. O Conselho Gestor da Unidade hospitalar, nos moldes 

previstos no SUS e a participação e fortalecimento dos Conselhos Municipais de Saúde 

assumem relevância estratégica nesta proposta, garantindo o aperfeiçoamento da gestão 

administrativa e das atividades de extensão, de ensino, de pesquisa e de assistência à 
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saúde. Nesse sentido, a organização gerencial do HULW necessitará ser aperfeiçoada, de 

modo a melhorar a gestão hospitalar.  

Um dos elementos a ser considerado é a necessidade de readequação do seu 

modelo atual para enfrentar os desafios que estão postos para uma gestão pós-REHUF. 

Entre as características dos HUs que deverão ser aperfeiçoadas no contexto da ampla 

reestruturação, destaca-se: comandos verticais dos vários corpos profissionais,  

deficientes mecanismos institucionais de avaliação; necessidade de aprofundamento da 

cultura do planejamento de ações, de médio e longo prazo;  autonomia administrativa 

restrita; e necessidade de aperfeiçoamento dos critérios para distribuição de recursos 

entre unidades internas.  

Com destaque, também, a avaliação dos processos internos de gestão nas áreas 

de planejamento estratégico, de recursos financeiros, de pessoal, de materiais, insumos e 

equipamentos, de sistemas de informação e de avaliação de desempenho, bem como do 

processo de contratualização, deverão estar previstos nos documentos de formalização 

da organização gerencial do HU. 

No que tange aos recursos financeiros, constata-se a necessidade de aperfeiçoar o 

sistema de dados acerca das receitas e despesas, indicando a adoção de um critério 

uniforme para o controle destas, na forma de um gerenciamento efetivo, e 

principalmente dos recursos extra-orçamentários.  

A partir da reformulação aqui proposta, parte-se para a implantação de 

procedimentos tais como: elaborar planilhas com os valores orçados e realizados (para as 

diretorias, gerências e setores), custo com internação, custo médio com UTI´s, permitindo 

examinar os déficits e os superávits, com a definição de  metas, relacionadas à realização 

de despesas, definidas para as unidades internas, constituindo um plano de ação 

construído de forma coletiva, e a formulação de plano de avaliação e auditoria.  

A gestão do hospital, entre outras questões, deve ocorrer a partir da informação 

gerencial dos gastos por unidade, as quais devem possuir autonomia, mas estarem 

comprometidas com metas de eficiência.  
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2.3. REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO 
 

O HULW propõe um novo formato para sua Gestão, com a implantação da Co-

Gestão, inicialmente em duas unidades, que estará formalizando um contrato baseado 

nas metas gerais do Hospital, dividida em metas assistenciais, acadêmicas e de gestão. 

Desse modo, as unidades deverão definir suas metas e seu plano de ação. 

Outra diretriz importante é a implantação de sistema gerencial de informações e 

indicadores de desempenho, com a implantação do AGHU para o provimento das 

informações para a apuração dos custos, de desenvolvimento e implantação de sistemas 

próprios para o cálculo dos custos, de treinamento de gestores e profissionais do HU para 

a utilização da metodologia e do sistema, e de eventuais contratações de serviços ou de 

servidores para o desenvolvimento das ações. 

Pretende-se iniciar, de imediato, medidas visando à capacitação da equipe de 

tecnologia da informação, bem como dos demais servidores, para a utilização do sistema, 

e definir a estratégia necessária para a reorganização dos processos de trabalho para 

eventual renovação da estrutura de TI e para o treinamento nos novos processos e no 

novo sistema. Pretende-se que estas medidas sejam anualmente atualizadas. 

Pretende-se também, implementar de forma rotineira a realização de 

pesquisa de satisfação de clientes internos (funcionários) e externos (usuários SUS), nos 

principais setores do hospital, utilizando amostra representativa, e com periodicidade 

definida de, no máximo, um ano, para o tratamento dos dados, divulgação e adoção de 

medidas que forem necessárias. 

Para este novo formato de gestão do HULW ,  apontam-se os dispositivos 

necessários para a sua implementação:  

a) Adoção de organograma horizontalizado; 
 

b) Gestão unificada das unidades de produção, com um gerente único da 

unidade, e criação do colegiado de unidade;  
 

c) Estruturação de um plano de ação da unidade, baseado em indicadores;  
 

d) Avaliar a qualidade da assistência prestada pela equipe e por cada uma das 

categorias profissionais, valendo-se de protocolos, com a intervenção 

sistematizada em um projeto terapêutico singular e estruturado de forma 

multiprofissional e utilizando os indicadores da unidade; 
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e) Combinar a autonomia das unidades funcionais com a coordenação 

centralizada do hospital, propondo um Colegiado de gerência, a formulação de 

“Contratos de gestão”, e mediante indicadores de avaliação. 
 

f) Organizar o processo de trabalho centrado no usuário e avaliar, de forma 

permanente, sua satisfação, utilizando planilhas de avaliação da satisfação do 

usuário, valendo-se do projeto terapêutico singular e da discussão de casos 

clínicos.  
 

g) Garantir a resolução mais rápida e desburocratizada dos problemas cotidianos 

do hospital através da agilização da comunicação interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 
Plano de Reestruturação do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

 

 

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO HULW: INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA  
 

As informações, a seguir, retratam o diagnóstico da infraestrutura tecnológica do 

HULW referente ao quantitativo e à discriminação dos equipamentos disponíveis nas divisões 

correspondentes à Diretoria Médica Assistencial.  

 

3.1. DIMENSÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
 

Os aspectos referentes à instalação e à infraestrutura tecnológica referem-se 

especificamente ao conjunto de atividades ambulatoriais do HULW, clínicas médicas, centro 

cirúrgico, UTI adulto, pediátrica e neonatal, central de material e esterilização, diretoria 

técnica e suas respectivas divisões: farmácia, nutrição, fisioterapia, educação física e 

psicologia. 

 

3.1.1. Divisão de Ambulatórios 

 

O ambulatório do Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULW, localizado no 

andar térreo do hospital, com área de aproximadamente 11.000 m2, constitui um complexo de 

atendimento multidisciplinar de média complexidade tendo em vista a integração docente 

assistencial para a implementação das diretrizes curriculares dos cursos da área de saúde e o 

fortalecimento da rede SUS.   

O ambulatório, funcionando nos dois turnos, constitui um grande laboratório de 

práticas pedagógicas de ensino, pesquisa e extensão, necessárias a uma melhor formação 

acadêmica a nível de graduação e pós-graduação dos cursos de Medicina, Enfermagem, 

Nutrição, Odontologia, Fisioterapia, Farmácia, Análises Clínicas, Educação Física, Residência 

Médica e Multiprofissional, além dos cursos Técnico em Saúde,  Psicologia, Serviço Social e 

Computação. 

Os quadros seguintes destacam a quantidade e o respectivo estado de 

funcionamento, por tipo de equipamento, ligados à divisão ambulatorial: 
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Tipo de Equipamento 
Quantidade 

Total 
(existente) 

Quantidade em 
bom estado de 
funcionamento 

Quantidade em 
mau estado de 
funcionamento 

Equipamentos para manutenção da vida 
Desfibrilador 1 1 0 

Reanimador Pulmonar/AMBU 1 1 0 

Equipamentos por métodos gráficos 

Eletrocardiórafo 1 1 0 
Quadro 1: Estrutura tecnológica do HULW– SPA. 
Fonte: SIMEC /Setor Patrimonial do HULW (2009). 
 
 

Tipo de Equipamento 
Quantidade 

Total 
(existente) 

Quantidade em 
bom estado de 
funcionamento 

Quantidade em 
mau estado de 
funcionamento 

Equipamentos de diagnósticos por imagem 
Raio X até 100 mA 1 1 0 

Equipamentos de infraestrutura 
Equipamento de odontologia 5 3 2 

Equipo Odontológico 4 3 1 

Compressor odontológico 2 2 0 

Fotopolimerizador 1 0 1 

Caneta de alta rotação 5 2 3 

Caneta de baixa rotação 2 1 1 

Quadro 2: Estrutura tecnológica do HULW - Serviço de Odontologia Cirúrgica Buco-Maxilo-Facial. 
Fonte: SIMEC /Setor Patrimonial do HULW (2009). 
 

Tipo de Equipamento 
Quantidade 

Total 
(existente) 

Quantidade em 
bom estado de 
funcionamento 

Quantidade em 
mau estado de 
funcionamento 

Equipamentos de diagnósticos por imagem 
Raio X até 100 mA 1 1 0 

Equipamentos de infraestrutura 
Equipamento de odontologia 3 3 0 

Equipo Odontológico 3 3 0 

Fotopolimerizador 3 3 0 

Caneta de alta rotação 4 4 0 

Caneta de baixa rotação 3 3 0 

Amalgamador 2 2 0 

Quadro 3: Estrutura tecnológica do HULW – Odontologia social. 
Fonte: SIMEC /Setor Patrimonial do HULW (2009). 
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Tipo de Equipamento 
Quantidade 

Total 
(existente) 

Quantidade em 
bom estado de 
funcionamento 

Quantidade em 
mau estado de 
funcionamento 

Equipamentos de infraestrutura 

Controle ambiental/Ar condicionado central 1 0 1 
Equipamentos por métodos gráficos 
Endoscópio digestivo 5 5 0 

Equipamentos para manutenção da vida 

Desfibrilador 1 0 1 

Monitor de ECG 2 0 2 
Equipamentos por métodos ópticos 

Laporoscópio/Vídeo 2 0 2 

Quadro 4: Estrutura tecnológica do HULW – CECAE. 
Fonte: SIMEC /Setor Patrimonial do HULW (2009). 
 

Para que o ambulatório possa desempenhar plenamente suas funções, tanto na 

dimensão educacional, como órgão formador melhorando capacitação profissional, quanto na 

assistência à saúde, com eficiência e eficácia aumentando a capacidade resolutiva dos serviços, 

faz-se necessário a modernização tecnológica com a aquisição de novos equipamentos e  

adequação do espaço físico para suprir as necessidades decorrentes da defasagem dos 

equipamentos, bem como  da implantação de novos serviços e ampliação dos já existentes.   

Atualmente, o ambulatório funciona com 105 profissionais médicos, pára-médicos e 

docentes, prestando assistência integralmente ao SUS, de acordo com o processo de regulação 

e pactuação dos procedimentos assistenciais especializados, firmado entre os gestores. Vem 

mantendo uma média de 16.000 atendimentos/mês, nos diversos serviços, somando um total 

de 43 serviços ambulatoriais. Além disso, funcionam dois programas de assistência 

multidisciplinar, o Programa de Assistência ao Adolescente -PROAMA e o Programa de Saúde 

ao Trabalhador - PROSAT.  

No anexo IV, encontra-se um conjunto de informações que visam sintetizar  parte dos 

serviços ofertados pelo ambulatório do HULW. 

 

3.1.2. Clínica Cirúrgica 

 

A clínica cirúrgica, situada no segundo andar do hospital, é dividida em duas alas: a Ala 

A, com 35 leitos funcionando, atendendo às especialidades de cirurgia geral, colo-proctologia, 

cirurgia bariátrica e urologia; e a Ala B, com 22 leitos funcionando com as especialidades de 

cirurgia vascular, biópsia hepática, fissurados, mastologia, cabeça e pescoço e ginecologia. 
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A clínica cirúrgica do HULW é referência no Estado da Paraíba no tratamento cirúrgico 

de média e alta complexidades, destinando-se ao atendimento de pacientes procedentes da 

Grande João Pessoa e de todo o Estado, como também, por vezes, de estados vizinhos. Vale 

salientar que a clínica cirúrgica tem potencial para aumentar ainda mais o número de leitos e 

cirurgias realizadas. 

Para tanto requer melhorias no ambiente físico, de modo a acomodar de forma mais 

satisfatória o usuário idoso, obseso, cadeirante etc, bem como a própria equipe de serviço. É 

necessário, ainda, elevar o número de enfermarias de isolamento e modernizar/renovar os 

equipamentos que se encontram em mau estado de funcionamento. 

No quadro 5,encontra-se informações do SIMEC referentes a  alguns equipamentos da 

clínica cirúrgica. 

 

Tipo de Equipamento 
Quantidade 

Total 
(existente) 

Quantidade em 
bom estado de 
funcionamento 

Quantidade em 
mau estado de 
funcionamento 

Equipamentos para manutenção da vida 

Bomba de infusão 3 3 0 
Desfibrilador 1 1 0 
Monitor de ECG 2 2 0 
Reanimador Pulmonar/AMBU 2 2 0 
Equipamentos por métodos gráficos 

Eletrocardiórafo 2 2 0 
Quadro 5: Estrutura tecnológica do HULW – Clínica cirúrgica A e B. 
Fonte: SIMEC /Setor Patrimonial do HULW (2009). 
 

 

3.1.3. Clínica de Oftalmologia 

 

O Centro de Referência em Oftalmologia - CEROF do HULW oferece assistência 

especializada aos pacientes com problemas oculares, nas modalidades assistenciais  de: 

Prevenção e Detecção Precoce - atuando de maneira articulada com os programas e normas 

definidas pelo Ministério da Saúde e/ou Secretarias de Saúde do Estado e do 

Município;  Diagnóstico - serviço médico ambulatorial e hospitalar destinado ao atendimento 

imediato dos pacientes com suspeita ou com diagnóstico de doenças oculares e que precedam 

à confirmação diagnóstica por meio de exames complementares. 

Além destes, tem-se o atendimento ambulatorial que inclui atendimento clínico em 

oftalmologia geral com serviço oftalmológico nas áreas de glaucoma, retina e vítreo, uveíte, 
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córnea e doenças externas, catarata, e estrabismo.  O centro cirúrgico está capacitado para 

realização de cirurgias do segmento externo e pálpebras, cirurgias dos músculos extra-

oculares, cirurgias intra-oculares do segmento anterior do olho, tais como: cirurgias de 

catarata e cirurgias de glaucoma, cirurgia da órbita, e cirurgias do segmento posterior do olho 

(cirurgias vítreo-retinianas), terapia com laser e fotocoagulação com raio laser. São realizados 

também exames de ultrassonografia ocular, retinografia simples e contrastada, refração, 

fotocoagulação, curva tensional diária, campimetria e ambulatório geral.  

O CEROF tem por finalidade trabalhar integralmente, alicerçado no tripé do ensino, 

pesquisa e assistência, e de modo aliado ao município e estado com propósito de atender uma 

demanda intensa de doenças oftalmológicas existentes na população paraibana. 

Entretanto, em razão da necessidade de melhorar o acesso, garantir a integração das 

ações e dar continuidade ao processo de reorganização, busca-se incessantemente manter 

total eficiência no ensino e pesquisa para propiciar atendimento integral em oftalmologia aos 

usuários. 

Deste modo, para continuar a prestar os serviços de média e alta complexidade em 

oftalmologia e para que se possa atender as demandas públicas do município, será necessário 

uma reestruturação do CEROF em termos de: 

 

a) Melhorar a qualidade da assistência prestada em oftalmologia; 

b) Contribuir para a melhoria da qualidade de formação dos profissionais, 

residentes para atendimento da rede SUS para que as mesmas possam prestar 

serviços de excelência à população. 

c) Oferecer um aumento percentual dos procedimentos de média e alta 

complexidade oftalmológica a população; 

d) Manter integrada a prestação da assistência com o ensino e a pesquisa.  

e) Promover a integração docência e assistência.  

f) Diminuir e instituir meta zero de espera para realização de cirurgias 

oftalmológicas com as mais modernas tecnologias. 

 

3.1.4. Clínica Médica 

 

Em razão da demanda de pacientes atendidos no setor, a clínica médica do HULW 

necessita ampliar o número de leitos e otimizar condutas próprias nos setores 

interdependentes, no sentido de melhorar o tempo médio de internação por leito. 
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A clínica médica está situada no quinto andar do hospital, sendo dividida em duas alas: 

a Ala A, com 35 leitos, atende as especialidades de propedêutica, nefrologia, pneumologia, 

dermatologia e neurologia; e a Ala B, com 22 leitos, funciona com as especialidades de 

gastroenterologia, reumatologia e cardiologia, ou seja, as especialidades consideradas de 

referência no Estado da Paraíba para o tratamento clínico de média e alta complexidades.   

A clínica médica interrelaciona-se com os seguintes setores: centro de terapia 

intensiva, centro de infusão de drogas biológicas, ambulatório, laboratório, almoxarifado, 

farmácia, central de hemoterapia e serviços de nutrição e dietética, de diagnóstico, de 

fisioterapia, de processamento de roupas, de manutenção, de psicologia, doenças infecto-

contagiosas e clínica cirúrgica, bem como desenvolve atividades acadêmicas, envolvendo 

acolhimento e suporte para as atividades desenvolvidas pela graduação, internato, estágios e 

residências médica e multiprofissional. 

Devido à grande demanda de casos complexos para diagnóstico atendidos no setor, 

faz-se necessário a ampliação de número de leitos e de recursos humanos e materiais. É 

preciso também melhorar o ambiente físico para a prestação de atendimento de qualidade ao 

usuário com deficiência física, obesos e idosos, bem como a ampliação das enfermarias de 

isolamento e a modernização/renovação de equipamentos. O quadro a seguir quantifica os 

equipamentos relacionados à manutenção da vida. 

 

Tipo de Equipamento 
Quantidade 

Total 
(existente) 

Quantidade em 
bom estado de 
funcionamento 

Quantidade em 
mau estado de 
funcionamento 

Equipamentos para manutenção da vida 
Bomba de infusão 4 4 0 
Desfibrilador 2 2 0 
Reanimador Pulmonar/AMBU 4 4 0 
Respirador/ventilador 1 1 0 
Quadro 6: Estrutura tecnológica do HULW – Clínica médica A e B. 
Fonte: SIMEC /Setor Patrimonial do HULW (2009). 
 

 

3.1.5. Clínica Pediátrica 

A Clínica Pediátrica do HULW é uma unidade escola com o perfil direcionado ao 

atendimento de crianças com doença crônica, bem como esclarecimento dos quadros 

diagnósticos. As patologias atendidas agrupam-se em problemas respiratórios, renais, 
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hematológicos, autoimunes, entre outros, recebendo também crianças com quadros 

infecciosos e não contagiosos 

Inaugurada em 1980, esta clínica funciona, desde então, no terceiro andar do HULW. 

Ao longo dos anos, a construção sofreu apenas algumas reparações e a Clínica passou por um 

processo de ambientação do setor com adequação da estrutura física às necessidades das 

crianças naquele momento. Contudo, essas modificações já encontram-se ultrapassadas e, no 

momento, não atentendem, de modo adequado, às exigências para uma assistência de 

qualidade e de alta complexidade às famílias que possuem seus filhos internados no referido 

setor.  

A clínica atualmente é composta por 8 enfermarias, dispostas da seguinte forma: 2 

enfermarias com 10 leitos, sem banheiro, destinada ao atendimento de crianças com 

problemas metabólicos; 1 enfermaria composta de 5 leitos destinada às crianças/adolescentes 

com problemas respiratórios, 1 enfermaria de 4 leitos para crianças e adolescentes com 

problemas diversos, denominadas miscelânia; e tem-se, ainda, uma enfermaria de 4 leitos, 

destinada a crianças/adolescentes com problemas renais. 

No tocante às crianças com problemas autoimunes, tem-se que as mesmas precisam 

de medicações com controle rigoroso de infusão de volume, o que implica na necessidade de o  

serviço ampliar o quantitativo de camas adequadas, bem como o serviço de manutenção das 

bombas de infusão existentes.   

É preciso, ainda, melhorar o material de monitorização para avaliação das crianças 

em pré e pós-operatório, bem como realizar melhorias no mobiliário da sala de preparo de 

material, do posto e do ambiente de descanso e acomodação da equipe de enfermagem; na 

iluminação da sala de procedimentos invasivos;  reforma na estrutura hidráulica; e rever o 

local destinado à recreação das crianças em função de sua proximidade dos elevadores e 

escadas. Deve-se buscar também a informatização das informações das fichas dos pacientes, 

facilitando os encaminhamentos e as discussões interdisciplinares de casos com internos e 

residentes. 

A seguir são identificados alguns equipamentos da clínica pediátrica, por tipo e estado 

de funcionamento. 

 

Tipo de Equipamento 
Quantidade 

Total 
(existente) 

Quantidade em 
bom estado de 
funcionamento 

Quantidade em 
mau estado de 
funcionamento 

Equipamentos para manutenção da vida 

Bomba/balão ifra-Aórtico 4 4 0 
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Desfibrilador 1 1 0 
Debitômetro 1 1 0 
Reanimador Pulmonar/AMBU 1 0 1 
Quadro 7: Estrutura tecnológica do HULW – Clínica Pediátrica. 
 Fonte: SIMEC /Setor Patrimonial do HULW (2009). 
 

 

Tipo de Equipamento 
Quantidade 

Total 
(existente) 

Quantidade em 
bom estado de 
funcionamento 

Quantidade em 
mau estado de 
funcionamento 

Equipamentos de diagnósticos por imagem 

Ultrassom Dopler Colorido 1 1 0 
Equipamentos para manutenção da vida 

Desfibrilador 1 1 0 
Equipamento de Fototerapia 6 3 3 
Incubadora 7 5 2 
Equipamentos por métodos gráficos 

Eletrocardiórafo 1 1 0 
Quadro 8: Estrutura tecnológica do HULW – Clínica Obstétrica. 
Fonte: SIMEC /Setor Patrimonial do HULW (2009). 
 

 

3.1.6. Clínica de doenças infecto-contagiosas 

O Serviço de Doenças Infecto-Contagiosas do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

(HULW) possui 33 leitos para atendimento de crianças e adultos, sendo referência de doenças 

infecciosas e parasitárias, incluindo Dengue, Meningite, Leptospirose, Hepatites, Influenza 

H1N1 e Acidentes por animais peçonhentos, para todo o estado da Paraíba. A clínica de 

doenças infecto-contagiosas funciona em regime de plantão de 24 horas, todos os dias da 

semana. Já o atendimento ambulatorial funciona de segunda à sexta, nos períodos diurno e 

vespertino.  

Por conta da grande demanda de atendimento do HULW , que muitas vezes vai 

além do estado da Paraíba e assiste a maior parte dos municípios do estado, o Serviço de 

Doenças Infecto-Contagiosas (SDIC), atualmente encontra-se operando com déficit no número 

de leitos, sem leitos de observação e com uma estrutura inadequada de pronto atendimento, 

o que causa sérios prejuízos ao atendimento público, haja vista o aumento da demanda de 

pacientes no serviço, principalmente em períodos de epidemia de dengue e Influenza H1N1. 

Sobre a infraestrutura e equipamentos do setor de serviços de infecto-

contagiosas (SDIC) tem-se as seguintes considerações: 
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Deteriorização de parte do mobiliário da unidade, o que implica na necessidade 

de restaurações e substituições;  

A estrutura física da SDIC, baseada em um modelo antigo, horizontalizado, precisa 

ser reformulada e adaptada aos modelos arquitetônicos mais contemporâneos, recomendados 

para os serviços de doenças infecciosas, dentro do contexto de priorização do acolhimento e 

humanização proposto pelo Pacto pela Vida do SUS. 

Todo o acompanhamento e armazenamento dos dados da SDIC, não são feitos 

por meio de sistema integrado digital devendo-se buscar a implantação da informatização da 

unidade. 

A seguir são identificados alguns equipamentos da SDIC, por tipo e estado de 

funcionamento. 

 

Tipo de Equipamento 
Quantidade 

Total 
(existente) 

Quantidade em 
bom estado de 
funcionamento 

Quantidade em 
mau estado de 
funcionamento 

Equipamentos para manutenção da vida 

Desfibrilador 1 1 0 

Reanimador Pulmonar/AMBU 2 0 2 
 Quadro 9: Estrutura tecnológica do HULW – SDIC. 
 Fonte: SIMEC /Setor Patrimonial do HULW (2009). 
 

 

3.1.7. Centro Cirúrgico 

 

O Centro Cirúrgico representa um conjunto de elementos destinados ao 

atendimento de pacientes com necessidades cirúrgicas, e que requerem serviços de 

assistência Médica e de Enfermagem nas 24 horas. É uma unidade com procedimentos de 

diversas especialidades e se mantém interligado com diversos setores no ambiente hospitalar 

(UTI, laboratórios, radiologia, farmácia, banco de sangue, enfermarias, etc).  

A equipe multidisciplinar é composta por médicos (cirugiões e anestesistas) 

equipe de Enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares) e apoio logístico (serventes de 

limpeza, atendente de farmácia, recepcionista, maqueiros, e auxiliares administrativos). 

O serviço assistencial prestado pelo Centro Cirúrgico/HULW necessita de 

melhorias no que se refere aos equipamentos, estrutura física e recursos humanos, de modo a 

poder ampliar, com qualidade, o número de cirurgias realizadas mensalmente.  



 

 

34 
Plano de Reestruturação do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

 

Deste modo, deve-se expandir os investimentos relativos à reforma da estrutura 

física e à aquisição/manutenção de equipamentos permanentes. Os quadros abaixo mostram a 

situação de alguns equipamentos do bloco cirúrgico e da sala de Raio X. 

 

Tipo de Equipamento 
Quantidade 

Total 
(existente) 

Quantidade em 
bom estado de 
funcionamento 

Quantidade em 
mau estado de 
funcionamento 

Equipamentos de infraestrutura 

Controle ambiental/Ar condicionado central 2 0 2 
Equipamentos para manutenção da vida 
Bilimubinômetro 1 1 0 

Desfibrilador 2 1 1 

Monitor de ECG 10 2 8 

Monitor de Pressão Invasivo 4 4 0 

Monitor de Pressão Não-invasivo 9 8 1 

Reanimador Pulmonar/AMBU 5 0 5 

Equipamentos por métodos gráficos 
Endoscópio digestivo 1 1 0 

Equipamentos por métodos opticos 
Microcópico cirúrgico 1 0 1 

Laporoscópio/Vídeo 2 0 2 

Outros equipamentos 
Arco Cirúrgico 1 1 0 

Bisturis Elétricos 11 3 8 

Mesas cirúrgicas 8 2 6 

Focos Cirúgicos 7 3 4 

Focos Cirúgicos portáteis 2 1 1 

Equipamento de Circulação Extracorpórea 2 1 1 

Geladeira para medicamentos 1 1 0 

Camas para recuperação anestésica 5 0 5 

Macas para transporte de pacientes 5 0 5 

 Quadro 10: Estrutura tecnológica do HULW – Bloco cirúrgico. 
 Fonte: SIMEC /Setor Patrimonial do HULW (2009). 
 

 

 

Tipo de Equipamento 
 

Quantidade 
Total 

(existente) 

Quantidade em 
bom estado de 
funcionamento 

Quantidade em 
mau estado de 
funcionamento 

Equipamentos de diagnósticos por imagem 
Gama Câmara 1 1 0 

Mamógrafo com comando simples 1 1 0 

Raio X até 100 mA 2 0 2 
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Raio X de 100 a 500 Ma 6 0 6 

Raio X mais de 500 Ma 1 1 0 

Raio X Dentário 1 0 1 

Tomógrafo computadorizado 1 1 0 

Ultrassom Dopler Colorido 1 1 0 

Ultrassom convensional 1 1 0 

Equipamentos para manutenção da vida 
Desfibrilador 1 0 1 

Monitor de Pressão Não-invasivo 1 1 0 

Respirador/ventilador 1 0 1 

Outros equipamentos 
Bomba de infusão de Hemoderivados 1 0 1 

 Quadro 11: Estrutura tecnológica do HULW – Raio X. 
 Fonte: SIMEC /Setor Patrimonial do HULW (2009). 
 

 

3.1.8. UTI adulto, pediátrica e neonatal 

A Unidade de Terapia Intensiva Adulto do HULW, que funcionava até dezembro de 

2008 com 14 leitos, teve a sua capacidade reduzida à metade, em decorrência da carência de 

funcionários especializados para trabalhar no setor. Há seis meses, sete leitos foram reativados 

por meio de consórcio estabelecido com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) e o HULW, mas 

foram destinados à implantação de uma Unidade Coronariana para atendimento aos pacientes 

cardiopatas e de pós-operatório de Cirurgia Cardíaca.  

Em vista disso, a UTI atualmente encontra-se operando com metade dos leitos 

previstos para a sua capacidade original, o que causa sérios prejuízos ao atendimento público, 

haja vista a crônica carência de leitos de Terapia Intensiva no estado. E a Unidade de Terapia 

Intensiva de Neonatal do HULW funciona com cinco leitos, sendo imprescindível a sua 

ampliação, uma vez que o HULW é referência em atendimentos a maternidades de alto risco. 

É preciso, ainda, melhorar a manutenção e providenciar a restauração de parte do 

mobiliário das UTI´s, bem como as estruturas físicas necessitam de reformulação, pois são 

baseadas em um modelo antigo e horizontalizado, de modo a se adequar aos modelos 

arquitetônicos mais contemporâneos, recomendados para as unidades de terapia intensiva, 

dentro do contexto de priorização do acolhimento e humanização proposto pelo Pacto pela 

Vida do SUS. 

 

Quanto aos equipamentos, muitos (leitos automatizados, monitores 

multiparamétricos, ventiladores pulmonares artificiais bombas de infusão contínua, 

desfibriladores, geradores de marca-passo externo, equipamentos para hemodiálise, 
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monitores hemodinâmicos, equipamentos de radiografia portátil à beira do leito e ar 

condicionado central) forma adquiridos na ocasião da inauguração da unidade, precisando ser 

substituídos e atualizados. 

Os dois leitos de isolamento atualmente disponíveis (um na UTI Adulto e o outro na 

Unidade Coronariana) não dispõem de isolamento respiratório por pressão positiva, apesar do 

grande número de pacientes com doenças potencialmente transmissíveis internados 

anualmente na unidade.  

A UTI não dispõe de qualquer peça de hardware que permita a implantação de 

informatização da unidade. 

Quanto aos tipos e estado de funcionamento dos equipamentos tem-se: 

Tipo de Equipamento 
Quantidade 

Total 
(existente) 

Quantidade em 
bom estado de 
funcionamento 

Quantidade em 
mau estado de 
funcionamento 

Equipamentos de diagnósticos por imagem 
Ultrassom Ecógrafo 1 1 0 

Equipamentos para manutenção da vida 
Debitômetro 1 1 0 

Bilirrubonômetro 1 1 0 

Berço aquecido 1 1 0 

Bomba de infusão 52 52 0 

Desfibrilador 3 3 0 

Equipamento de Fototerapia 1 1 0 

Incubadora 5 5 0 

Marcapasso Temporário 2 2 0 

Monitor de ECG 36 25 11 

Monitor de Pressão Invasivo 22 15 7 

Monitor de Pressão Não-invasivo 22 15 7 

Reanimador Pulmonar/AMBU 20 20 0 

Respirador/ventilador 23 18 5 

Equipamentos por métodos gráficos 

Eletrocardiógrafo 2 1 1 
Outros equipamentos 

Fomo de Beir 2 1 1 
Quadro 12: Estrutura tecnológica do HULW – CTI adulto, infantil e neo natal. 
 Fonte: SIMEC /Setor Patrimonial do HULW (2009). 
 

3.1.9. Divisão de Farmácia 

 

Todavia, composta pelos setores Farmácia Hospitalar, Centro de Informação de 

Medicamento (CIM), Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX) e Laboratório de Análises 
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Clínicas (LAC) a Divisão de Farmácia carece de uma melhor estrutura física, material, 

tecnológica e de recursos humanos, visando à melhoria da qualidade assistencial, objetivando 

primar pela otimização dos serviços prestados com a humanização no acolhimento aos 

pacientes.  

 

A) Farmácia Hospitalar 

 

O Serviço de Farmácia é parte fundamental em todo o processo de ensino, pesquisa e 

extensão, visando ao aperfeiçoamento e implementação de novos processos assistenciais a 

que se propõe. O espaço ocupado por esse serviço precisa ser racionalmente aproveitado para 

oferecer melhores condições de operacionalização, otimizando o trabalho de acordo com as 

necessidades dos serviços prestados, além de oferecer condições adequadas e condizentes 

com o perfil de uma farmácia hospitalar, estruturada para o ensino, pesquisa e extensão afim 

de atender aos estágios curriculares dos alunos do curso de Farmácia e da residência em saúde 

multiprofissional dentre outros. 

Para isso, a proposta é que a farmácia precisa ser adequada a padrões atuais, 

tomando-se como referência no Estado. A Adequação do Programa REHUF ao setor da 

Farmácia Hospitalar, deverá compreender duas etapas: 

- Reestruturação física, adequação tecnológica e material, para um melhor 

desempenho, seguridade e economia através de uma metodologia resolutiva, 

bem como, o aumento na disponibilidade dos recursos humanos, em todas as 

categorias 

- Criação das Farmácias Satélites, em uma estrutura de hospital vertical, a 

proximidade do serviço com as diversas clínicas, traria benefícios, visando a 

melhoraria da Assistência Farmacêutica, o desenvolvimento das práticas da 

Farmácia Clínica com maior interação do profissional Farmacêutico junto à 

equipe multidisciplinar.  

  A inserção de Farmácias Satélites nas diversas unidades de clínica (unidade/andar) 

ocorrerá de forma interligada, em sistema de Rede com a Farmácia Central, iniciando-se pelo 

Bloco Cirúrgico, por duas questões de proeminência impar: pelo fato de já existir área 

adequada para sua instalação e pela característica do bloco cirúrgico, resultando em uma 

prestação de serviço com maior qualidade e possibilidade de gestão diferenciada, permitindo 

um maior controle nos custos. 

Esse setor funciona 24 horas ininterruptas, prestando serviço de apoio à terapêutica à 

todas as clínicas e setores que compõe o hospital. Entre as atividades desenvolvidas 
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atualmente pelo Serviço de Farmácia, destacam-se: dispensação de medicamentos por dose 

individualizada para 100% dos pacientes internos nas diversas clínicas, (atualmente em 278 

leitos com previsão para a inserção de 40 novos leitos de alta complexidade), todos os 

medicamentos em quantidade suficiente e necessária para o uso de 24 horas, atendimento e 

dispensação dos medicamentos dos diversos programas do Ministério da Saúde, na Farmácia 

Ambulatorial, preparo da Nutrição Parenteral, dispensação de todos os insumos 

farmacêuticos, além de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Após a adequação da estrutura física e aquisição dos equipamentos, o serviço passará a ter 

maior qualidade e ferramentas metodológicas que possam dar subsídios à implementação de novas 

práticas. 

Além disso, os medicamentos passarão a ter maior facilidade na localização pela disposição 

dos equipamentos funcionais de fácil manuseio e higienização, bem como, os materiais médico-

hospitalares, que também serão dispensados segundo as necessidades individuais de cada paciente, 

para as 24 horas. 

O Farmacêutico por sua vez estará mais integrado à equipe multidisciplinar, melhorando a 

qualidade da assistência farmacêutica com a otimização da terapia medicamentosa através da 

elaboração do perfil farmacoterapêutico dos pacientes, análise das prescrições médicas, avaliação 

contínua da resposta terapêutica e participação na decisão do plano terapêutico. 

 

B) Centro de Informação de Medicamento da Paraíba (CIM/PB)  

 

O Centro de Informação sobre Medicamentos (CIM) é uma alternativa para facilitar o 

acesso e disponibilidade da informação, diminuindo os custos hospitalares pela racionalização 

do uso de medicamentos. A meta principal dos centros de informação sobre medicamentos é a 

promoção do uso correto dos medicamentos. Para alcançar esta meta, a informação prestada 

deve ser objetiva e imparcial a pressões políticas e econômicas.  

No Estado da Paraíba, o Centro de Informação de Medicamentos da Paraíba (CIM/PB) 

foi fundado em 10 de dezembro de 1997, em parceria com o Departamento de Ciências 

Farmacêuticas (DCF) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Conselho Regional de 

Farmácia da Paraíba (CRF/PB) e o Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), sendo este 

CIM vinculado à Divisão de Farmácia e Bioquímica/HULW, estando integrado ao SISMED, via 

protocolo de cooperação.  

O referido serviço está inserido no pavimento térreo do HULW, ocupando uma área de 

aproximadamente 20 m2. Este setor funciona 08 horas, prestando serviço de apoio ao uso 

racional de medicamentos voltados à comunidade. 
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São realizadas as atividades de recebimento das solicitações de informação sobre 

medicamentos e o processamento das mesmas, bem como, atividades de orientação 

farmacêutica ao paciente ou requerente de informação sobre medicamento, além de reuniões 

com a equipe do serviço e/ou os residentes farmacêuticos do hospital. 

As necessidades estruturais para o funcionamento do CIM são: mesa para reunião, 

cadeiras tipo fixa, arquivos e estantes. Quanto aos equipamentos destacam-se: linha 

telefônica, secretária-eletrônica (para o período do não funcionamento do centro), fax, 

fotocopiadora, computador desktop com acesso à internet acoplado a uma impressora a jato 

de tinta. 

 

C) Centro de Assistência Toxicológica da Paraíba – CEATOX 

 

O Centro de Assistência Toxicológica da Paraíba - CEATOX/PB é um Serviço do HULW 

integrante da Divisão de Farmácia e Bioquímica. Em nível nacional integra uma rede de 

Centros da mesma natureza - RENACIAT - vinculada ao Ministério da Saúde através da agência 

Nacional de Vigilância Sanitária e da Fundação Oswaldo Cruz. 

O setor funciona durante todos os dias da semana desenvolvendo atividades semelhantes a 

outros Centros congêneres no Brasil e no exterior, assim descritas: 

a) Elaborar, armazenar e divulgar a informação toxicológica, a partir de 

bibliografia especializada, da experiência vivenciada no próprio Centro, pela 

consulta à especialistas promovendo intercâmbio de conhecimentos.  

b) Manter coleções de animais peçonhentos com vistas à identificação e 

reconhecimento de espécimes responsáveis pelo evento patológico e ao 

estudo das variações regionais no que diz respeito à morfologia e ao potencial 

tóxico. 

c) Interfaciar entre ambulatórios e hospitais, subsidiando o diagnóstico clínico da 

intoxicação, em busca da notificação compulsória para um real registro da 

epidemiologia toxicológica no estado da Paraíba. 

d) Publicar periodicamente informes e trabalhos científicos, resultantes de 

trabalhos extensionistas de curta ou longa duração e de pesquisas aplicadas 

sobre estatísticas de intoxicação, dados sobre tóxico-vigilância, trabalhos 

experimentais e informações diversas de interesse para profissionais e 

estudantes da saúde e áreas correlatas. 

e) Notificar ao Ministério da Saúde as ocorrências de intoxicações e acidentes por 

animais peçonhentos.        
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Para continuar a realizar de forma satisfatória suas atividades, o CEATOX necessita de 

uma  reestruturação física, adequação tecnológica e aquisição de materiais. 

 

D) Laboratório de Análises Clínicas – LAC 

 

O serviço do Laboratório de Análises Clínicas LAC, é parte fundamental em todo o 

processo de ensino, pesquisa e extensão, visando o aperfeiçoamento e implementação de 

novos processos assistenciais a que se propõe. 

O espaço ocupado precisa ser racionalmente aproveitado para oferecer melhores 

condições de operacionalização, otimizando o trabalho de acordo com as necessidades dos 

serviços prestados, além de oferecer condições adequadas e condizentes com o perfil de um 

laboratório de análises clínicas estruturado para o ensino, pesquisa e extensão a exemplo dos 

estágios curriculares dos alunos do curso de Farmácia e da residência em saúde 

multiprofissional. 

Além disto, é importante também uma adequação da estrutura física, visando uma 

prestação de serviço com maior qualidade e uma possibilidade de gestão diferenciada, 

permitindo um maior controle nos custos com mais qualidade aos serviços realizados.  

O Farmacêutico por sua vez estará mais integrado à equipe multidisciplinar, 

melhorando a qualidade da assistência farmacêutica com a otimização da terapia 

medicamentosa através da elaboração do perfil farmacoterapêutico dos pacientes, análise das 

prescrições médicas, avaliação contínua da resposta terapêutica e participação na decisão do 

plano terapêutico. 

 

 

3.1.10. Divisão de Nutrição 

A Divisão de Nutrição e Dietética do Hospital Universitário Lauro Wanderley é 

responsável pela assistência nutricional especializada a pacientes internados, bem como 

fornecer dieta para servidores do hospital.  

No setor de fornecimento das refeições, a divisão é composta de refeitório e copa de 

funcionários, onde ocorre a higienização das bandejas e utensílios servidos no refeitório, área 

de cocção onde ocorre a cozinha, área de pré-projeto.  

A Divisão de Nutrição consta ainda com três câmaras frigoríficas, mas que necessitam 

de ajustes e atualizações. A câmara de laticínios está desativada e as demais não há 
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termômetro para controle de temperatura. A área destinada a despensa é pequena, 

necessitando de ampliação.  

Tem-se em cada andar do hospital as suas respectivas copas, todas com balcão, mas 

necessitam de reformas.  

Portanto, há necessidade de reestruturação de toda área da Divisão de Nutrição e 

Dietética (incluindo as sete copas dos andares). 

 

3.1.11. Central de Material e Esterelização 

A Central de Material e Esterilização - CME ocupa na estrutura hospitalar uma posição 

de relevância pela responsabilidade que assume no processamento dos materiais médico-

odonto-hospitalares. A CME é uma unidade de apoio técnico a todas as áreas assistenciais e 

está situada no 2º andar do HULW.   

A CME necessita de uma estrutura física planejada, tecnologicamente organizada, haja 

vista que está em funcionamento há 26 anos como a mesma estrutura física e alguns 

equipamentos utilizados datam deste período.  

Houve a aquisição de uma termo-desinfectadora e uma secadora, mas ainda não é o 

suficiente para atender a demanda do trabalho tendo em vista que cada dia cresce o nº de 

cirurgias e especialidades como é o caso de cirurgias por Vídeo Laposcopia, cirurgias Bariáticas 

e cirurgias Cardíacas. 

A reestruturação da Central de Material e Esterilização tem como principais objetivos: 

a) Adequar melhor a estrutura física de acordo com cada etapa do processo de 

esterilização, ou seja, sala de expurgo, sala de secagem, sala  de preparo, sala 

de desinfecção química, sala de esterilização e armazenamento e distribuição, 

conforme está especificado na lista de solicitações. 

b) Adquirir novos equipamentos para atender não só as esterilizações dos 

materiais resistentes ao calor mais também aos termos-sensíveis, que 

atualmente está sendo processado com serviço terceirizado. 

c) Adequar quantitativamente e qualitativamente os recursos humanos, para 

atender a demanda do serviço em tempo hábio e com qualidade. 

d) Favorecer a integração mesmo que de forma indireta para boa qualidade da 

assistência prestada aos diversos serviços do hospital, bem como ao ensino, 

pesquisa e extensão, em nível de graduação e pós-graduação. 
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3.1.12. Serviço de Fisioterapia 

 

Atualmente o Serviço de Fisioterapia Adulto está inserido nos seguintes ambientes: 

Ambulatório, Unidades de Internação e Unidades de tratamento Intensivo.  

Considerando o aumento da demanda e da complexidade dos atendimentos realizados 

nesse serviço, o arsenal tecnológico envolvido ficou ultrapassado e necessitando de 

manutenção.  

O Serviço de Fisioterapia Adulto está atualmente passando por uma adequação e 

redimensionamento do espaço físico visando a atender a nova realidade do Serviço 

ambulatorial. A infraestrutura física atual do ambulatório de fisioterapia conta com: um 

consultório, seis boxes para atendimento individual, um ginásio para cinesioterapia, um 

ginásio para eletroterapia e hidroterapia, uma sala para atendimento em grupo e uma sala de 

coordenação. Considerando o atendimento às Unidades de Internação (Enfermarias). 

O Serviço de Fisioterapia dispõe de um ambiente para apoio aos profissionais 

envolvidos no atendimento aos pacientes, bem como aos docentes/discentes que 

desenvolvem atividades nestes locais. 

Os principais tipos de equipamentos, e respectivas quantidades, disponíveis no serviço 

de fisioterapia estão listados do quadro 13.  

Tipo de Equipamento 
Quantidade 

Total 
(existente) 

Quantidade em 
bom estado de 
funcionamento 

Quantidade em 
mau estado de 
funcionamento 

Outros equipamentos 

Aparelho Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas 4 3 1 
Aparelho de Eletroestimulação 4 2 2 
Fomo de Beir 1 0 1 
Quadro 13: Estrutura tecnológica do HULW – Serviço de Fisioterapia. 
 Fonte: SIMEC /Setor Patrimonial do HULW (2009). 
 

 

3.1.13. Divisão de Psicologia 

A Divisão de Psicologia do HULW tem as atividades profissionais de seus servidores 

distribuídas em duas áreas:  Unidade de Serviço Ambulatorial e Unidade de Serviço Hospitalar. 

A) Unidade de serviço ambulatorial 

A Unidade de Serviço Ambulatorial da Divisão de Psicologia inaugurou recentemente a 

reforma de suas instalações físicas. No entanto, apesar de as novas instalações dos seus 
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ambientes se adequarem às atividades desenvolvidas no Ambulatório, algumas outras 

necessidades deixaram de ser atendidas. 

 

Tipo de Equipamento 
Quantidade 

Total 
(existente) 

Quantidade em 
bom estado de 
funcionamento 

Quantidade em 
mau estado de 
funcionamento 

Outros equipamentos 
Equipamento para Audiometria 1 1 0 

Quadro 14: Estrutura tecnológica do HULW – Fissurados (ambulatório). 
 Fonte: SIMEC /Setor Patrimonial do HULW (2009). 
 

B) Unidade de serviço hospitalar 

 

A Unidade de Serviço Hospitalar da Divisão de Psicologia requer uma nova 

estruturação física e logística, necessária ao desenvolvimento e ao funcionamento adequado 

das atividades de ensino, pesquisa e assistência prestadas; bem como a necessidade de 

recursos humanos qualificados para o desenvolvimento das atividades compatíveis à práxis 

psicológica, face o seu envolvimento em aspectos da assistência ao usuário em todas as 

clínicas, e do acompanhamento psicológico de familiares, compreende toda uma relação 

interdisciplinar de saúde, e a supervisão/ensino em relação ao campo de Estágio e de 

Residência em Psicologia. 

A reestruturação física da Unidade de Serviço Hospitalar da Divisão de Psicologia visa a 

melhorar o desenvolvimento do estágio supervisionado para o aluno do curso de Psicologia, e 

ainda, a inserção da Psicologia no Programa de Residência Multiprofissional, como um 

programa relacionado à formação, ao ensino aprendizagem, à pesquisa e assistência ao 

usuário, em termos de alta complexidade. 

 

3.1.14. Divisão de Educação Física 

A Divisão de Educação Física do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

(DEF/HU/UFPB) existe desde o ano de 2004 e, desde então, passou a desenvolver atividades 

recreativas no setor da pediatria, massagem para todos os interessados e prescrição de 

exercícios especializados para tratamento de várias enfermidades crônico degenerativas. 

Vigoram atualmente dois projetos na DEF HU/UFPB: prescrição de Exercícios Físicos 

para Indivíduos Aparentemente Saudáveis (PEFIAS) e Intervenção com fantoches de dedos 

(dedoches) na sala de espera do serviço de pediatria do ambulatório do HU. Ao mesmo tempo, 
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é oferecido um serviço de prescrição de exercício como ferramenta não medicamentosa para 

hipertensão arterial, diabetes e obesidade (HADO).  

O número de pacientes atendidos pela DEF/HU/UFPB aumentou exponencialmente. 

Por isso, o espaço físico tornou-se obsoleto para comportar o aumento na demanda. Do 

mesmo modo, os poucos equipamentos de que dispõe a divisão (três bicicletas ergométricas, 

das quais duas são cedidas temporariamente pelo Departamento de Educação Física, e um 

equipamento doméstico de musculação, o que não é suficiente para atender as necessidades 

da DEF/HU/UFPB. Há necessidade, portanto, de equipamento e recursos humanos, para 

garantir a operacionalização das ações da DEF/HU/UFPB. 
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4.   DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO HULW: RECURSOS HUMANOS 
 

 Este capítulo apresenta o diagnóstico de recursos humanos do HULW, que tem como 

base informações de 2010 referentes a servidores do quadro efetivo e terceirizados do 

Hospital, obtidas no Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da UFPB e no Departamento 

Pessoal (DP) do HULW.  

 Optou-se por trabalhar com dados do NTI e do DP do HULW, ao invés de se trabalhar 

com dados do SIMEC porque este último não permite a sistematização de informações por 

regime de trabalho.  

 Foram desconsiderados 13 servidores da base de dados do NTI porque nove servidores 

não estão mais lotados no Hospital e quatro estavam contabilizados duas vezes. Esses ajustes 

são importantes para tornar os dados o mais próximo possível da realidade atual do Hospital. 

 Os dados foram agrupados por ambiente organizacional, de acordo com o Decreto Nº. 

5.284/2006. Tal ambiente organizacional é classificado de acordo com a área específica de 

atuação do servidor, integrada por atividades afins ou complementares, organizada a partir 

das necessidades institucionais e que orienta a política de desenvolvimento de pessoal.  

 No HULW os cargos estão vinculados a três ambientes organizacionais: infraestrutura, 

administrativo e saúde.  

 De acordo com o Decreto supracitado, o ambiente organizacional de infraestrutura 

envolve planejamento, execução e avaliação de projetos e atividades nas áreas de construção, 

manutenção, conservação e limpeza de prédios, veículos, máquinas, móveis, instrumentos, 

equipamentos, parques e jardins, segurança, transporte e confecção de roupas e uniformes. 

 O  ambiente organizacional administrativo corresponde à gestão administrativa e 

acadêmica envolvendo planejamento, execução e avaliação de projetos e atividades nas áreas 

de auditoria interna, organização e métodos, orçamento, finanças, material, patrimônio, 

protocolo, arquivo, administração e desenvolvimento de pessoal, saúde do trabalhador, 

higiene e segurança no trabalho, assistência à comunidade interna, atendimento ao público e 

serviços de secretaria em unidades acadêmicas e administrativas. 

Por fim, os dados de cada ambiente organizacional foram sistematizados por Departamentos 

(setores), que é o ambiente físico aonde atua os servidores e terceirizados do HULW.  

 O ambiente organizacional de saúde envolve o Planejamento, execução e avaliação 

das atividades de pesquisa, extensão, assistência e de apoio ao ensino em sala de aula, 
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laboratórios, hospitais, ambulatórios, áreas de processamento de refeições e alimentos, 

campos de experimento ou outros espaços onde ocorram a produção e a transmissão do 

conhecimento no campo das Ciências da Saúde. 

  Por fim, os dados de cada ambiente organizacional foram sistematizados por 

Departamentos (setores), que é o ambiente físico aonde atua os servidores e terceirizados do 

HULW.  

  

4.1. AMBIENTE ORGANIZACIONAL DE INFRAESTRUTURA 
 

O ambiente organizacional de infraestrutura do HULW conta com 56 servidores 

técnico-administrativos, o que representa cerca de 5% do total de servidores efetivos do 

hospital. Os 56 funcionário estão subdivididos em 22 cargos, detalhados na tabela 1. 

 

Tabela 1: Servidores do Ambiente Organizacional de Infraestrutura 

CARGOS Nº. Servidores           T-40* - 2010 % 

ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS 3 5% 

ARQUITETO E URBANISTA 1 2% 

BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA 1 2% 

BRIGADISTA DE INCÊNDIO 3 5% 

COSTUREIRO 2 4% 

DESENHISTA-PROJETISTA 1 2% 

ELETRICISTA 4 7% 

ENFERMEIRO-ÁREA 1 2% 

ENGENHEIRO-ÁREA 4 7% 

LAVADEIRO 1 2% 

MECÂNICO 1 2% 

MOTORISTA 4 7% 

OPERADOR DE CALDEIRA 3 5% 

OPERADOR DE COPIADORA 1 2% 

OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVANDERIA 6 11% 

PEDREIRO 1 2% 

SERVENTE DE LIMPEZA 12 21% 

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 2 4% 

TÉCNICO EM MECÂNICA 1 2% 

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO 1 2% 

TÉCNICO EQUIP. MÉDICO-ODONTOLÓGICO 2 4% 

VESTIARISTA 1 2% 

TOTAL 56 100% 
     * Todos os servidores vinculados ao ambiente infraestrutura estão no regime de trabalho T-40. 

     Fonte: NTI (2010) 
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Analisando a tabela acima, os dois cargos com os maiores percentuais são servente de 

limpeza (21%) e operador de máquina de lavanderia (11%). Os cinco cargos de nível superior 

(Arquiteto-Urbanista, Bibliotecário-Documentalista, Desenhista-Projetista, Enfeirmeiro-Área e 

Engenheiro-Área), somados, representam cerca de 15% do total de servidores deste ambiente.  

A partir da Tabela 2, é possível observar a distribuição dos servidores do ambiente de 

infraestrutura do HULW entre 16 setores (departamentos). Observa-se que três setores 

concentram mais da metade (52%) dos servidores do ambiente de infraestrutura do HULW: 

Manut. Const. Predial (27%), Serviços Gerais (14%) e Centro Administrativo (11%).   Os 12 

serventes de limpeza – cargo de maior percentual (21%) – estão distribuídos em 12 setores 

distintos, estando presentes em ¾ do total de setores (16) correspondentes à infraestrutura. 

 

Tabela 2: Servidores do Ambiente Organizacional de Infraestrutura - Por Departamento - 2010 

DEPARTAMENTO Nº. Servidores           T-
40* 

ALMOXARIFADO 2 

Servente de Limpeza 1 

Administrador de edifícios 1 

AMBULATÓRIO 4 

Administrador de Edificios 1 

Costureiro 1 

Operador de Maquina de Lavanderia 1 

Servente de Limpeza 1 

ATENDIMENTO MÉDICO 2 

Servente de Limpeza 1 

Vestiarista 1 

CENTRO ADMINISTRATIVO 6 

Arquiteto e Urbanista 1 

Bibliotecario-Documentalista 1 

Desenhista-Projetista 1 

Operador de Máquina Copiadora 1 

Operador de Máquina de Lavanderia 1 

Servente de Limpeza 1 

CLINICA MÉDICA 1 

Servente de Limpeza 1 

CONDOMINIO 1 

Operador de Maquina de Lavanderia 1 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 1 

Servente de Limpeza 1 

DIVISÃO MATERNO_INFANTIL 1 
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Servente de Limpeza 1 

FARMACIA 1 

Servente de Limpeza 1 

LIMPEZA 5 

Administrador de edifícios 1 

Brigadista de incêndio 1 

Enfermeiro-área 1 

Lavadeiro 1 

Servente de limpeza 1 

MANUT CONST PREDIAL 15 

Brigadista de incêndio 1 

Eletricista 4 

Engenheiro-área 1 

Mecânico 1 

Operador de caldeira 3 

Pedreiro 1 

Técnico em eletrotécnica 2 

Técnico em mecânica 1 

Técnico em refrigeração 1 

MANUT EQUIPAMENTOS 2 

Técnico Equip. Medico Odontológico 1 

Engenheiro-área 1 

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 1 

Servente de Limpeza 1 

SERVIÇOS 2 

Servente de Limpeza 1 

Tecnico Equip. Medico Odontolog 1 

SERVIÇOS GERAIS 8 

Brigadista de incêndio 1 

Costureiro 1 

Engenheiro-área 2 

Operador de maquina de lavanderia 3 

Servente de limpeza 1 

TRANSPORTE 4 

Motorista 4 

TOTAL 56 
* Todos os servidores vinculados ao ambiente infraestrutura estão no regime de trabalho T-40. 

    Fonte: NTI (2010) 

 

É importante destacar a previsão de aposentadoria para os próximos quatro anos dos 

servidores do ambiente de infraestrutura do HULW. A tabela 3.3 mostra a previsão de 

aposentadoria desses servidores, subdivididos pelo setor (departamento) e cargo. 
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Tabela 3: Previsão de Aposentadoria dos Servidores do Ambiente Organizacional de 
Infraestrutura do HULW, por departamento e cargo 

Departamentos/Cargos 

A2010* 2010 2011 2012 2013 2014 

Total T-40 T-40 T-40 T-40 T-40   

ALMOXARIFADO 1       1   2 

Servente de Limpeza 1           1 

Administrador de edifícios         1   1 

AMBULATÓRIO 1     1     2 

Costureiro       1     1 

Operador de Maquina de Lavanderia 1           1 

CENTRO ADMINISTRATIVO 0     1     1 

Servente de Limpeza       1     1 

DIVISÃO MATERNO_INFANTIL 0       1   1 

Servente de Limpeza         1   1 

SERVIÇOS 0     1 1   2 

Servente de Limpeza         1   1 

Técnico Equip. Médico Odontológico       1     1 

SERVIÇOS GERAIS 2     2 1   5 

Brigadista de incêndio 1           1 

Engenheiro-área 1       1   2 

Operador de maquina de lavanderia       1     1 

Servente de limpeza       1     1 

TOTAL 4 - - 5 4 - 13 
* Servidores que já possuem tempo de aposentadoria podendo solicitá-la a qualquer momento. 

Fonte: NTI (2010) 

 

 A partir dos dados da tabela 3, percebe-se que dos 56 servidores do HULW vinculados 

ao ambiente de infraestrutura, quase um quarto (13) pode se aposentar até 2014, sendo que, 

desses 13 servidores, quatro (31%) já tem tempo suficiente para aposentadoria, podendo 

solicitá-la a qualquer momento. Os outros nove servidores terão tempo de aposentadoria em 

2012 (5) e 2013 (4).  O setor e o cargo que concentram a maior parte dos servidores com 

previsão de aposentadoria são, respectivamente, são serviços gerais (38%) e servente de 

limpeza (38%). 

 

4.2. AMBIENTE ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVO 
 

O Ambiente administrativo do HULW conta atualmente com 111 servidores, o que 

corresponde a cerca de 11% dos servidores alocados no hospital.  
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Os 115 servidores alocados no HULW estão divididos em 15 cargos, como pode ser 

observado na tabela 3.4. Observa-se que o cargo de Assistente em Administração corresponde 

a cerca de 48% dos servidores do ambiente administrativo. 

 

Tabela 4: Servidores do Ambiente Administrativo do HULW 
Cargos Quantidade 

ADMINISTRADOR 3 

ALMOXARIFE 4 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 53 

AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO 17 

CONTINUO 12 

ECONOMISTA 1 

JORNALISTA 1 

RECEPCIONISTA 5 

RECREACIONISTA 3 

TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFOR 2 

TÉCNICO EM ARQUIVO 1 

TÉCNICO EM ASSUNT EDUCACIONAIS 4 

TÉCNICO EM CARTOGRAFIA 1 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 4 

TÉCNICO EM SECRETARIADO 1 

Total 111 
  Fonte: NTI (2010) 

 

A tabela 5 apresenta a distribuição dos servidores de acordo com sua especialidade e 

departamento onde estão alocados. O setor onde está concentrada a maior proporção dos 

servidores do ambiente administrativo é o Centro Administrativo (com cerca de 41% dos 

servidores), seguido do Ambulatório (com cerca de 10% dos servidores) e do atendimento 

médico e serviços gerais (com cerca de 7% cada).  

 
Tabela 5: Divisão dos servidores por departamento 

Departamento 
Quantidade de funcionários 

T-25 T-40 Total 

ALMOXARIFADO 0 2 2 

Assistente em Administração   2 2 

AMBULATÓRIO 0 11 11 

Assistente em Administração   7 7 

Auxiliar de administração   2 2 

Técnico em Assunt Educacionais   2 2 

ANATOMIA PATOLOGICA 0 1 1 

Auxiliar em Administração   1 1 
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ATENDIMENTO MÉDICO 0 8 8 

Almoxarife   1 1 

Assistente em Administração   2 2 

Auxiliar em Administração   3 3 

Recepcionista   1 1 

Técnico em Cartografia   1 1 

CENTRO ADMINISTRATIVO 1 45 46 

Administrador   2 2 

Almoxarife   2 2 

Assistente em Administração   21 21 

Auxiliar em Administração   5 5 

Continuo   3 3 

Economista   1 1 

Jornalista 1   1 

Recepcionista   2 2 

Técnico de Tecnologia da Infor   1 1 

Técnico em Arquivo   1 1 

Técnico em Assunto Educacionais   2 2 

Técnico em Contabilidade   4 4 

Técnico em Secretariado   1 1 

CENTRO CIRURGICO 0 1 1 

Continuo   1 1 

CENTRO MATER ESTERIL 0 1 1 

Assistente em Administração   1 1 

CLINICA CIRURGICA 0 1 1 

Assistente em Administração   1 1 

CLINICA DE DIC 0 4 4 

Assistente em  Administração   2 2 

Continuo   1 1 

Recepcionista   1 1 

CLINICA MÉDICA 0 3 3 

Assistente em Administração   1 1 

Auxiliar em Administração   1 1 

Recepcionista   1 1 

CLINICA PEDIATRICA 0 1 1 

Recreacionista   1 1 

CONDOMINIO 0 2 2 

Administrador   1 1 

Auxiliar em Administração   1 1 

DIVISÃO MATERNO_INFANTIL 0 5 5 

Assistente em Administração   3 3 

Recreacionista   2 2 

FARMACIA 0 5 5 

Assistente em Administração   4 4 
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Continuo   1 1 

HERMODINAMICA 0 1 1 

Continuo   1 1 

LIMPEZA 0 2 2 

Auxiliar em administração   1 1 

Continuo   1 1 

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 0 1 1 

Assistente Em Administração   1 1 

PAIAD 0 1 1 

Assistente Em Administração   1 1 

PSICOLOGIA 0 1 1 

ALMOXARIFE   1 1 

RADIOLOGIA 0 2 2 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO   1 1 

TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFOR   1 1 

SERVIÇOS 0 5 5 

Assistente em Administração   4 4 

Continuo   1 1 

SERVIÇOS GERAIS 0 8 8 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO   2 2 

AUXILIAR EM ADMINISTRACAO   3 3 

CONTINUO   3 3 

TOTAL 1 110 111 
 Fonte: NTI (2010) 

 

Um ponto a se destacar no ambiente administrativo do HULW é o tempo de 

aposentadoria dos servidores. Cerca de 39% dos servidores ou já possuem tempo de se 

aposentar ou o terão nos próximos quatro anos. A tabela 6 mostra a previsão de 

aposentadoria dos servidores por função e setor. 

 

Tabela 6: Previsão de aposentadoria do Ambiente Administrativo para os próximos quatro 
anos, por departamento 

Departamento/ A2010¹ 2010 2011 2012 2013 2014 
Total 

Especialidade T-40 T-40 T-40 T-40 T-40 T-40 

AMBULATÓRIO 1 0 1 2 3 0 7 

Assistente em Administração 1     2 1   4 

Auxiliar de Administração         1   1 

Técnico em Assunt Educacionais     1   1   2 

CENTRO ADMINISTRATIVO 5 1 1 5 6 1 19 

Administrador         1   1 

Assistente em  Administração 4 1 1 1 1 1 9 
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Auxiliar em Administração       1 2   3 

Continuo       1 1   2 

Economista       1     1 

Recepcionista       1     1 

Técnico em Assunto Educacionais 1           1 

Técnico em Secretariado         1   1 

DIVISÃO MATERNO_INFANTIL 2 0 0 2 1 0 5 

Assistente em administração       2 1   3 

Recreacionista 2           2 

SERVIÇOS 2 0 0 1 0 2 5 

Assistente em Administração 1     1   2 4 

Continuo 1           1 

SERVIÇOS GERAIS 2 1 0 3 0 1 7 

Assistente em administração       1   1 2 

Auxiliar em administração 2     1     3 

Continuo   1   1     2 

Total 12 2 2 13 10 4 43 
Fonte: NTI  
¹ Servidores que possuem tempo para aposentadoria.   

 

Analisando a tabela 6 observa-se que o Centro Administrativo concentra a maior parte 

dos servidores que já possuem tempo para a aposentadoria ou o terão nos próximos quatro 

anos (44%). Por sua vez, o cargo de Assistente em Administração concentra cerca de 50% dos 

servidores nessa situação. 

 

4.3. AMBIENTE ORGANIZACIONAL DA SAÚDE 
 

No ambiente da área de saúde do HULW há 30 cargos, que reúnem 877 servidores. Do 

total de servidores do ambiente da saúde, 756 são T-40 (o que corresponde a 86,30% dos 

servidores da área de saúde do HULW), e 90 servidores são T-20 (10,27%). Há ainda 18 

servidores T-24 (2,05%) e 13 T-30 (1,37%). Os cargos de auxiliar de enfermagem, médico e 

enfermeiro possuem 69,56% do total de servidores da área de saúde do hospital. Os demais 

cargos, juntos, demandam 30,44% do total de servidores desse ambiente. 

Para o cargo de auxiliares de enfermagem há 264 servidores (todos T-40), o que 

equivale a 30,10% do total de servidores do ambiente de saúde do hospital. Os enfermeiros 

totalizam 115 (sendo 113 T-40, 1 T-20 e 1 T-30), o que corresponde a 13,11% do total de 

servidores do ambiente da saúde do HULW. 
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No tocante aos servidores médicos há 232, sendo 86 T-20, 145 T-40 E um T-60. Os 

servidores médicos equivalem a 26,34% do total de servidores da área de saúde do hospital 

(na seção 4.3.1 há uma análise voltada apenas aos servidores médicos).  

 

Tabela 7: Servidores do ambiente da saúde, por regime de trabalho 

CARGOS Nº. Servidores           

% T-20 T-24 T-30 T-40 Total 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0 0 0 264 264 30,10 

MÉDICO-AREA 88 0 0 143 231 26,34 

ENFERMEIRO 1 0 1 113 115 13,11 

TECNICO EM ENFERMAGEM 0 0 0 48 48 5,47 

FARMACEUTICO 1 0 0 36 37 4,22 

TECNICO DE LABORATORIO  0 0 0 33 33 3,76 

ASSISTENTE SOCIAL 0 0 0 18 18 2,05 

TECNICO EM RADIOLOGIA 0 18 0 0 18 2,05 

NUTRICIONISTA-HABILITACAO 0 0 0 17 17 1,94 

COPEIRO 0 0 0 16 16 1,82 

FISIOTERAPEUTA 0 0 10 0 10 1,14 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO 0 0 0 8 8 0,91 

PSICOLOGO 0 0 0 8 8 0,91 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO 0 0 0 7 7 0,80 

ODONTÓLOGO 0 0 0 7 7 0,80 

AUXILIAR DE COZINHA 0 0 0 5 5 0,57 

AUXILIAR DE NUTRIC E DIETETICA 0 0 0 5 5 0,57 

COZINHEIRO 0 0 0 5 5 0,57 

AUXILIAR DE SAÚDE 0 0 0 4 4 0,46 

PSICOLOGO 0 0 0 4 4 0,46 

PSICOLOGO-AREA 0 0 0 4 4 0,46 

AUXILIAR DE FARMACIA 0 0 0 2 2 0,23 

TEC NUTRICAO E DIETETICA 0 0 0 2 2 0,23 

ASSISTENTE DE LABORATORIO 0 0 0 2 2 0,23 

AUX. DE ANATO E NECROPSIA 0 0 0 1 1 0,11 

BIOLOGO 0 0 0 1 1 0,11 

FONOAUDIÓLOGO 0 0 2 0 2 0,23 

TEC EDUCAÇÃO FÍSICA 0 0 0 1 1 0,11 

TEC. EM REABILIT/FISIOTERAP 0 0 0 1 1 0,11 

TECNICO ENFERMAGEM 0 0 0 1 1 0,11 

Total 90 18 13 756 877 100 
   Fonte: NTI (2010) 

 

Os servidores do ambiente de saúde estão distribuídos em 29 Departamentos, dos 

quais 34,10% estão nas clínicas obstétrica, cirúrgica, pediátrica, médica e de DIC (8,10%, 

7,64%, 7,53%, 6,04% e 4,79%, respectivamente).  
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No ambulatório estão concentrados 19,95% dos servidores da área de saúde, 9,92% 

estão na UTI e 4,68 estão no Laboratório de análises clínicas (esses três setores demandam 

34,55% dos servidores da área de saúde do HULW). Os demais setores, juntos, demandam 

31,35% dos total de servidores do HULW, da área de saúde. 

No setor que possui o maior número de servidores da área de saúde, o ambulatório, 

há 14 cargos, sendo que três cargos correspondem a 81,14% do total de servidores desse 

Departamento. São eles: médico (41,71%), auxiliar de enfermagem (24%) e atendente de 

consultório (15,43%). 

No segundo setor com maior número de servidores da área de saúde, a UTI, 44,83% 

dos servidores são técnicos em enfermagem, 33,33% são médicos e 14,94% são enfermeiros 

(esses três cargos possuem 93,10% dos total de servidores da UTI do HULW).  

No terceiro setor com maior número de servidores, o laboratório de análises clínicas, 

há 41 servidores, sendo 39 T-40 e 2 T-20. Dos 41 servidores desse Departamento, 46,34% são 

técnicos de laboratório e 43,90% são farmacêuticos totalizando 90,24% do total de servidores 

do laboratório de análises clínicas. Dos 9,76% restantes, 4,88% são auxiliares de enfermagem, 

2,44% são assistentes de laboratório e 2,44% são médicos. 

 

Tabela 8: Divisão dos servidores do ambiente da saúde por departamento e por regime de 
trabalho 

Departamento 
Nº. Servidores           

% T-20 T-24 T-30 T-40 Total 

ALMOXARIFADO 0 0 0 2 2 0,23 

Copeiro 0 0 0 2 2 
 AMBULATÓRIO 34 0 2 139 175 19,95 

Atendente de consultório 0     6 6 
 Auxiliar de Enfermagem 0     42 42 
 Auxiliar de Laboratório 0     1 1 
 Auxiliar de Saúde       1 1 
 Copeiro       1 1 
 Cozinheiro 0     2 2 
 Enfermeiro 0     27 27 
 Fonoaudiólogo     2   2 
 Médico 34     39 73 
 Nutricionista 0     4 4 
 Odontólogo 0     6 6 
 Psicologo 0     4 4 
 Tecnico de Laboratorio 0     3 3 
 Tecnico em Enfermagem 0     3 3 
 ANATOMIA PATOLOGICA 3 0 0 3 6 0,68 

Medico 3     0 3 
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Tecnico de laboratorio 0     3 3 
 ATENDIMENTO MÉDICO 0 0 0 4 4 0,46 

Auxiliar de Anato e Necropsia 0     1 1 
 Auxiliar de Laboratorio 0     1 1 
 Copeiro 0     2 2 
 BANCO DE SANGUE 0 0 0 5 5 0,57 

Auxiliar de Laboratorio 0     1 1 
 Medico 0     1 1 
 Tecnico de Laboratorio  0     3 3 
 CENTRO ADMINISTRATIVO 2 1 0 18 21 2,39 

Auxiliar de Farmacia 0     1 1 
 Auxiliar de cozinha 0     2 2 
 Auxiliar de Enfermagem 0     4 4 
 Auxiliar de Nutric e Dietetica 0     2 2 
 Copeiro 0     2 2 
 Enfermeiro 0     4 4 
 Médico 2     2 4 
 Tecnico em Enfermagem 0     1 1 
 Tecnico em Radiologia 0 1 0 0 1 
 CENTRO CIRURGICO 3 0 0 51 54 6,16 

AUXILIAR DE eNFERMAGEM 0     24 24 
 Enfermeiro 0     6 6 
 Médico 3     19 22 
 Tecnico em Enfermagem 0     2 2 
 CENTRO MATER ESTERIL 0 0 0 22 22 2,51 

Atendente de Consultoria 0     1 1 
 Auxiliar de Enfermagem 0     17 17 
 Auxiliar de Laboratorio 0     1 1 
 Enfermeiro 0     3 3 
 CLINICA CIRURGICA 14 1 0 52 67 7,64 

Auxiliar de Enfermagem 0     29 29 
 Enfermeiro 1     9 10 
 Médico 13     13 26 
 Tecnico em Enfermagem 0     1 1 
 Tecnico em Radiologia 0 1   0 1 
 CLINICA DE DIC 2 0 1 39 42 4,79 

Assistente Social 0     1 1 
 Auxiliar de Enfermagem 0     25 25 
 Auxiliar de Saude 0     1 1 
 Enfermeiro 0   1 1 2 
 Médico 2     11 13 
 CLINICA PSIQUIATRA 0 0 0 1 1 0,11 

Auxiliar de Laboratório 0     1 1 
 CLINICA MÉDICA 4 0 0 49 53 6,04 
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Auxiliar de Enfermagem 0     24 24 
 Enfermeiro 0     16 16 
 Médico 4     8 12 
 Tecnico Enfermagem 0     1 1 
 CLINICA OBSTÉTRICA 5 0 0 66 71 8,10 

Auxiliar de Enfermagem 0     38 38 
 Auxiliar de saúde 0     1 1 
 Enfermeiro 0     11 11 
 Médico 5     15 20 
 Tecnico em Enfermagem 0     1 1 
 CLINICA PEDIATRICA 3 0 0 63 66 7,53 

Tec educação física 0     1 1 
 Auxiliar de Enfermagem 0     35 35 
 Enfermeiro 0     13 13 
 Médico 3     14 17 
 CONDOMINIO 0 0 0 1 1 0,11 

Copeiro 0     1 1 
 ENDOSCOPIA 3 0 0 12 15 1,71 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0     5 5 
 ENFERMEIRO-AREA 0     5 5 
 MÉDICO-AREA 3     1 4 
 TECNICO EM ENFERMAGEM 0     1 1 
 FARMACIA 0 0 0 16 16 1,82 

ASSISTENTE DE LABORATORIO 0     1 1 
 AUXILIAR DE ENFERMAGEM       1 1 
 AUXILIAR DE FARMACIA 0     1 1 
 AUXILIAR DE SAUDE 0     1 1 
 ENFERMEIRO-AREA 0     1 1 
 FARMACEUTICO 0     11 11 
 FINS SOCIAL 0 0 0 9 9 1,03 

COPEIRO 0     1 1 
 ASSISTENTE SOCIAL 0     8 8 
 FISIOTERAPIA 0 0 10 2 12 1,37 

ATENDENTE DE CONSULTORIO 0     1 1 
 FISIOTERAPEUTA 0   10 0 10 
 TECNICO EM REABILIT/FISIOTERAP 0     1 1 
 HERMODINAMICA 0 1 0 0 1 0,11 

TECNICO EM RADIOLOGIA 0 1   0 1 
 LAB ANALISES CLINICAS 2 0 0 39 41 4,68 

ASSISTENTE DE LABORATORIO 0     1 1 
 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0     2 2 
 FARMACEUTICO 1     17 18 
 MÉDICO-AREA 1     0 1 
 TECNICO DE LABORATORIO 0     19 19 
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LIMPEZA 0 0 0 2 2 0,23 

AUXILIAR DE COZINHA 0     1 1 
 COPEIRO 0     1 1 
 MANUT CONST PREDIAL 0 0 0 1 1 0,11 

TECNICO DE LABORATORIO  0     1 1 
 NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 0 0 0 21 21 2,39 

AUXILIAR DE COZINHA 0     1 1 
 AUXILIAR DE NUTRIC E DIETETICA 0     3 3 
 COPEIRO 0     4 4 
 COZINHEIRO 0     1 1 
 NUTRICIONISTA-HABILITACAO 0     11 11 
 TECNICO EM NUTRICAO E 

DIETETIC 0     1 1 
 PSICOLOGIA 0 0 0 5 5 0,57 

ENFERMEIRO-AREA 0     1 1 
 PSICOLOGO-AREA 0     4 4 
 RADIOLOGIA 4 14 0 3 21 2,39 

AUXILIAR DE COZINHA 0     1 1 
 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0     1 1 
 MÉDICO-AREA 4     1 5 
 TECNICO EM RADIOLOGIA   14     14 
 SERVIÇO SOCIAL 0 0 0 9 9 1,03 

Assistente Social 0     9 9 
 SERVIÇOS 0 1 0 18 19 2,17 

Tecnico de Laboratorio 0     5 5 
 Farmaceutico 0     3 3 
 Auxiliar de Enfermagem 0     3 3 
 Auxiliar de Laboratorio 0     2 2 
 Enfermeiro 0     1 1 
 Farmaceutico 0     3 3 
 Tecnico em Nutricao e Dietetica 0     1 1 
 Tecnico em Radiologia 0 1   0 1 
 SERVIÇOS GERAIS 0 0 0 23 23 2,62 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0     7 7 
 AUXILIAR DE LABORATORIO 0     2 2 
 AUXILIAR DE NUTRIC E DIETETICA 0     2 2 
 BIOLOGO 0     1 1 
 COPEIRO 0     2 2 
 COZINHEIRO 0     2 2 
 ENFERMEIRO-AREA 0     2 2 
 FARMACEUTICO 0     1 1 
 NUTRICIONISTA-HABILITACAO 0     2 2 
 TECNICO DE LABORATORIO AREA 0     2 2 
 TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA 0 0 0 1 1 0,11 
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Auxiliar de enfermagem 0     1 1 
 ULTRASSONOGRAFIA 1 0 0 3 4 0,46 

Auxiliar de Enfermagem 0     1 1 
 Odontologo 0     1 1 
 Médico 1     1 2 
 UTI 10 0 0 77 87 9,92 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0     5 5 
 ENFERMEIRO-AREA 0     13 13 
 FARMACEUTICO 0     1 1 
 MÉDICO-AREA 10     19 29 
 TECNICO EM ENFERMAGEM 0     39 39 
 TOTAL 90 18 13 756 877 100 

Fonte: NTI (2010) 

Há previsão de aposentadoria em 10 Departamentos. A previsão do maior número de 

aposentadorias encontra-se no ambulatório (51,52%), seguido de serviços gerais (13,94%) e 

serviços (12,73%), perfazendo um total de 78,18% do total de previsão de aposentadorias do 

ambiente da área de saúde, até 2014. Nos demais setores há previsão de aposentadoria é 

21,82% do total de servidores do ambiente da saúde. 

 

Tabela 9: Previsão de aposentadoria do ambiente da área de saúde por Departamento e 
regime de trabalho 

Departamentos 

A2010 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

% T-20 T-24 T-40 T-20 T-24 T-40 T-20 T-40 T-20 T-40 T-20 T-40 T-20 T-40  - 

AMBULATÓRIO 1 0 5 0 0 5 0 11 5 36 1 19 0 2 85 51,52 

SERVIÇOS GERAIS 0 0 1 0 0 0 0 2 0 11 0 7 0 2 23 13,94 

SERVIÇOS 0 1 2 0 1 2 0 0 0 8 0 7 0 0 21 12,73 

FINS SOCIAL     1     4   1   3         9 5,45 

CENTRO CIRURGICO 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 0 8 4,85 

CLINICA OBSTÉTRICA                   6   1     7 4,24 

CLINICA PEDIATRICA               2   4       1 7 4,24 

CENTRO ADMINISTRATIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1,82 

CENTRO MATER ESTERIL 0         1                 1 0,61 

UTI                   1         1 0,61 

Total 1 1 10 0 1 12 0 17 5 73 1 39 0 5 165 100 
Fonte: NTI (2010) 

 

Na tabela 10 tem-se a desagregação da previsão de aposentadoria da tabela anterior 

(tabela 9), por cargo dos servidores do Hospital. No setor com a maio previsão de 

aposentadorias, o ambulatório, os cargos com  maior número de previsão de aposentadoria 
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são Auxiliar de enfermagem (24), médicos (24) e enfermeiros (21), totalizando 69 servidores 

(81,18% do total de servidores do ambulatório). 

No segundo setor com maior número de previsão de aposentadorias, os cargos de 

auxiliar de enfermagem e enfermeiros representam quase 50% da previsão de aposentadoria 

para esse departamento.  

 
Tabela 10: Previsão de aposentadoria do ambiente da área de saúde por Departamento, cargo 
e regime de trabalho 

Departamentos 
A2010 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

% 
T-
20 

T-
24 

T-
40 

T-
20 

T-
24 

T-
40 

T-
20 

T-
40 

T-
20 

T-
40 

T-
20 

T-
40 

T-
20 

T-
40  - 

AMBULATÓRIO 1 0 5 0 0 5 0 11 5 36 1 19 0 2 85 51,52 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO 0   0 0   0 0 0 0 0 0 1     1   

AUXILIAR DE ENFERMAGEM     2         6   11   4   1 24   

AUXILIAR DE SAÚDE 0   0 0   0 0 0 0 0 0 1 0 0 1   

COZINHEIRO 0   0 0   0 0 0 0 2 0 0 0 0 2   

ENFERMEIRO 0   0 0   1 0 2 0 15 0 3 0 0 21   

MÉDICO 1   0 0   3 0 1 5 6 1 7 0 0 24   

NUTRICIONISTA 0   0 0   0 0 1 0 0 0 1 0 0 2   

ODONTÓLOGO 0   0 0   0 0 1 0 1 0 0 0 0 2   

PSICÓLOGO 0   0 0   1 0 0 0 1 0 1 0 0 3   

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 0   2 0   0 0 0 0 0 0 1 0 0 3   

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 0   1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 1 2   

CENTRO ADMINISTRATIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1,82 

AUXILIAR DE FARMÁCIA 0   0 0   0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0   0 0   0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   

COPEIRO 0   0 0   0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   

CENTRO CIRURGICO 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 0 8 4,85 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0   0 0   0 0 0 0 1 0 2 0 0 3   

ENFERMEIRO 0   0 0   0 0 1 0 0 0 0 0 0 1   

MÉDICO 0   1 0   0 0 0 0 0 0 1 0 0 2   

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 0   0 0   0 0 0 0 0 0 2 0 0 2   

CENTRO MATER ESTERIL 0         1                 1 0,61 

Enfermeiro 0   0 0   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1   

CLINICA OBSTÉTRICA                   6   1     7 4,24 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0   0 0   0 0 0 0 6 0 1 0 0 7   

CLINICA PEDIATRICA               2   4       1 7 4,24 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0   0 0   0 0 2 0 4 0 0 0 1 7   

FINS SOCIAL     1     4   1   3         9 5,45 

COPEIRO 0   0 0   0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   

ASSISTENTE SOCIAL     1     4   1   2         8   

SERVIÇOS 0 1 2 0 1 2 0 0 0 8 0 7 0 0 21 12,73 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 5   
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FARMACÊUTICO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3   

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3   

AUXILIAR DE LABORATÓRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3   

ENFERMEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   

FARMACÊUTICO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2   
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E 
DIETÉTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1   

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   

SERVIÇOS GERAIS 0 0 1 0 0 0 0 2 0 11 0 7 0 2 23 13,94 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 7   

AUXILIAR DE LABORATORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2   
AUXILIAR DE NUTRIC E 
DIETETICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2   

BIOLOGO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1   

COPEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2   

COZINHEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2   

ENFERMEIRO-AREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4   

FARMACEUTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   

NUTRICIONISTA-HABILITACAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2   
TECNICO DE LABORATORIO 
AREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2   

UTI                   1         1 0,61 

FARMACEUTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1   

TOTAL 3 1 10 0 1 12 0 17 5 73 1 39 0 5 165 100 
Fonte: NTI (2010) 

 

4.3.1. SERVIDORES MÉDICOS 

No HULW há 232 médicos, dos quais 86 possuem regime de trabalho de 20 horas 

semanais (T-20), 145 possuem regime de 40 horas (T-40) e 1 tem regime de trabalho de 60 

horas (T-60). Os médicos do HULW estão distribuídos em 15 Departamentos (Ambulatório, 

Anatomia Patológica, Banco de Sangue, Centro Administrativo, Centro Cirúrgico, Clinica de 

Doenças Infecto-Contagiosas (DIC), Clínica Médica, Clínica Obstétrica, Clínica Pediátrica, 

Endoscopia, Laboratório de Análises Clínicas, Radiologia, Ultrassonografia e Unidade de 

Tratamento Intensivo (UTI). Ver tabela 11. 

A maior concentração de servidores médicos encontra-se no ambulatório (74 médicos, 

sendo 33 T-20 e 41 T-40), UTI (29 médicos, dos quais 10 são T-20 e 19 são T-40), Clínica 

Cirúrgica (26, sendo 12 T-20 e 14 T-40) e Centro Cirúrgico (22 médicos, dos quais 3 são T-20 e 

19 são T-40) que, juntos, demandam 65,09% dos 232 médicos do hospital. 

 As clínicas Obstétrica, de DIC, Pediátrica e Médica possuem 62 médicos, sendo 20 na 

clínica obstétrica (5 T-20 e 15 T-40), 13 na clínica de DIC (2 T-20 e 11 T-40), 17 na pediátrica (3 
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T-20 e 14 T-40) e 12 na clínica médica (4 T-20 e 8 T-40), o que corresponde a 26,72% do efetivo 

médicos do HU. 

Cada um dos sete demais departamentos possui menos de 3% do total de médicos do 

hospital que, juntos, totalizam 19 servidores (8,23% do total).  

 

Tabela 11: Médicos do HULW por Departamento e Regime de trabalho, 2010 

Departamentos 
Servidores (quantidade) Servidores 

T-20 T-40 T-60 Total (%) 

Ambulatório 33 41   74 31,90 
UTI 10 19   29 12,50 
Clínica Cirúrgica 12 14   26 11,21 
Centro Cirúrgico 3 19   22 9,48 
Clínica obstétrica 6 14   20 8,62 
Clínica de DIC 2 11   13 5,60 
Clínica Pediátrica 2 14 1 17 7,33 
Clínica Médica 4 8   12 5,17 
Radiologia 4 1   5 2,16 
Centro Administrativo 2 2   4 1,72 
Endoscopia 3 1   4 1,72 
Anatomia Patológica 3 0   3 1,29 
Banco de Sangue 0 1   1 0,43 
Lab Analises Clinicas 1 0   1 0,43 
Ultrassonografia 1 0   1 0,43 

Total 86 145 1 232 100 
   Fonte: NTI (2010) 

No HULW há previsão de 38 aposentadorias até 2013 (10 T-20 e 28 T-40), conforme 

informações da tabela 12. Dos 38 médicos com potencial para se aposentar até 2013, 24 estão 

no ambulatório (5 são T-20 e 19 são T-40) e dois no Centro Cirúrgico (ambos são T-40 sendo 

que um atingiu o tempo legal de aposentadoria em 2009 e o outro atinge o período legal em 

2013). Há ainda previsão de 6 aposentadoria na Clínica pediátrica e uma na Radiologia. 

 

Tabela 12: Previsão de aposentadoria por departamento e regime de trabalho 

Departamentos 

A2010 2010 2011 2012 2013 Total 

T-20 T-40 T-20 T-40 T-20 T-40 T-20 T-40 T-20 T-40  - 

Ambulatório 1     3   1 3 8 1 7 24 
Centro Cirúrgico   1               1 2 
Clinica obstétrica 1           1 1 2   5 
Clínica Pediátrica               2   4 6 
Radiologia     1               1 

Total 2 1 1 3 0 1 4 11 3 12 38 
   Fonte: NTI (2010) 
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No HULW há 33 especialidades médicas, dispostas na tabela 13. Seis especialidades 

correspondem a 64,66% do total de médicos do Hospital. São elas: pediatra (45), cardiologista 

(37), cirurgião geral (21), anestesista (18), obstetra (17) e clínico geral (12). 

 

Tabela 13: Servidores por especialidade médica  

Especialidade 
Servidores (quantidade) Servidores 

T-20 T-40 T-60 Total % 

PEDIATRA 10 34 1 45 19,40 
CARDIOLOGISTA 15 22   37 15,95 
CIRURGIAO GERAL 10 11   21 9,05 
ANESTESISTA 1 17   18 7,76 
OBSTETRA 2 15   17 7,33 
CLINICO GERAL 3 9   12 5,17 
INFECTOLOGISTA 1 10   11 4,74 
GINECOLOGISTA 4 4   8 3,45 
OFTALMOLOGISTA 6 1   7 3,02 
NEFROLOGISTA 2 4   6 2,59 
OTORRINOLARINGOLOGISTA 4 1   5 2,16 
RADIOLOGISTA 4 0   4 1,72 
REUMATOLOGISTA 1 3   4 1,72 
CIRURGIAO PLASTICO  2 1   3 1,29 
CIRURGIAO VASCULAR 2 1   3 1,29 
DERMATOLOGISTA 1 2   3 1,29 
ENDOCRINOLOGISTA 3 0   3 1,29 
ENDOSCOPISTA 2 1   3 1,29 
PATOLOGISTA 3 0   3 1,29 
PNEUMOLOGISTA 2 1   3 1,29 
GASTROENTEROLOGISTA 1 1   2 0,86 
HEMATOLOGISTA 1 1   2 0,86 
PSIQUIATRA 1 1   2 0,86 
CIRURGIAO PEDIATRA 0 1   1 0,43 
CIRURGIAO TORACITO 0 1   1 0,43 
GERIATRA 1 0   1 0,43 
GINECOLOGISTA INFANTIL 0 1   1 0,43 
HEMODINAMICA 0 1   1 0,43 
IMUNOLOGISTA 1 0   1 0,43 
MASTOLOGISTA 1 0   1 0,43 
ORTOPEDISTA 1 0   1 0,43 
ULTRASSONOGRAFISTA 1 0   1 0,43 
UROLOGISTA 0 1   1 0,43 

Total 86 145 1 232 100 
   Fonte: NTI e RH do HULW 
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Dos 232 médicos do HULW, 38 tem potencial para se aposentar até 2013 (16,38% do 

total de médicos). A especialidade médica com a maior previsão de aposentadoria é pediatra 

(16), seguido de obstetra (6). 

 

 

Tabela 14: Previsão de aposentadoria por especialidade médica 

Especialidade 
A2010 2010 2011 2012 2013 

Total T-20 T-40 T-20 T-40 T-20 T-40 T-20 T-40 T-20 T-40 

ANESTESISTA   1             1 2 

CLÍNICO GERAL          1        1 

CARDIOLOGISTA       1     1   1 3 

DERMATOLOGISTA             1     1 

GINECOLOGISTA                 2 2 

IMUNOLOGISTA            1       1 

MASTOLOGISTA                    

MED. CLÍNICA MÉDICA                    

MEDICO-ÁREA                    

NEFROLOGISTA            1 1     2 

NEUROLOGISTA                 1 1 

OBSTETRA   1         3   2 6 

PEDIATRA 1     1    1 5 1 7 16 

PNEUMOLOGISTA             1     1 

RADIOLOGISTA     1             1 

REUMATOLOGISTA       1           1 

Total 1 2 1 3 0 1 3 12 1 14 38 
   Fonte: NTI e RH do HULW 

 

4.4. EMPREGADOS TERCEIRIZADOS DO HULW 
 

O Hospital Universitário Lauro Wanderley conta, em 2010, com 452 empregados 

terceirizados, o que representa cerca de 30% do quadro de recursos humanos deste Hospital. 

Os terceirizados subdividem-se em dois grupos, de acordo com o tipo de atividade exercida: 

atividade fim e atividade meio.  As atividades fim relacionam-se aos cargos diretamente 

vinculados à área de saúde e os terceirizados são ligados à Fundação José Américo (FJA), 

enquanto as atividades meio dizem respeito aos cargos de apoio e assessoramento, sendo os 

terceirizados destas atividades ligados a Condores Tecnologia e Serviços Ltda. A partir da 

tabela 3.15 observa-se que mais de ¾ (três quartos) dos terceirizados encontram-se vinculados 

às atividades meio. 
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Tabela 15: Empregados terceirizados do HULW - 2010 

TIPO  Nº % 

Terceirizados - Atividade Fim (FJA) 107 23,70% 

Terceirizados - Atividade Meio (CONDORES) 345 76,30% 

TOTAL 452 100,00% 
    Fonte:  RH do HULW (2010) 

4.4.1. Terceirizados do HULW – ATIVIDADE FIM 

Os 107 empregados terceirizados atuando nas atividades fim do HULW estão, 

conforme tabela 3.16, agrupados em nove cargos, sendo que quase 2/3 (dois terços) são 

auxiliares de enfermagem.  

 

Tabela 16:  Terceirizados HULW – Atividade Fim, por cargo (2010) 

CARGOS Nº.  % 

Atendente de Consultório 6 5,60% 

Auxiliar de Enfermagem 71 66,40% 

Auxiliar de Laboratório 4 3,70% 

Enfermeiro 3 2,80% 

Fisioterapeuta 2 1,90% 

Médico 10 9,30% 

Operador Auto-Clave 1 0,90% 

Técnico de Enfermagem 7 6,50% 

Técnico de Laboratório 3 2,80% 

TOTAL 107 100,00% 
    Fonte: RH do HULW (2010) 

 

Tem-se que 15 profissionais de nível superior da área de saúde estão no quadro de 

servidores terceirizados do HULW, representando 14% do total de terceirizados ligados às 

atividades fim, com destaque para o cargo de médico (10 funcionários, isto é 9,3% do total). É 

possível, ainda, identificar os 21 setores do HULW nos quais esses 107 terceirizados estão 

distribuídos (ver tabela 3.17). 

 

Tabela 17: Terceirizados HULW - Atividade Fim, por setor (2010) 

Setor Nº. Terceirizados 

AMB. DE ENFERMAGEM 10 

Atendente de Consultório 6 

Auxiliar de Enfermagem 4 

AMB. MÉDICO 3 

Médico 3 
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ANATOMIA PATOLÓGICA 1 

Técnico de Laboratório 1 

ANESTESIA 2 

Médico 2 

BANCO DE SANGUE 4 

Auxiliar de Enfermagem 3 

Técnico de Laboratório 1 

C.M.E. 3 

Auxiliar de Enfermagem 2 

Operador de Auto-Clave 1 

CEROP 1 

Auxiliar de Enfermagem 1 

CGEPE 1 

Médico 1 

CL. CIR. ENFERMAGEM 14 

Auxiliar de Enfermagem 12 

Enfermeiro 2 

CL. CTI. ENFERMAGEM 6 

Auxiliar de Enfermagem 1 

Técnico de Enfermagem 5 

CL. DIC 4 

Auxiliar de Enfermagem 4 

CL. MED. ENFERMAGEM 30 

Auxiliar de Enfermagem 29 

Enfermeiro 1 

CL. OBSTÉTRICA 9 

Auxiliar de Enfermagem 8 

Técnico de Enfermagem 1 

CL. PEDIÁTRICA 6 

Auxiliar de Enfermagem 5 

Técnico de Enfermagem 1 

CLÍNICA CIRÚRGICA 1 

Auxiliar de Enfermagem 1 

COORD. ADMINISTRATIVA 1 

Médico 1 

FISIOTERAPIA 2 

Fisioterapeuta 2 

LAB. ANÁLISE CLÍNICA 3 

Auxiliar de Laboratório 3 

LAB. ANATOMIA 1 

Técnico de Laboratório 1 
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S.P.A. 4 

Auxiliar de Enfermagem 1 

Médico 3 

SERVIÇO MÉDICO 1 

Auxiliar de Enfermagem 1 

TOTAL 107 
 Fonte: RH do HULW (2010) 

 

O local de maior concentração de terceirizados ligados às atividades fim é a Clínica 

Médica Enfermagem (28%), seguido da Clínica Cirúrgica Enfermagem (13,1%), do Amb. de 

Enfermagem (9,3%) e Clínica Obstétrica (8,4%). Estes quatro espaços concentram quase 59% 

dos terceirizados, isto é, 63 funcionários. 

Em relação ao cargo mais expressivo dos terceirizados atividade fim, tem-se que os 

auxiliares de enfermagem do HULW que são terceirizados estão concentrados na Cl. Méd. 

Enfermagem (40,8%), conforme Tabela 3.18. 

 

 

Tabela 18: Terceirizados HULW – Atividade Fim, Auxiliar de Enfermagem 

SETOR Nº. Terceirizados % 

Amb. de Enfermagem 4 5,60% 

Banco de Sangue 2 2,80% 

C.M.E. 2 2,80% 

CEROF 1 1,40% 

Cl. Cir. Enfermagem 12 16,90% 

Cl. CTI Enfermagem 1 1,40% 

Cl. DIC 4 5,60% 

Cl. Med. Enfermagem 29 40,80% 

Cl. Obstétrica 8 11,30% 

Cl. Pediátrica 5 7,00% 

Clínica Cirúrgica 1 1,40% 

S.P.A 1 1,40% 

Serviço Médico 1 1,40% 

TOTAL 71 100,00% 
 Fonte: RH do HULW (2010) 

 

Por fim, a distribuição dos três grupos de profissionais de nível superior (médico, 

enfermeiro e fisioterapeuta) que são terceirizados encontra-se na tabela 3.19, evidenciando as 

áreas do HULW nas quais estes funcionários estão atuando. 
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Tabela 19: Terceirizados HULW - Atividade Fim, Cargos de Nível Superior 

SETOR Nº. Terceirizados % 

MÉDICO 10 100,00% 

Amb. de Enfermagem 3 30,00% 

Anestisia 2 20,00% 

CGEPE 1 10,00% 

Coord. Administrativa 1 10,00% 

S.P.A 3 30,00% 

ENFERMEIRO 3 100,00% 

Cl. Cir. Enfermagem 2 66,70% 

Cl. Med. Enfermagem 1 33,30% 

FISIOTERAPEUTA 2 100% 

Fisioterapia 2 100,00% 
  Fonte: RH (2010) 

  

4.4.2. Terceirizados do HULW – ATIVIDADE MEIO 

Os terceirizados da atividade meio totalizam 345 empregados perfazendo assim 

76,30% dos terceirizados do hospital, estes estão divididos em 44 setores e 15 cargos. A tabela 

20 abaixo mostra o total de terceirizados da atividade meio por cargos. 

Tabela 20: Relação do terceirizados área meio por cargo 

Cargos Qtde 

Ascensorista 4 

Atendente ambulatorial 49 

Aux de cozinheiro 23 

Aux de serv de documentação 110 

Aux de serv hospitalares 1 

Copeiro 30 

Cozinheiro de hospital 5 

Digitador 10 

Operador de maquina 1 

Operador de maquina copiadora 2 

Porteiro 6 

Recepcionista 1 

Secretario 7 

Servente de Limpeza 86 

Tec. em manut. Hospitalar 10 

Total 345 
Fonte: RH do HULW (2010) 
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Como pode ser observado na tabela 20 o cargo de Auxiliar de Serviço de 

Documentação é o que possui maior peso, com cerca de 32% dos terceirizados da atividade 

meio, seguido do Servente de Limpeza,  Atendente Ambulatorial e Copeiro com cerca de 25% , 

14% e 9%,  respectivamente. 

A tabela 21 mostra a distribuição desses empregados pelos setores no qual estão 

alocados. Constata-se que o setor que aloca o maior número de terceirizados da atividade 

meio é o de Higienização com 24,64%, seguido da Nutrição e da Lavandeira com 16,81% e 

7,54, respectivamente.  

 

Tabela 21: Relação dos terceirizados da atividade meio por setor e cargo 

Setor/cargo Qtde Setor/cargo Qtde Setor/cargo Qtde 

ADM HOSPITAL 4 OBSTETRICIA 3 
Aux de Serv. De 
Documentação 24 

Aux de Serv Hospitalares 1 
Aux de Serv. de 
Documentação 3 Operador de Máquina 1 

Secretario 2 PEDIATRIA 3 Servente de Limpeza 1 

Aux de Serv de Documentação 1 
Aux de Serv de 
Documentação 3 MANUTENCAO 10 

ADM E ALTA 6 CONTABILIDADE 4 Tec. em Manut. Hospitalar 10 

Aux de Serv de Documentação 6 
Aux de Serv. de 
Documentação 3 O E M 3 

ALMOXARIFADO 4 Secretario 1 
Aux de Serv. De 
Documentação 1 

Aux de Serv de Documentação 3 DIRET ADM 1 
Operador de Máquina 
Copiadora 2 

Ascensorista 1 
aux de Serv. de 
Documentação 1 ODONTOLOGIA 3 

AMB ENFERMAGEM 11 DIRET TECNICA 1 Atendente Ambulatorial 2 

Digitador 2 Secretario 1 
Aux de Serv. de 
Documentação 1 

Aux de Serv de Documentação 3 DIV CIRURGIA 1 PATRIMONIO 3 

Atendente Ambulatorial 6 
Aux De Serv. de 
Documentação 1 

Aux de Serv. de 
Documentação 3 

ANAT PATOLOGICA 2 DIV ENF. 3 Portaria 4 

Aux de Serv de Documentação 1 
Aux de Serv. de 
Documentação 2 Porteiro 2 

Atendente Ambulatorial 1 Secretario 1 Ascensorista 2 

BANC SANGUE 2 DIV MATER 2 RADIOLOGIA 7 

aux de serv de documentação 2 
Aux de Serv. de 
Documentação 2 Atendente ambulatorial 3 

CME HOSP LAURO 1 NUTRICAO 58 Porteiro 1 

Atendente ambulatorial 1 Aux de Cozinheiro 23 Digitador 1 

CARDIOLOGIA CME 2 Copeiro 30 
Aux de Serv. de 
Documentação 2 
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Aux de Serv. de Documentação 1 Cozinheiro de Hospital 5 RECURSOS HUMANOS 6 

Atendente Ambulatorial 1 DIV PRO SAUDE 1 Digitador 2 

CCAE CME 1 
Aux de Serv. de 
Documentação 1 

Aux de Serv. de 
Documentação 3 

Atendente Ambulatorial 1 DIV SERV GERAIS 3 Secretario 1 

CCS 1 
Aux de Serv. de 
Documentação 2 RECEPCAO 4 

Aux. de Serv. de Documentação 1 Ascensorista 1 
Aux de Serv. de 
Documentação 1 

CEROF 3 FARMACIA 12 Recepcionista 1 

Aux de Serv. de Documentação 1 
Aux de Serv. de 
Documentação 10 Porteiro 2 

Atendente Ambulatorial 2 Digitador 2 SPA 1 

CTI ENF. 6  FATURAMENTO 5 Atendente Ambulatorial 1 

Aux de Serv. de Documentação 2 
Aux de Serv. de 
Documentação 5 SAME 20 

Atendente Ambulatorial 4 INFORM MEDICA 4 Atendente ambulatorial 18 

CLIN CIRURG ENF 7 
Aux de Serv. de 
Documentação 1 

Aux de Serv. de 
Documentação 2 

Aux de Serv. de Documentação 7 Digitador 3 HIGIENIZACAO 85 

DIC 4 LABORATORIO 10 Servente de limpeza 85 

Aux de Serv. de Documentação 3 
Aux de Serv. de 
Documentação 1 SERVICO SOCIAL 2 

Atendente Ambulatorial 1 Porteiro 1 
Aux de Serv. de 
Documentação 2 

CLIN MED ENF 5 Atendente ambulatorial 8 PROAMA 1 

Aux de Serv de Documentação 5 LAVANDERIA 26 Secretario 1 
Fonte: RH (2010) 

 

4.5. AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DE RECURSOS HUMANOS CONSIDERANDO A 
EXPANSÃO 

 
A projeção das necessidades de recursos humanos para o HULW está baseada na 

proposta da matriz de dimensionamento de recursos humanos dos Hospitais Universitários 

Federais, disponibilizada pelo Ministério da Educação (MEC), cuja metodologia se orienta pelo 

número de leitos dos HU´s e tem como parâmetro para a composição dos recursos humanos 

os indicadores calculados para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).   

  Desta forma, será considerado, para o HULW, uma previsão de aumento de 140 

leitos, conforme detalhado anteriormente, ou seja, de 278, em 2010, para 418 leitos, em 2012. 

Seguindo a metodologia do MEC, os servidores encontram-se distribuídos em três áreas: 

atividade fim crítica; atividade fim não crítica e atividade meio e administrativa. 
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A tabela 22 abaixo mostra a distribuição dos servidores efetivos do HULW que compõe 

a atividade fim crítica, bem com o quantitativo necessário para o hospital aplicando a 

metodologia do MEC. 

 

Tabela 22:  Área Fim Crítica  (nº Leitos: 278) 

Cargo 
Quantidade 

Atual Necessária Saldo 

Médico 378 238 140 

Enfermeiro 115 161 -46 

Enfermeiro (Médio) 313 533 -220 
 

Analisando a tabela 22, observa-se que o quantitativo efetivo de servidores do hospital 

que compõem a área fim crítica está abaixo do necessário para o atendimento dos 278 leitos 

existentes no hospital. O caso mais crítico está no cargo de enfermagem nível médio (técnico e 

auxiliar de enfermagem) uma vez que, neste cargo, o déficit é de 220 profissionais. Para o 

cargo de enfermeiro nível superior, por sua vez, o déficit é de 46 profissionais. Em relação aos 

médicos, ressalta-se que o número de 378 médicos considera a carga horária do médico, isto 

é, cada carga horária de 20hs corresponde a um médico. 

A tabela 23 apresenta os servidores da área fim não crítica (superior e médio) do 

HULW, mostrando os servidores atuais e o quantitativo necessário para os atuais 278 leitos 

que compõem o hospital. 

Tabela 23: Área Fim Não Crítica (Nº de Leitos: 278) 

Nível Superior Nível Médio 

  Quantidade   Quantidade 

Cargo Atual Necessária Saldo Cargo Atual Necessária Saldo 

Assistente Social 18 6 12 Técnico em Farmácia 0 13 -13 

Biólogo 1 7 -6 Técnico em Laboratório 33 50 -17 

Biomédico 0 1 -1 Técnico em Histologia 0 2 -2 

Farmacêutico/Bioquímico 37 32 5 Técnico em Radiologia 18 29 -11 

Fisioterapeuta 10 10 0     

Fonoaudiólogo 1 4 -3     

Nutricionista 17 12 5     

Odontólogo 7 3 4     

Psicólogo 16 4 12     

Terapeuta Ocupacional 0 1 -1         
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Em relação aos servidores de nível superior, tem-se que os cargos de assistente social, 

farmacêutico/bioquímico, nutricionista, odontólogo e psicólogo, para a atual capacidade do 

hospital, estão em um número superior ao necessário. Por sua vez, os cargos de biólogo, 

biomédico, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional estão abaixo do quantitativo necessário. 

Por último, o cargo de fisioterapeuta está dentro do total necessário para os atuais 278 leitos.  

Em relação aos servidores de nível médio, todos os cargos se encontram abaixo do 

quantitativo necessário para o atendimento dos atuais 278 leitos. Não há, no HULW, 

servidores nos cargos de técnico em farmácia e em histologia, o que representa um déficit de 

13 e 2 servidores, respectivamente. Os cargos de técnico em laboratório e em radiologia, 

apesar de contar atualmente com 33 e 18 servidores, ainda têm um déficit de 17 e 11 

servidores, respectivamente. 

A tabela 24 traz os servidores das atividades meio e administrativa (médio e superior) 

que compõem o HULW, mostrando os servidores atuais e o quantitativo necessário para os 

atuais 278 leitos que compõem o hospital. 

 

 

Tabela 24: Atividade Meio e Administrativa (nº de Leitos: 278) 

Nível Superior Nível Médio 

  Quantidade   Quantidade 

Cargo Atual Necessária Saldo Cargo Atual Necessária Saldo 

Administrador 3 13 -10 Assistente Administrativo 53 190 -137 

Analista de Sistema 0 13 -13 Técnico em Eletrônica 2 9 -7 

Analista de TI 0 1 -1 Técnico em Secretariado 1 17 -16 

Arquiteto 1 3 -2 
Técnico em Segurança do 
Trabalho 0 4 -4 

Contador 0 4 -4     

Engenheiro 5 4 1      
Engenheiro de Segurança 
do Trabalho 

0 1 -1 

 
 

   

Estatístico 0 1 -1     

Físico 0 3 -3     

Jornalista 1 1 0     

Pedagogo 0 5 -5     

Programador 0 1 -1     

Relações Públicas 0 1 -1      

Secretário Executivo 0 1 -1        
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A partir da tabela 24 observa-se que, exceto o cargo de engenheiro, todos os outros 

(tanto superior quanto médio) estão abaixo do quantitativo ideal para o funcionamento do 

hospital. Em relação ao nível superior, a situação mais crítica refere-se aos cargos de 

administrador e analista de sistema, cujo déficit é de 10 e 13 servidores, respectivamente. 

Porém, deve-se destacar que, dos 14 cargos de nível superior, 10 não possuem servidores 

alocados no hospital.  

No tocante aos servidores de nível médio, o cargo de assistente administrativo é o que 

possui o maior déficit em relação aos servidores de atividade meio com 137 servidores a 

menos do que o necessário. Além disto, o cargo de técnico em segurança do trabalho não 

possui nenhum servidor da área.  

Deste modo, pode-se concluir que, para manter a atual capacidade do hospital com 

278 leitos, se faz necessário a readequação de um grande número de servidores nas diversas 

áreas e cargos, como apresentado nas tabelas 22, 23 e 24.  

Como o projeto prevê um aumento de 140 leitos, passando de 278 para 418 leitos, até 

2012, apresenta-se a seguir o dimensionamento das três áreas analisadas anteriormente, 

mostrando, assim, a necessidade de quadro de servidores efetivos para que o hospital atenda 

este aumento previsto. 

Seguindo a seqüência apresentada anteriormente, a tabela 25 apresenta o quadro de 

servidores da área fim crítica necessário para expansão de leitos prevista no projeto de 

reestruturação do HULW. 

 

 

Tabela 25: Área Fim Crítica (Nº de leitos: 418) 

  Quantidade 

Cargo Atual Necessária Saldo 

Médico 378 357 21 
Enfermeiro 115 242 -127 

Enfermeiro (Médio) 313 801 -488 
 

Analisando a tabela 25 constata-se que há necessidade de ampliação do corpo de 

servidores para a área fim crítica em cerca de 53% no quadro de servidores enfermeiros, 

enquanto que o cargo  de enfermeiros de nível médio, o aumento necessário é de 61%. 

Em relação aos cargos relacionados com a área fim não crítica (ver tabela 26), 

constata-se que, com a expansão do número de leitos para 418, a grande maioria dos cargos 

necessitam de um aumento em seu quadro de servidores, excetuando-se os cargos de 
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assistente social, odontólogo, nutricionista e psicólogo. Em relação aos cargos de nível 

superior, a maior demanda será nos cargos de farmacêutico/bioquímico, biólogo e 

fisioterapeuta com um déficit de 10, 09 e 05 servidores, respectivamente. Por sua vez, em 

relação aos cargos de nível médio, a maior demanda será para o cargo de técnico em 

laboratório, com 42 servidores, seguido do cargo de técnico em radiologia, farmácia e 

histologia com 26, 19 e 3 servidores, respectivamente. 

 

Tabela 26: Área Fim Não Crítica  (Nº de leitos: 418) 

Nível Superior Nível Médio 

  Quantidade   Quantidade 

Cargo Atual Necessária Saldo Cargo Atual Necessária Saldo 
Assistente Social 18 9 9 Técnico em Farmácia  19 -19 

Biólogo 1 10 -9 Técnico em Laboratório 33 75 -42 
Biomédico 0 2 -2 Técnico em Histologia  3 -3 

Farmacêutico/Bioquímico 37 47 -10 Técnico em Radiologia 18 44 -26 
Fisioterapeuta 10 15 -5     
Fonoaudiólogo 2 5 -3     
Nutricionista 17 17 0     
Odontólogo 7 4 3     

Psicólogo 16 6 10     
Terapeuta Ocupacional 0 2 -2         

 

A tabela 27 apresenta a necessidade de servidores dos cargos ligados à atividade meio e 

administrativa. 

Tabela 27: Atividade Meio e Administrativa  (Nº de leitos: 418) 

Nível Superior Nível Médio 

  Quantidade   Quantidade 

Cargo Atual Necessária Saldo Cargo Atual Necessária Saldo 
Administrador 3 19 -16 Assistente 

Administrativo 53 286 -233 
Analista de 
Sistema 

 19 -19 
Técnico em Eletrônica 2 14 -12 

Analista de TI  1 -1 Técnico em 
Secretariado 1 25 -24 

Arquiteto 
Contador 

1 
 

4 
5 

-3 
-5 

Técnico em Segurança 
do Trabalho 

0 6 -6 

Engenheiro 5 6 -1     
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Engenheiro de  
Segurança do 
Trabalho 

 2 -2 

    
Estatístico  

 
1 
 

5 

-1 
 

-5 

     Físico 

Jornalista 1 1 0     
Pedagogo  7 -7     
Programador  2 -2     
Relações Públicas  1 -1     
Secretário 
Executivo 

 2 -2 
    

 

Analisando a tabela 27 observa-se que, com exceção do cargo de jornalista, haverá a 

necessidade de expansão em todos os cargos relacionados na tabela. Em relação aos cargos de 

nível superior, os cargos com maior demanda são: analista de sistema, administrador e 

pedagogo com necessidade de 19, 16 e 7 servidores, respectivamente. No tocante aos cargos 

de nível médio, o cargo de assistente administrativo é o que necessitará de mais servidores 

com 233. Vale ressaltar, ainda, que o cargo de técnico de segurança do trabalho – que 

atualmente não conta com nenhum servidor – necessita de 06 servidores para atender à 

expansão prevista. 

Tendo em vista a expansão de 278 leitos, em 2010, para 418, em 2012, conclui-se que 

o HULW vai necessitar de um acréscimo de 1.076 servidores, sendo que quase 57% 

concentram-se nos cargos da atividade fim crítica, conforme tabela 28. 

 Tabela 28: Consolidação das necessidades de recursos humanos até 2012 

ATIVIDADE QUANTITATIVO 

ATIVIDADE FIM CRÍTICA 615 

ENFERMEIRO (NÍVEL SUPERIOR) 127 

ENFERMEIRO (NÍVEL MÉDIO) 488 

ATIVIDADE FIM NÃO CRÍTICA 121 

NÍVEL SUPERIOR 31 

NÍVEL MÉDIO 90 

ATIVIDADE MEIO E ADMINISTRATIVA 340 

NÍVEL SUPERIOR 65 

NÍVEL MÉDIO 275 

TOTAL 1.076 
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Por fim, tem-se a previsão de expansão do corpo de recursos humanos do HULW, 

detalhada por ano (2011 e 2012) e por cargo (ver tabela 29). 

 

Tabela 29: Previsão de expansão dos recursos humanos do HULW, por cargo 

Cargos 

Contratações 

2011 2012 Total 
ATIVIDADE FIM CRÍTICA 421 194 615 

Enfermeiro (nível superior) 82 45 127 

Enfermeiro (nível médio) 339 149 488 

ATIVIDADE FIM NÃO CRÍTICA 81 40 121 

Biólogo 7 2 9 

Biomédico 1 1 2 

Farmacêutico/Bioquímico 2 8 10 

Fisioterapeuta 3 2 5 

Fonoaudiólogo 3 0 3 

Terapeuta Ocupacional 1 1 2 

Técnico Em Farmácia 15 4 19 

Técnico em Laboratório 28 14 42 

Técnico em Histologia 3 0 3 

Técnico em Radiologia 18 8 26 

ATIVIDADE MEIO E ADMINISTRATIVA 262 78 340 

Administrador 12 4 16 

Analista de Sistema 15 4 19 

Analista de TI 1 0 1 

Arquiteto 2 1 3 

Contador 4 1 5 

Engenheiro 0 1 1 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 1 1 2 

Estatístico 1 0 1 

Físico 4 1 5 

Pedagogo 6 1 7 

Programador 1 1 2 

Relações Públicas 1 0 1 

Secretário Executivo 1 1 2 

Assistente Administrativo 180 53 233 

Técnico em Eletrônica 9 3 12 

Técnico em Secretariado 19 5 24 

Técnico em Segurança do Trabalho 5 1 6 

Total 764 312 1.076 
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5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO HULW: INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 

 No que se refere à infraestrutura física, o diagnóstico da situação atual do HULW, bem 

como a identificação das necessidades de melhorias foram organizados em dois tópicos.  No 

primeiro, apresenta-se a programação de criação e implantação de novas habilitações e de 

aumento de leitos e, em seguida, o planejamento de reformas e obras. 

 

5.1. LEITOS 
O HULW-UFPB de 2010 a 2012 estará criando/estruturando cinco novas habilitações, 

de média e alta complexidade, e expandindo em 50% o número de leitos ativos, passando de 

278, em 2010, para 418 em 2012, distribuídos entre as suas especialidades. A tabela 30 mostra 

o aumento de leitos do hospital divididos em dois grandes grupos: Leito Especialidades e Leito 

Complementar.  

 
Tabela 30: Aumento de leitos do HULW 2010-2012 

Grupo Atual 2010 2011 2012 

Leito - Especialidades 238 252 270 318 

Leito Complementar 40 50 70 100 

Total 278 302 340 418 

     Fonte: Planejamento HULW 
  

Analisando a tabela 30, constata-se com o aumento o grupo especialidade 

corresponderá a cerca de 76% do acréscimo de leitos do hospital, enquanto que os leitos 

complementares serão expandidos em 150%. 

O grupo leito-especialidade está dividido em cinco subgrupos, são eles: Cirúrgico, 

Clínico, Obstétrico, Pediátrico e Hospital Dia. A tabela 31 traz a distribuição de leitos pelos 

subgrupos.   

Tabela 31: Divisão dos Leitos Especialidades 
Especialidade Atual 2010 2011 2012 

Cirúrgicos 61 67 79 95 
Clínico 87 95 101 112 
Obstétrico 24 24 24 35 
Pediátrico 36 36 36 46 
Hospital Dia 30 30 30 30 

Total 238 252 270 318 
     Fonte: Planejamento HULW 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 IN

FR
A

ES
TR

U
TU

RA
 F

ÍS
IC

A
 

   
   

   
 



 

 

78 
Plano de Reestruturação do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

 

 

   Observa-se um aumento de 80 leitos previstos para estas especialidades, sendo que, 

deste total de leitos acrescidos, cerca de 43% estão na especialidade cirúrgica ficando com o 

maior parte dos leitos que serão expandidos, seguido da clínica, obstétrica e pediátrica com 

31%, 14% e 13%, respectivamente.  

A tabela 32 mostra a distribuição dos leitos pelas diversas subdivisões existentes nos 

leitos especialidades e complementar. Das 26 especialidades atuais 16 terão aumento do 

número de leitos. Está previsto ainda o acréscimo de duas outras especialidades [neurocirurgia 

(cirúrgico) e emergência (complementar)] que juntas totalizarão 30 novos leitos. Deste modo, 

com os acréscimos destas duas novas especialidades o HULW totalizará 28 especialidades 

como pode ser observado na tabela 32. 

 

Tabela 32: Expansão de Leitos (2010-2012) 

ESPECIALIDADE - CIRÚRGICO 

Nome Leitos Leitos Existentes 2010 2011 2012 

Gastroenterologia 8 8 8 10 

Nefrologiaurologia 6 6 6 10 

Ginecologia 12 12 12 12 

Toraxica 2 2 4 8 

Buco maxilo facial 4 4 4 4 

Cardiologia 4 10 10 16 

Cirurgia geral 21 21 21 21 

Neurocirurgia 0 0 10 10 

Otorrinolaringologia 2 2 2 2 

Plástica 2 2 2 2 

Total 61 67 79 95 

          

ESPECIALIDADE - CLÍNICO 

Nome Leitos Leitos Existentes 2010 2011 2012 

Clínica geral 59 59 59 60 

Hematologia 2 2 4 4 

Neurologia 4 8 8 12 

Pneumologia 4 4 4 4 

Neonatologia 6 6 6 6 

Cardiologia 6 10 14 20 

Dermatologia 2 2 2 2 

Nefrourologia 4 4 4 4 

Total 87 95 101 112 
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COMPLEMENTAR 

Nome Leitos Leitos Existentes 2010 2011 2012 

Unidade Isolamento 10 20 20 20 

Emergência 0 0 10 20 

UTI Neonatal - Tipo II 6 6 10 10 

Unidade Intermediaria Neonatal 6 6 6 16 

UTI Pediátrica - Tipo II 4 4 10 10 

UTI Adulto - Tipo II 14 14 14 24 

TOTAL 40 50 70 100 

          

OBSTETRICO 

Nome Leitos Leitos Existentes 2010 2011 2012 

Obstetrícia Cirúrgica 24 24 24 35 

          

PEDIATRICO 

Nome Leitos Leitos Existentes 2010 2011 2012 

Pediatria Clínica 31 31 31 40 

Pediatria Cirúrgica 5 5 5 6 

Total 36 36 36 46 

          

HOSPITAL DIA 

Nome Leitos Leitos Existentes 2010 2011 2012 

Cirúrgico/Diagnostico/Terapêutico 30 30 30 30 
 

    Fonte: Planejamento HULW 

 

5.2. PROJETOS E OBRAS 
 

As informações, a seguir, retratam o diagnóstico da infraestrutura física do HULW, de 

acordo com as informações coletadas junto aos setores de Projetos e Obras e Manutenção 

Predial e Instalações Especiais.  

 Os projetos/obras relatados a seguir são, em sua maioria, reivindicações antigas, tendo 

como exemplo significativo a ativação do sétimo pavimento que, desde a construção do 

Hospital nos anos 70 e 80, permanecia inconcluso, servindo de almoxarifado da administração.  

Foi, então, concluído, atendendo às novas demandas, modificado e reformado para apoiar os 

serviços de alta complexidade como transplantes e cirurgias cardíacas. A proposta da ativação 

do sétimo pavimento visa, ainda, concretizar a disponibilidade de enfermarias para servidores. 
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A recuperação do Ambulatório – com a substituição do piso e a aplicação de cerâmica 

em parte das paredes – é também outro exemplo merecedor de destaque.  

Os projetos/obras desenvolvidos e em desenvolvimento no HULW, nos últimos dois 

anos, podem ser encontrados no anexo V que detalha, ainda, seus respectivos objetivos e 

situação atual.  

De acordo com informações coletadas no Setor de Engenharia Hospitalar, na lista de 
prioridades para melhoria da infraestrutura-física estão os seguintes projetos: 

§ Projeto da Emergência Referenciada do Hospital Universitário Lauro 
Wanderley (REHUF); 

§ Projeto de construção de anexo para o Serviço de Assistência Especializada 
materno infantil, hospital-dia materno e hospital-dia infantil do Hospital 
Universitário Lauro Wanderley – Universidade Federal da Paraíba (REHUF); 

§ Recuperação Estrutural da Fachada Oeste dos Blocos A e B do Prédio do 
Hospital Universitário – HULW; 

§ Recuperação da Rede de Água e Esgoto e da Rede Elétrica de Todos os 
Pavimentos do Hospital Universitário Lauro Wanderley; 

§ Substituição de 30% do piso e pintura dos ambientes internos e de circulação 
do Hospital Universitário Lauro Wanderley nos blocos A, B e C; 
 

Conforme levantamento do setor de manutenção e instalações especiais, foram 

identificadas, na tabela 33, as diversas necessidades de melhorias a partir do diagnóstico da 

situação atual. 

Tabela 33: Necessidades de Melhorias para o HULW 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 

 
DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

ESPECIFICAÇÕES DAS NECESSIDADES DE 
MELHORIAS PARA O SETOR. 

Sistema de Geração de Energia Sistema de Geração de Energia 
- 01(um) grupo gerador de 320KVA com 32 anos de 
funcionamento; 
 - 01(um) grupo gerador de 330KVA com 29 anos de 
funcionamento; 
- 01(um) grupo gerador de 500KVA adquirido em 01/2009. 
 
Basicamente o HULW só conta com o grupo gerador novo, já 
que os 02(dois) outros, mesmo com um contrato de 
manutenção em vigência, estão com problemas de peças de 
reposição, já que os equipamentos estão com suas vidas úteis 
exauridas. 
  

 
Aquisição de 02(dois) grupos geradores 
de 500KVA, similares ao adquirido em 
janeiro/2009. 
 
Valor estimado total: R$ 400.000,00 

Refrigeração Refrigeração 
- 02(duas) torres de refrigeração funcionando precariamente; 
- 03(três) compressores de 40tr, só 01(um) funcionando; 
- 04(quatro) compressores de 30tr, com 03(três) 
funcionando; 
- Perfazendo dois sistemas, cada um com 120tr, mas só 
funcionando a metade, ou seja, 120tr. 
- 03(três) bombas de água gelada com 02(duas) funcionando; 

 
- 02(dois) refrigeradores de líquidos, 
com compressor parafuso, condensação 
à água de 150tr cada. 
 
- Aquisição de 02(duas) torres de 
refrigeração, similar a ora instalada. 
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- 03(três) bombas de água de condensado com 02(duas) 
funcionando; 
- Quadro de comando elétrico, funcionando precariamente. 
 
Auditório  
 
- 02(dois) Fan-coil de 15tr. 
- 01(um) Fan-coil de 20tr. 
 
Bloco Cirúrgico  
 
- 11(onze) Fan-coil de 10Tr com 07(sete) funcionando. 
- Hall do Bloco Cirúrgico, 01(um) Fan-coil de 25Tr. 
 
Central de Esterilização  
 
- 10(dez) Fan-coil de 1,5Tr, com 03(três) funcionando. 
 
Biblioteca 
 
- 01(um) Fan-coil de 25Tr. 
 
6º Andar 
 
- 11(onze)Fan-coil de 1,5Tr, com 04(quatro) funcionando. 
 
Observação: Listamos os equipamentos como projetado há 
mais ou menos 30(trinta) anos, e evidenciamos o que ora 
encontra-se funcionando. 
 
 
 

 
Valor Total estimado: R$ 120.000,00 
 

Caldeiras Caldeiras 
- 01(uma) caldeira Simili-10 de 810Kg/h, ano de fabricação 
1976, combustível Tipo A1(BPF) 
- 01(uma) caldeira Simili-10 de 810Kg/h, ano de fabricação 
1979, combustível tipo A1(BPF). 
 
Os Equipamentos com mais ou menos 30(trinta) anos de 
funcionamento, operam regularmente, pois, durante a maior 
parte de suas vidas mantivemos manutenções corretivas nos 
referidos equipamentos. 
 
 

- Aquisição de 01 Caldeira de vapor 
saturado horizontal pressurizada 
 
Valor estimado: R$ 580.000,00 

Gases Medicinais Gases Medicinais 
- 01 Tanque criogênico para oxigênio líquido, com capacidade 
de 4.950m³. 
- 01(um) tanque criogênico para nitrogênio líquido, com 
capacidade de 3.990m³. 
- Central de reserva de cilindros. 

- Aquisição de 01(uma) Usina 
concentradora de oxigênio duplex, com 
capacidade mínima de 39,0m³/h, 
composta de: compressores, tanques, 
filtros, secadores, concentradores, 
analisadores, ar medicinal, enchedor de 
cilindros (torpedos) e central de 
manifold, com gaiola de cilindros de 
reserva. 
 
Valor estimado: R$ 600,000,00   
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- Revisão geral da rede de distribuição 
dos gases medicinais. 
 
Valor estimado: R$  500,000,00   
 

Rede Elétrica Reparo da Rede Elétrica 
Rede comprometida, operando no limiar de funcionamento e 
com 40 anos de uso. Sendo executados apenas pequenos 
serviços de ordem emergencial. 

- Execução do serviço de reforma, 
adequação e reestruturação dos 
quadros e alimentadores do HULW. 

 

Valor estimado: R$ 514.301,31 
 

Ambientes e Aéreas Internas de Circulação Reparo dos ambientes e aéreas 
internas de circulação 

A pintura geral interna do edifício, englobando as paredes de 
alvenarias dos andares, portas de saída de emergência, 
corrimãos das escadas, áreas internas garagem/almoxarifado 
(compreendendo paredes, teto, colunas/vigas, piso e portas), 
encontra-se desgastada pelo uso e ação do tempo, 
necessitando ser revitalizada. 

- Execução de serviços de pintura 
dos ambientes e circulação nos 
blocos A, B e C no HULW     

 

Valor estimado: R$ 502.135,60 
 

Rede Hidráulica  Reparo da Rede Hidráulica 
Rede comprometida, operando no limiar de funcionamento e 
com 40 anos de uso. Sendo executadas apenas pequenas 
obras emergenciais para reparação da rede hidráulica. 

- Instalações Hidráulicas de Água 
Quente                                                                           

Valor estimado: R$ 319.513,60 

 

- Execução do serviço de reparo e 
troca de tubulações de água fria, 
água quente, esgoto e águas 
pluviais em FEFO por PVC nos 
blocos A e B. 

Valor estimado: R$  504.603,51 
 
Valor estimado total: R$ 824.117,11 
 
 

Serviço de Anatomia Patológica e Citologia Reforma do Serviço de Anatomia 
Patológica e Citologia 

Prédio encontra-se desgastado e funcionando em estado de 
qualidade comprometido necessitando da execução de obras 
e serviços de recuperação e reforma. 

- Reforma e adequação do serviço 
de anatomia patológica e citologia, 
no pavimento térreo- bloco C. 

 

Valor estimado: R$ 171.821,23 
Urbanização da Área Externa e Recuperação de Galeria     Serviço de Urbanização da Área 

Externa e Recuperação de Galeria 
Área degradada, necessitando de obras de urbanização e de 
recuperação de galerias. 

- Execução do serviço de 
urbanização da área externa 
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posterior e recuperação de galeria, 
no HULW. 

 

Valor estimado: R$ 168.908,40 
 

Fachada Oeste dos Blocos A e B do Prédio do Hospital 
Universitário – HULW 

Recuperação Estrutural da 
Fachada Oeste dos Blocos A e B do 
Prédio do Hospital Universitário – 
HULW 

A estrutura externa de brises da fachada leste do HULW foi 
recuperada há dois anos, mas a estrutura da fachada oeste se 
encontra bastante danificada pela ação do tempo, estando, 
na sua maioria, com a ferragem exposta e com o perigo de 
cair partes dos mesmos.  
 

- Execução do serviço de 
Recuperação Estrutural da Fachada 
Oeste dos Blocos A e B do Prédio 
do Hospital Universitário – HULW 

 

Valor estimado: R$ 624.611,87 
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6. DIMENSÃO: ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO  
 

A atual política pública de gestão de ensino, pesquisa e extensão passa a ser projetada 

de forma a atender as perspectivas emergentes postas na sociedade brasileira que se ampliam 

em decorrência de uma demanda legítima pela educação superior e, ao mesmo tempo, por 

uma tomada de consciência da importância fundamental desse nível educacional. 

A expansão da educação superior deriva da necessidade de atender as atuais 

exigências assentadas pelo processo de desenvolvimento sócio-cultural, político e econômico 

do País, tendo em vista a formação dos novos profissionais, que demandam novos 

conhecimentos, saberes, tecnologias, competências e habilidades.  

Desse modo, por ser a universidade o locus por excelência da formação, da pesquisa, 

da produção de conhecimento, da geração de tecnologias é convocada a fomentar novas 

abordagens resultantes do processo formativo e da investigação científica, com vista a atingir a 

formação profissional mais adequada para o mundo atual. Em torno dessa perspectiva, o 

ensino superior no contexto atual da sociedade brasileira passa a enfrentar novos desafios e 

dificuldades que exigem políticas que potencializem:  

a) melhoria da qualidade do ensino e da formação profissional, fomentando e 

reforçando a inovação, a interdisciplinaridade, e a transdisciplinaridade nos 

programas acadêmicos; 

b) formação do cidadão crítico, ético, criativo e socialmente comprometido com a 

sociedade, capaz de produzir, organizar, difundir e controlar o conhecimento; 

c) condições de igualdade no que se referem ao acesso e permanência, tomando 

por base os méritos, capacidade, esforços e perseverança, sem permitir 

discriminação e favorecendo a inclusão das minorias reconhecidas socialmente; 

d) o desenvolvimento de habilidades que permitam a aprendizagem continuada, 

nas mais diferentes situações de vida; 

e) uma formação que considere os aspectos ligados à socialização, integração, 

cooperação, participação. (UFPB/PPI, 2005, p, 03) 

 

No conjunto das políticas propostas pelo Ministério da Educação para enfrentamento 

desses novos desafios, destacam-se três novos programas: i) PROUNI (Programa Universidade 

Para Todos) - criado em 2004, pela Lei nº 11.096/2005 e tem como finalidade a concessão de 

bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação e de cursos 

sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior.  

As instituições que aderem ao programa recebem isenção de tributos; ii) REUNI 

(Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) - 

instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, define como um dos seus objetivos 
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dotar as universidades federais das condições necessárias para ampliação do acesso e 

permanência na educação superior; iii) REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos 

Hospitais Universitários Federais) – estabelecido pelo Decreto nº 7.082, de 27 de janeiro de 

2010, “[...] dispõe sobre o financiamento compartilhado dos hospitais universitários federais 

entre as áreas da educação e da saúde e disciplina o regime da pactuação global com esses 

hospitais” (BRASIL/PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2010, p.1). 

Com exceção do PROUNI que se destina a instituições privadas de educação superior, a 

Universidade Federal da Paraíba vem desenvolvendo o REUNI que “[...] representou a 

possibilidade de fazer uma proposta de reestruturação e expansão, para o período 2008-2012, 

com um valor total de até R$ 136 milhões”. (UFPB, 2010, p. 1); e o REHUF, direcionado ao 

processo de reestruturação do Hospital Universitário Lauro Wanderley, encontra-se em 

processo de elaboração do seu Plano de Medidas e Metas para o período de 2011-2012.  

No conjunto das Diretorias, Assessorias, Coordenações, Divisões e Setores do HULW, 

destaca-se a Coordenação Geral de Estágio, Pesquisa e Extensão - CGEPE que, ora passa a 

apresentar a sua proposta de reestruturação, embasada no que dispõe o § 1º do Art.2º do 

Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007– de criação do REHUF – acerca do ensino, pesquisa e 

extensão, objeto de atuação dessa Coordenação: 

§ 1o No campo do ensino, pesquisa e extensão, os hospitais universitários 

desempenham as funções de local de ensino-aprendizagem e treinamento 

em serviço, formação de pessoas, inovação tecnológica e desenvolvimento 

de novas abordagens que aproximem as áreas acadêmica e de serviço no 

campo da saúde, tendo como objetivos específicos: 

I - atender às necessidades do ensino de graduação na área da saúde, em 

especial em relação à oferta de internato nos cursos de Medicina e estágios 

curriculares supervisionados para os demais cursos, conforme previsão nas 

diretrizes curriculares nacionais e no projeto pedagógico de cada curso; 

II - desenvolver programas de pós-graduação stricto sensu e lato sensu, 

voltados à formação de docentes e pesquisadores em saúde familiarizados 

com a ótica dos serviços de atenção especializada ofertados e a gestão em 

saúde; 

III - definir a oferta anual de vagas dos programas de residência médica, de 

modo a favorecer a formação de médicos especialistas nas áreas prioritárias 

para o SUS, segundo indicadores estabelecidos pelos Ministérios da 

Educação e da Saúde; 

IV - implementar a residência multiprofissional nas áreas estratégicas para o 

SUS, estimulando o trabalho em equipe multiprofissional e contribuindo 
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para a qualificação dos recursos humanos especializados, de forma a 

garantir assistência integral à saúde; e 

V - estimular o desenvolvimento de linhas de pesquisa de interesse do SUS, 

em conformidade com o perfil epidemiológico local e regional e as diretrizes 

nacionais para pesquisa em saúde, com foco na busca de novas tecnologias 

para o cuidado e a gestão em saúde. (BRASIL/ PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 

2010, p. 1-2) 

No atendimento desses objetivos, a CGEPE propõe uma redefinição estrutural de suas 

funções no espaço institucional do Hospital Universitário: de mera instância cartorial das 

atividades de ensino, de pesquisa e de extensão – atualmente circunscritas à autorização e ao 

controle do registro do Estágio Obrigatório e Não Obrigatório e do registro do número de 

pesquisas e projetos de extensão - para se tornar, de fato e de direito, uma coordenação 

acadêmica diretamente articulada à implementação das diretrizes curriculares nacionais e do 

projeto pedagógico de cada curso de graduação que atua no HULW; à criação e implantação de 

programas de pós-graduação stricto sensu e lato sensu; à criação de novos programas de 

residência e de acompanhamento pedagógico dos programas de residência (médica e 

multiprofissional) existentes; à elaboração e acompanhamento de pesquisas na área da saúde; 

à elaboração e acompanhamento de atividades de extensão na área da saúde; dentre outras.  

Segundo o Regimento Interno do Hospital Universitário Lauro Wanderley (2002), na 

Seção II em seu Art.38, a Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão (CGEPE) é órgão 

executivo subordinado diretamente ao Diretor Superintendente, que apresenta como 

competências:  

I. Aprovar normas sobre programas específicos, que deverão ser postos em 

prática no HULW, referentes ao ensino, pesquisa, extensão e educação 

continuada; 

II. Coordenar as atividades da sala de leitura, seguindo as normas técnicas da 

Biblioteca Central da UFPB; 

III. Coordenar as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão em educação 

continuada; 

IV. Deliberar em assuntos de ensino, pesquisa, extensão e  educação continuada 

no âmbito do HULW; 

V. Promover a integração entre a administração e os departamentos acadêmicos. 

 

São representações atuais da CGEPE: Membro do Conselho Consultivo do HULW; 

Membro da Assessoria de Extensão da PRPG/UFPBe o Presidente do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão do Hospital Universitário. 
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Conforme estão dispostas essas competências, constatam-se as limitações e 

contradições funcionais postas à CGEPE: por um lado, são restritas as suas atividades de 

coordenação nos campos acadêmico-pedagógico, científico e tecnológico. Por outro, as 

funções da CGEPE ampliam-se ao serem atribuídas ações de Educação Permanente ou 

Continuada, quando estas são da responsabilidade de outras instâncias do HULW. 

Portanto, a reestruturação funcional da CGEPE, sobretudo, na atual perspectiva 

levantada pelo REHUF (2010), é inquestionável. Ademais, em razão de o Regimento Interno do 

Hospital Universitário estar em processo de revisão, oportuniza a reestruturação regulamentar 

da CGEPE.  

 O plano que ora se apresenta contempla duas partes: diagnóstico atual e plano 

de ações e metas proposto para a CGEPE (2011-2012). 

 

6.1.   DIAGNÓSTICO 
 

Para melhor visualização e entendimento desse diagnóstico, dividiu-se em três itens: 

as atuais atividades da CGEPE; a apresentação de dados quanti-qualitativos pertinentes ao 

ensino, pesquisa e extensão do HULW no ano de 2010; e a atual situação da estrutura física, 

tecnológica e de recursos humanos dessa Coordenação.  

 

6.1.1. Atuais atividades da CGEPE 

 

a) Ensino – restringe-se ao registro do Estágio Obrigatório e Estágio Não Obrigatório. 

Trata-se de uma atividade de fluxo contínuo, mas que apresenta maior intensidade no início 

de cada semestre letivo. Embasa-se na nova Lei de Estágio (Lei nº 11.788, de 25.09.2008), com 

disponibilidade de acesso em nível da educação superior e da educação profissional, esta na 

área de Enfermagem, "[...] conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, 

modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso" (BRASIL/PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, 2008, p. 01).  

     No caso do Estágio Obrigatório, a CGEPE busca atender a demanda derivada da 

UFPB com base nas “[...] normas dos Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos de Graduação, 

propiciando a complementação do ensino-aprendizagem no campo profissional”. 

(HULW/CGEPE, 2007, p.2) 

     Em termos do Estágio Não Obrigatório é “[…] oferecido apenas aos estudantes da 

UFPB e Instituições Públicas” (HULW/CGEPE, 2007, p.2). Essa modalidade de Estágio também 
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segue as normas disciplinares desta Coordenação em consonância com a Coordenação Geral 

de Estágios da UFPB e a Lei de Estágio nº 11.788, de 25.09.2008. 

     Os estágios ocorrem, sobretudo, com alunos dos cursos da área de Saúde. Para o 

controle burocrático, a Coordenação elaborou uma documentação para registro dessa 

atividade: Ficha de Solicitação de Estágio Obrigatório, Ficha de Solicitação de Estágio Não 

Obrigatório, Documentação necessária para acessar o Estágio, Documentação necessária para 

emissão de Certificado de Conclusão do Estágio Curricular Não Obrigatório, Cadastramento 

dos Setores que oferecem Estágios, Boletim de Aproveitamento, Folha de Frequência de 

Estágio e Termo de Compromisso. 

 

b) Pesquisa - as atividades da CGEPE centram-se no registro dos projetos de pesquisa 

através da utilização de formulários. São projetos submetidos à Coordenação para serem 

desenvolvidos no âmbito do HU e que já foram aprovados pelo Comitê de Ética na Pesquisa da 

instituição. Decerto, reafirma-se o caráter cartorial da CGEPE ao se restringir ao mero registro 

dos projetos de pesquisa e a analisar tão somente a sua viabilidade técnica e orçamentária, 

conforme se verifica no texto a seguir: “Cabe a esta Coordenação o gerenciamento das 

pesquisas desenvolvidas no HULW, com relação a sua viabilidade técnica científica e 

orçamentária em consonância com o Comitê de Ética em Pesquisa e a Superintendência”. 

(HULW/CGEPE, 2007, p.2) Configuram-se como projetos de pesquisa: as propostas 

investigativas vinculadas ao Estágio, à iniciação científica (CNPq-PIBIC/UFPB, CNPq, etc.), a 

pesquisas de professores bolsistas ou não de órgão de fomento, de alunos de Cursos de 

Especialização, de Mestrado e de Doutorado, de servidores técnicos do Hospital, dentre outras 

demandas. 

 

   c) Extensão - As atuais atividades da CGEPE pertinentes à Extensão limitam-se 

também ao registro através do uso de formulários. Conformam-se como projetos submetidos 

à CGEPE para serem desenvolvidos no âmbito do HULW. Geralmente, esses projetos estão 

inscritos no PROBEX, propostos por professores que contam com alunos bolsistas ou não, 

técnicos servidores do Hospital, dentre outras demandas. 

 

    d) Educação Continuada - Os arquivos existentes na Coordenação apontam como 

atividades desenvolvidas nessa área a realização de Cursos destinados aos alunos, docentes, 

funcionários e técnicos do HULW. Registra-se nessa área a realização de Cursos promovidos 

pelo CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica da Paraíba) dirigidos a alunos, cujo certificado 

é conferido pela CGEPE.  
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e) Outras Ações da CGEPE:  Biblioteca setorial do hospital universitário e Comitê de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

As instalações físicas da BIBLIOTECA SETORIAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

contemplam: salas de leitura (3); mesas para estudos individuais (14 cabines); espaço para 

abrigar novos serviços como, por exemplo, internet, exposições, cineclubes, etc.; e as 

instalações para abrigar a BVS (Estação Biblioteca Virtual em Saúde) e a Conexão Médica.  

A Biblioteca não possui orçamento próprio, vincula-se à disponibilidade orçamentária e 

financeira do Hospital Universitário. De acordo com dados estatísticos de 2008, a Biblioteca 

teve 2.464 usuários cadastrados; com uma frequência diária aproximada de 80 usuários. 

A Biblioteca ainda não possui as condições de acessibilidade para atender as pessoas 

portadoras de deficiência; nem dispõe de catálogo automatizado do acervo, e, 

consequentemente, sem consulta on line ao acervo.  

Em termos de serviços oferecidos pela Biblioteca, evidencia-se a assinatura do 

Programa de Formação e Educação Médica à Distância por via satélite. No contexto dessa 

Biblioteca, acolhe-se a ESTAÇÃO BIBLIOTECA VIRTUAL DE SAÚDE (BVS), iniciativa do Ministério 

da Saúde/ BIREME/ OPAS/ OMS, inaugurada em 08 de Junho de 2010. Apresenta como 

objetivo democratizar o aceso as informações técnico-científicas em Saúde através de uma 

rede de computadores interligados (Rede BIBLIOSUS) a nove centros cooperantes de 

Formações Acadêmicas e do Sistema Único de Saúde em nível nacional, internacional, além de 

disseminar a produção editorial do Ministério da Saúde e fomentar o debate, interação, a 

pesquisa e a promoção de saúde. 

O COMITÊ DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO constitui a esfera deliberativa da CGEPE. 

Instaurado em 03 de maio de 2006 pela Portaria SUP/HULW/Nº 18/2006 com a finalidade de 

reger as normas pertinentes ao ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidos no Hospital 

Universitário, bem como de analisar e/ou aprovar projetos e as diversas atividades de Ensino 

Pesquisa e Extensão desenvolvidas no âmbito do HULW.  

 

6.1.2. Dados quanti-qualitativos: ensino, pesquisa e extensão do HULW em 2010 

Apresentam-se duas ordens de dados: os dados quantitativos levantados pela CGEPE 

para o Relatório MEC/REHUF relacionados às atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas 

pelo corpo docente, alunado e servidores médicos do Hospital no 1º quadrimestre de 2010; e 
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os dados qualitativos coletados em janeiro de 2010, junto a 47 alunos do internato do HULW. 

Do universo desses alunos, 26 devolveram os formulários preenchidos. 

 

a) Categoria analítica: corpo docente 

Na categoria analítica corpo docente, foi considerado o quatitativo referente à 

titulação do corpo docente da área de medicina, vínculo acadêmico, especialidade, bem como 

supervisão de internato e residência, conforme tabelas a seguir. 

 

Tabela 34: Titulação do Corpo Docente da Área de Medicina envolvido em atividades no HULW 
(João Pessoa/PB) 

TITULAÇÃO Nº % 
DOUTORADO 44 30,1 
MESTRADO 39 26,7 
ESPECIALIZAÇÃO 63 43,2 
GRADUAÇÃO -- -- 

TOTAL 146 100 
FONTE: Relatório MEC/REHUF – HULW (2010). 

  

 Quanto ao vínculo acadêmico, mais de 60% do corpo docente da área de medicina 

pertencem  a categoria adjunto: 

 

Tabela 35: Vínculo Acadêmico do Corpo Docente da Área de Medicina  envolvido em atividades 
no HULW (João Pessoa/PB) 

VÍNCULO ACADÊMICO DE 40H 20h TOTAL 
SUBSTITUTO -- 02 02 04 (2,7%) 
VISITANTE -- -- -- -- 
AUXILIAR 01 11 22 34 (23%) 
ASSISTENTE 12 20 08 40 (27%) 
ADJUNTO 33 14 13 60 (40,5%) 
ASSOCIADO 09 01 -- 10 (6,8%) 
TITULAR -- -- -- -- 
 

TOTAL 
55  

(37,5%) 
48 

(32,2%) 
45 

(30,3%) 
148     

 (100%) 
 FONTE: Relatório MEC/REHUF – HULW (2010).  

 
 

Tabela 36: Área Médica Por Especialidade do Corpo Docente envolvido em atividades no HULW 
(João Pessoa/PB) 
ÁREA MÉDICA POR ESPECIALIDADE n % 
CLÍNICA MÉDICA 83 56 
CLÍNICA CIRÚRGICA 33 22,3 
CLÍNICA GINECOLÓGICA E OBSTÉTRICA 18 12,2 
CLÍNICA PEDIÁTRICA 14 9,5 
TOTAL 148 100 
 FONTE: Relatório MEC/REHUF – HULW (2010). 
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Tabela 37: Supervisão de Internato e Residência pelos Docentes e Servidores Médicos 
envolvidos  em atividades das Clínicas do HULW (João Pessoa/PB) 
SUPERVISÃO DOCENTES SERVIDORES Nº. % 
CLÍNICAS Internato Residência Internato Residência 
CLÍNICA MÉDICA 21 17 04 22 64 27,4 
CLÍNICA CIRÚRGICA 02 03 01 26 32 13,7 
CLÍNICA 
GINECOLÓGICA E 
OBSTÉTRICA 

15 15 16 15 61 26,2 

CLÍNICA PEDIÁTRICA 19 17 20 20 76 32,7 
TOTAL 57 52 41 83 233 100 
FONTE: Relatório MEC/REHUF – HULW (2010). 

 

Tabela 38: Outras Áreas de Saúde do Corpo Docente envolvido em atividades no HULW (João 
Pessoa/PB) 
ÁREAS DE SAÚDE Nº. % 

BIOMEDICINA --  

ENFERMAGEM 32 40,5 

FARMÁCIA E BIOQUÍMICA 06 7,6 

FISIOTERAPIA 11 13,9 

FONOAUDIOLOGIA -- -- 

NUTRIÇÃO 07 8,8 

ODONTOLOGIA 10 12,7 

PSICOLOGIA 01 1,3 

SERVIÇO SOCIAL 01 1,3 

TERAPIA OCUPACIONAL -- -- 

OUTROS 11 13,9 

TOTAL 79 100 

FONTE: Relatório MEC/REHUF – HULW (2010). 
 

Tabela 39: Produção Técnico-Científica do Corpo Docente envolvido em atividades no HULW 
(João Pessoa/PB) 
TIPOS DE PRODUÇÃO Nº. % 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 08 11,6 

TESES DE DOUTORADO 06 8,7 

ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS NACIONAIS 50 72,5 

ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS INTERNACIONAIS 05 7,2 

PROJETOS APROVADOS NO CEP   

PATENTES OBTIDAS --  

PATENTES REGISTRADAS --  

CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS --  

LIVROS PUBLICADOS --  

TOTAL 69 100 
FONTE: Relatório MEC/REHUF – HULW (2010). 

 
Tabela 40: Fontes de Financiamento de Pesquisa do Corpo Docente envolvido em atividades 
no HULW (João Pessoa/PB) 
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TIPOS DE FONTES Nº. % 
PROJETOS FINANCIADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS 12 92,3 
PROJETOS FINANCIADOS POR AGÊNCIA PÚBLICA DE FOMENTO 
NACIONAL 

01 7,7 

PROJETOS FINANCIADOS POR AGÊNCIA PÚBLICA DE FOMENTO 
INTERNACIONAL 

-- -- 

PROJETOS FINANCIADOS PELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA -- -- 
TOTAL 13 100 

FONTE: Relatório MEC/REHUF – HULW (2010). 

Tabela 41: Tipos de Pesquisa do Corpo Docente envolvido em atividades no HULW (João 
Pessoa/PB) 
TIPOS DE PESQUISA Nº. % 

PESQUISAS EM INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE -- -- 

PESQUISAS OPERACIONAIS 02 15,4 

PESQUISAS CLÍNICAS 05 38,5 

PESQUISAS BÁSICAS 05 38,5 

PESQUISAS DE INTERESSE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 01 7,7 

TOTAL 13 100 

FONTE: Relatório MEC/REHUF – HULW (2010). 

 
 

b) CATEGORIA ANALÍTICA: Alunado 

 

No que se refere à categoria analítica alunado tem-se, para os cursos de graduação, 

residência médica por clínica e residência multiprofissional o seguinte quantitaivo:  

  

Tabela 42: Cursos de Graduação do Alunado envolvido em atividades no HULW (João 
Pessoa/PB) 
CURSOS Nº. % 

BIOMEDICINA -- -- 
ENFERMAGEM 219 22,6 
FARMÁCIA 61 6,3 
FISIOTERAPIA 68 7,1 
MEDICINA (5º ao 8º semestres) 195 20,2 
MEDICINA (Internato) 209 21,6 
NUTRIÇÃO 118 12,2 
ODONTOLOGIA 61 6,3 
PSICOLOGIA 08 0,8 
SERVIÇO SOCIAL 17 1,8 
OUTROS 10 1,1 
TOTAL 966 100 
FONTE: Relatório MEC/REHUF – HULW (2010). 

 

Tabela 43: Alunado envolvido na Residência Médica por Clínicas do HULW (João Pessoa/PB) 
RESIDÊNCIA MÉDICA R1 R2 R3 R4 Total % 
INFECTOLOGIA 01 02 02 -- 05 7,1 
PEDIATRIA 05 07 -- -- 12 17,1 
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA 03 02 03 -- 08 11,4 



 

 

93 
Plano de Reestruturação do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

 

CIRURGIA GERAL 04 06 01 -- 11 15,7 
ANESTESIOLOGIA 02 02 02 -- 06 8,6 
OFTALMOLOGIA 02 02 02 -- 06 8,6 
MEDICINA INTENSIVA -- 01 -- -- 01 1,4 
CLÍNICA MÉDICA 10 11 -- -- 21 30,1 
TOTAL 27 33 10 -- 70 100 
FONTE: Relatório MEC/REHUF – HULW (2010). 

 

Tabela 44: Cursos de Graduação do Alunado envolvido na Residência Multiprofissional do 
HULW (João Pessoa/PB) 
CURSOS R1 R2 Total % 
ENFERMAGEM 06 -- 06 33,6 
SERVIÇO SOCIAL 03 -- 03 16,6 
NUTRIÇÃO 03 -- 03 16,6 
FARMÁCIA 03 -- 03 16,6 
FISIOTERAPIA 03 -- 03 16,6 
TOTAL 18 -- 18 100 
 FONTE: Relatório MEC/REHUF – HULW (2010). 
 NOTA: Trata-se da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde   Hospitalar iniciada em 2010. 
 

 

O Relatório não apresenta dados relativos à realização de Cursos de Pós-Graduação 

Lato Sensu nem Stricto Sensu, uma vez que o HULW não desenvolve tais atividades, embora 

envolva alunos da Pós-graduação em suas atividades, mas, sem registro dessa participação.   

 

6.1.3. Informações qualitativas sobre ensino, pesquisa e extensão da CGEPE 

Reconhece-se que o processo de ensino-aprendizagem precisa ser revisto em sua 

integralidade para além do espaço acadêmico do Hospital Universitário. As Diretrizes 

Curriculares de cada Curso precisam ser amplamente entendidas, discutidas e efetivadas, 

quiçá alteradas.  

A questão específica das preceptorias tem sido posta como um grande obstáculo no 

ensino-aprendizagem da área da Saúde em todo o País, sobretudo, no ensino médico. 

Recentemente, essa questão foi retomada oficialmente pela Diretoria de Hospitais 

Universitários Federais e Residências de Saúde que através do Of. Circular nº 12/2010–

CGRS/DHR/SESu/MEC de 21.07.2010 reafirma a obrigatoriedade do acompanhamento 

permanente de residentes médicos por preceptores ao se embasar no Item do Acórdão nº 

2.813/2009 – TCU que determinou ao MEC essa obrigatoriedade. 

Desde os anos de 1990 e mais intensamente a partir dos anos 2000, a Educação em 

Saúde tem se tornado recorrente objeto de pauta e de discussão nos ministérios da Saúde e da 

Educação. Na 9ª Conferência Nacional de Saúde (1996) foram apontadas as funções educativas 
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na área da Saúde à luz de cinco atividades que são ainda atuais, e, retomadas no texto de Levy 

et al. (s/d, p. 12): 

a) estimulativa, que busca atrair o indivíduo para participar do processo 

educativo; 

b) exercitativa, condição para aquisição e formação de hábitos, assim como para a 

assimilação, construção e reconstrução de experiências; 

c) orientadora, que enfoca os aspectos de liberdade, autoridade, autonomia e 

independência;  

d) didática, que se responsabiliza pela transmissão e veiculação dos 

conhecimentos e 

e) terapêutica, que permite retificar os eventuais descaminhos do processo 

educativo.  

Decerto, tais ações têm sido negligenciadas ao longo do processo da Educação em 

Saúde, sobretudo, em decorrência das atuais transformações no mundo do trabalho que 

precarizam acentuadamente o processo de trabalho não apenas no contexto da produção, 

mas também na reprodução da vida em sociedade.  

Ademais, os prestadores de serviços sociais inseridos nas variadas políticas sociais - 

como Saúde e Educação - são alcançados não somente pelos atuais processos de precarização 

do mundo do trabalho, como pela precarização dos serviços públicos, atingidos pela recente 

Reforma do Estado, de cunho neoliberal, que provocou: cortes acentuados nos gastos sociais, 

redução dos recursos humanos em todos os níveis e sucateamento nas instituições sociais de 

toda ordem (instalações físicas, material permanente e equipamentos, etc.) 

Nesse contexto, a gestão pública precisa ser retomada de modo a se afastar da 

perspectiva dominante da governança privatista, empresarial a partir da adoção 

[...] da visão da gestão social embasada na participação democrática 

que requer o compromisso radical com o debate público sobre a 

coisa pública. Nessa perspectiva, a gestão apresenta uma direção 

política de controle social do Estado, na perspectiva da liberdade, da 

eqüidade e da justiça social. (ALMEIDA, 2008, p. 5)  

 

Sem dúvida, a Educação em Saúde (em franco processo de acumulação de 

conhecimento e de práticas pedagógicas de diversos matizes) e a gestão pública em saúde 

(sobretudo, a partir do modelo proposto pelo Sistema Único de Saúde tem contribuído com 

várias ferramentas para a sua efetividade) tornam-se alternativas que precisam ser 
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amplamente construídas coletivamente na direção de ter o Hospital Universitário Lauro 

Wanderley que a sociedade paraibana deseja e merece. 

 

6.1.4. Atual situação da estrutura física, tecnológica e de recursos humanos da CGEPE 

A Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão (CGEPE) situa-se no 2º andar do HULW, 

asilada nas instalações físicas da Biblioteca Setorial, esta anteriormente vinculada à CGEPE. 

Atualmente, não se acolhe mais essa vinculação administrativa em razão da amplitude que 

essa Biblioteca tomou a ponto de se tornar uma unidade Setorial, atrelada tecnicamente a 

Biblioteca Central.  

a) Estrutura Física – compõe-se de três ambientes: a sala do coordenador; a 
recepção e o depósito, assim denominado, onde abriga os arquivos. As 
instalações físicas precisam ser melhor divididas para um melhor 
aproveitamento do espaço e há necessidade de reestruturação da sua 
infraestrutura; aumento do número de pontos de internet para atender a 
demanda da Coordenação e a todos da equipe que necessite realizar qualquer 
trabalho eletronicamente.  

 
b) Estrutura tecnológica – Há necessidade compra de novos computadores e 

impressora.  
 

c) Recursos Humanos – além da Coordenadora da CGEPE, Professora Associada 
III, lotada no Departamento de Serviço Social do Centro de Ciências Humanas 
Letras e Artes da UFPB, há mais duas servidoras do quadro da instituição, 
sendo uma recepcionista que realiza todo o serviço burocrático e uma Auxiliar 
de Serviços Gerais que faz a entrega de correspondência, insuficientes para 
atender a demanda da Coordenação. 

          

Evidencia-se que até o ano de 2007, a CGEPE elaborou Relatórios anuais em que eram 

arrolados os projetos de pesquisa e de extensão. Atualmente, com o preenchimento de dados 

para o Relatório MEC/REHUF a partir de 2009, passou a se ter um registro do número de 

alunos de medicina e de outras áreas, docentes e servidores (médicos) nas atividades de 

ensino, estágio, residências, internato, pós-graduação, além do desenvolvimento de projetos 

de pesquisa, tipos de pesquisa, fonte de financiamento e produção científica do corpo 

docente.  

Entretanto, os dados desse Relatório – anteriormente apresentados e tabulados 

referentes ao 1º quadrimestre de 2010 – são limitados por centrarem-se no ensino médico, 

posto que a inclusão dos dados dos demais cursos da área da Saúde ocorre tangencialmente, 

além de não se trabalhar com dados da Extensão.  
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6.1.5. Plano de ações e metas da CGEPE  

A concepção da CGEPE como uma unidade acadêmica, a partir da perspectiva do 

REHUF, vai demandar uma estrutura física e tecnológica:  

a) Nova instalação física da Coordenação junto à Superintendência e Diretorias, 
sobretudo, à Diretoria de Planejamento de modo a deixar estrategicamente o 
espaço de isolamento físico em que se encontra nas instalações da Biblioteca 
Setorial; 

b) No caso de permanência provisória no atual contexto, redimensionar o espaço 
físico da CGEPE de forma a possibilitar a instalação de uma Assessoria que 
subsidie à Coordenadora na implantação de uma proposta acadêmico-
pedagógica de incentivo e acompanhamento das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão do HULW.  

  

A implementação desta proposta de reestruturação da CGEPE é ambiciosa e indica um 

conjunto de ações e metas, a saber: 

i)       Manter permanente interlocução com órgãos externos à UFPB de forma a 
construir alternativas acadêmico-científicas e tecnológicas na área da saúde 
com: Departamento de Gestão da Educação na Saúde/ Coordenação-Geral 
de Ações Estratégicas em Educação na Saúde/Ministério da Saúde, 
Associação Brasileira de Hospitais Universitários de Ensino (ABRAHUE), 
Associação Médica Brasileira, Associações de Ensino (ABEM, ABEPSS, 
ABENO, ABEn, ABEP, etc.), Conselhos Profissionais (CRM, CRESS, COREN,  
CRP, CRO, etc, ), Conselhos de Saúde (Estadual e Municipal), Secretaria 
Estadual de Saúde da Paraíba, Secretaria Municipal de Saúde de João 
Pessoa, Instituições de Formação Pública da Paraíba, dentre outras; 
 

ii)      Incentivar e acompanhar as propostas de Educação Superior formuladas pelo 
Ministério da Saúde tanto em nível de Graduação (o Pró-Saúde) como em 
nível de Pós-Graduação (Residência Multiprofissional), além do PET-Saúde; 

 
iii)  Manter articulação institucional, quando necessário, com a Diretoria de 

Hospitais Universitários e Residências em Saúde/ Secretaria de Ensino 
Superior/ Ministério da Educação com vistas à Graduação em Saúde, dos 
Hospitais de Ensino e das Residências em Saúde; 

 
iv)    Materializar as pretensões de criação dos Cursos e Programas de Pós-

Graduação Lato e Stricto Sensu do HULW (Mestrado/Doutorado Acadêmico) 
na área da Saúde de acordo com os requisitos gerais e requisitos específicos 
por área adotados pela CAPES/MEC (Aplicativo para Propostas de Cursos 
Novos – APCN). Conforme as Diretrizes do REHUF, esses Programas de Pós-
graduação devem direcionar-se à “[...] formação de docentes e 
pesquisadores em saúde familiarizados com a ótica dos serviços de atenção 
especializada ofertados e a gestão em saúde” (BRASIL/PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA. Decreto nº 7.082, de 27 de janeiro de 2010, p.1); 

 
v)    Pesquisar constantemente e submeter propostas pertinentes aos Editais de 

Fomento à Pesquisa junto às Agências Públicas, como o CNPq (Edital 
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MCT/CNPq/CT-SAÚDE, Edital MCT-SECIS/CNPq, Edital MCT/CNPq–Universal, 
Edital MCT/CNPq-Bolsas de Iniciação Científica, Edital MCT/CNPq – Bolsas 
de Apoio Técnico, Edital MCT/CNPq-Bolsas de Produtividade, etc.) e as 
Fundações de Pesquisa; 

 
vi)     Impulsionar a implantação e  “[...] o desenvolvimento de linhas de pesquisa 

de interesse do SUS, em conformidade dom o perfil epidemiológico local e 
regional e as diretrizes nacionais para a pesquisa em saúde, com foco na 
busca de novas tecnologias para o cuidado e a gestão em saúde” 
(BRASIL/PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto nº 7.082, de 27 de janeiro de 
2010, p.2); 

 
vii) Estimular a produção institucionalizada de conhecimento científico e 

tecnológico em saúde, reconhecida nacional ou internacionalmente; 
 
viii)  Levantar os periódicos (nacionais e internacionais) e suas respectivas normas 

de forma a incentivar a publicação de artigos em periódicos de impacto de 
cada área do conhecimento, sobretudo, os classificados como Qualis 
Internacional (A, B e C) e Nacional (A); 

 
ix) Informar e motivar a geração de produtos a serem patenteados e seu devido 

registro; 
 
x) Incentivar o desenvolvimento de programas de extensão do Hospital junto aos 

programas comunitários de saúde, como: PSF, Farmácia Popular, Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde, dentre outros; 

 
xi) Impulsionar a avaliação dos programas institucionalizados de extensão, com 

indicadores de monitoramento tendo em vista a disponibilidade orçamentária 
prevista para a implementação de tais programas conforme Decreto nº 7.233, 
de 19 de julho de 2010; 

 
xii) Manter constante articulação com a UFPB através das Pró-Reitorias (de 

Graduação, Pesquisa e Extensão), Assessorias dos Centros Acadêmicos (CCS, 
CCM, CCHLA, dentre outros), Direção da Escola Técnica de Saúde, 
Coordenações dos Cursos de Graduação, Coordenações dos Programas de Pós- 
Graduação, Chefias de Departamentos de modo a atender as necessidades de 
ensino-aprendizagem, especialmente, na área de saúde; 

 
xiii) Articular permanentemente com as Coordenações de Residências/ Internato 

na área de Medicina e estágios obrigatórios (curriculares supervisionados) e 
não obrigatórios para os demais cursos com atuação no HULW de forma a 
fortalecer o processo de ensino-aprendizagem de acordo com as diretrizes 
curriculares nacionais e o projeto pedagógico de cada curso; 

 
xiv) Buscar participar ou integrar os conselhos/instâncias coletivas/ comissões de 

ensino, pesquisa e extensão existentes no âmbito do HULW e da UFPB de 
forma a contribuir com os mecanismos de articulação e estratégias de 
socialização, a exemplo da COREMU (Comissão de Residência 
Multiprofissional);  

xv) Interagir continuamente com a Superintendência, as Diretorias, Chefias de 
Divisões e demais Setores do Hospital Universitário com vistas a garantir as 
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condições objetivas do processo ensino-aprendizagem para uma melhor 
capacitação profissional do alunado, docentes, pesquisadores e servidores 
técnicos;  

 
xvi) Criar um Banco de Dados necessário ao registro, monitoramento e avaliação, 

supervisão e controle das ações de ensino, pesquisa e extensão 
desenvolvidas no HULW objetivando a garantia de financiamento dessas 
ações mediante a disponibilidade orçamentária para tal fim, conforme 
dispõe o Decreto nº 7.233, de 19 de julho de 2010; 

 
xvii) Instituir um Sistema de Indicadores de Avaliação das ações de ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvidas no HULW com a finalidade de 
acompanhar, aprimorar e de avaliar sistematicamente essas ações; 

 
xviii) Produzir software para fins de armazenamento/atualização de dados do 

Banco de Dados e do Sistema de Indicadores de Avaliação das ações de 
ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no HULW; 

 
xix)  Criar Revista (s) Técnico-Científica (s) na área da saúde com corpo editorial 

(nacional e internacional) e indexada na modalidade eletrônica que possa 
veicular as produções do corpo docente, técnico e discente do HULW e de 
outras instituições de ensino nacional e internacional; 

 
xx) Promover eventos (de caráter local, nacional e internacional) que possam 

divulgar as produções técnico-científicas; 
 
xxi) Incentivar a participação em eventos científicos nacionais e internacionais 

do corpo docente, técnico e discente que desenvolve atividades de ensino, 
pesquisa e extensão no HULW com a apresentação e publicação dos 
resumos e trabalhos completos nos anais dos respectivos eventos; 

 
xxii) Criar uma página na internet onde possam ser divulgadas as atividades da 

CGEPE, bem como armazenar/atualizar o Banco de Dados e disponibilizar os 
formulários de inscrição nas atividades de ensino, pesquisa e extensão do 
Hospital Universitário; 

 
xxiii) Participar dos processos de avaliação do SINAES (do MEC/INEP) da área da 

saúde da UFPB: CPA, avaliação interna, avaliação institucional, avaliação 
externa e ENADE; 

xxiv) Apoiar a Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em torno das atividades 
de pesquisa clínica e de desenvolvimento tecnológico existentes no HULW; 

xxv) Participar como membro efetivo da coordenação do Serviço de 
Documentação Científica do Hospital Universitário; 

 
xxvi) Atuar na elaboração coletiva de mecanismos de qualidade do ensino 

conjuntamente com as unidades acadêmicas que desenvolvem atividades 
acadêmico-pedagógicas no Hospital Universitário; 

 
xxvii)  Apresentar ações propositivas de aprimoramento das condições de apoio 

didático-pedagógico das atividades de ensino; 
xxviii)  Acompanhar acadêmica e pedagogicamente o funcionamento das 

condições de ensino dos cursos de Graduação no HULW, sobretudo, na 
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implementação, supervisão e acompanhamento do estágio (obrigatório e 
não obrigatório) em conformidade com a Lei nº 11.788/2008; 

 
xxix) Coordenar e regular as atividades de estágios (obrigatório, não obrigatório, 

estágio docência e estágio voluntário) da graduação e da pós-graduação no 
âmbito do HULW;  

 
xxx) Incentivar o desenvolvimento de modalidades de Educação à Distância 

(EAD) e de ações “[...] de telessaúde, utilizando as metodologias e 
ferramentas propostas pelos Ministérios da Saúde e da Educação” 
(BRASIL/PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto nº 7.082, de 27 de janeiro de 
2010, p.2). Nesse sentido, propõe a renovação da assinatura do Portal 
CONEXÃO MÉDICA, cujas instalações encontram-se prontas para tal fim no 
espaço físico da Biblioteca Setorial do HULW.  

 
Certamente, o alcance de tais ações e metas propostas pela CGEPE dependerá do 

acesso às reais condições de infraestrutura, de recursos humanos e tecnológicos. Também se 

reconhece a necessidade premente de proceder a alterações de ordem regulamentar e 

funcional no escopo da atual reformulação do Regimento Interno que implica em assegurar e 

conferir, de fato e de direito, a função acadêmica da CGEPE e, consequentemente, da sua 

articulação constante e direta com a Diretoria de Planejamento e a Diretoria Técnica do HULW. 

Essas alterações centram-se em determinados pontos, como: 

a) Regulamentação da função acadêmica da CGEPE; 

b) Deslocamento da responsabilidade da CGEPE pela atual função regimental da 

Educação Continuada, transferindo-a para outras instâncias do HULW, como a 

Gerência de Recursos Humanos; 

c) Autonomia da Biblioteca Setorial (Sala de Leitura), o que implica na sua 

desvinculação da CGEPE, atrelando-a diretamente à Superintendência do 

HULW e tecnicamente à Biblioteca Central. 
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7. PLANEJAMENTO E GESTÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE 
 

A assistência médica de alta complexidade do HULW será tratada segundo as 

inovações em relação aos serviços de neurologia, nefrologia, hemodinâmica e cardiologia 

intervencionista, fonoaudiologia, implantondontia, deformidade dentofacial,  bem como os 

serviços de suporte. 

 

7.1. NEUROCIRURGIA 
 

A proposta para a criação do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley–UFPB está balizada nos seguintes princípios fundamentais: por em prática o 

progresso da especialidade, realizando intervenções de alta complexidade ao alcance da 

população e a formação e atualização acadêmica, objetivo primário na nossa universidade. 

O Hospital Universitário Lauro Wanderley – UFPB pode e deve articular campanhas 

para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, não apenas no aspecto numérico, mas, 

sobretudo qualitativo.  

Tão importante quanto prestar um serviço de qualidade é manter uma imagem de 

qualidade da gestão, produtos e serviços. Há a necessidade de manter um posicionamento 

empreendedor constante na organização. Isso implica em manter sempre atualizados estes 

produtos e serviços e a busca constante de novos meios de fortalecer a instituição.  

Os recursos humanos e materiais necessários para organizar um serviço de alta 

complexidade devem seguir as orientações do Ministério da Saúde.  

Os hospitais credenciados em Alta Complexidade em Neurocirurgia serão 

classificados em 3 níveis (MS - PORTARIA Nº 2.920, de 9 DE JUNHO DE 1998) sendo, portanto, 

o HULW podendo ser credenciado como Hospital de nível III, segundo com as seguintes 

condições : 

a) CONDIÇÕES GERAIS - população de referência da região acima de 500.000 

habitantes; 120 (cento e vinte) cirurgias/ano; Todos os recursos do hospital 

credenciado no Nível II. 

 

b) RECURSOS FÍSICOS - serviço de tomografia computadorizada no Hospital; 

Acesso a Ressonância Magnética; Acesso a neuroradiologia 

Intervencionista; Acesso a radioterapia. Todos os recursos do hospital 

credenciado no Nível II. 

c) RECURSOS MATERIAIS: radiologia no centro cirúrgico com intensificador de 

imagem; Todos os recursos do hospital credenciado no Nível II; Aspirador 

ultra-sônico; ultrassom operatório; Neuroendoscópio; Estereotaxia; 
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Gerador de rádio freqüência; 

 

d) RECURSOS HUMANOS - 03 (três) neurocirurgiões com título de especialista 

(residência pelo MEC e especialista pela AMB) ou que tenha sido aprovado 

em Concurso Público Federal para a especialidade; Acesso a neurofisiologia 

e neuropatologia; Acesso a especialistas em : otorrinolaringologia, 

oftalmologia, cirurgia buco maxilo facial, cirurgia de cabeça e pescoço, 

endocrinologia, cirurgia cárdio vascular, angiologia, oncologia clínica e 

radioterapia. Todos os recursos do hospital credenciado no Nível II. 

 

e) RECURSOS RECOMENDADOS - Acesso a Eletrofisiologia; Biblioteca organizada; 

Reuniões científicas regulares; Publicações científicas regulares, ou 

apresentação de trabalhos em Congresso da Especialidade; Condições para 

treinamento de especialista. 

A proposta de implantação do serviço de neurocirurgia está alicerçada no seguinte 

tripé: recursos humanos, material cirúrgico e educação acadêmica continuada:  

 
 Quadro 15: Proposta de implantação do serviço de neurocirurgia: Recursos Humanos, material cirúrgico 
e educação acadêmica continuada 

SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA  
 
RECURSOS HUMANOS: 

 
No Hospital Universitário, para um serviço de alta complexidade, o número mínimo 

para funcionamento do serviço de neurocirurgia seria 07 (sete)  neurocirurgiões, sendo que o 
número ideal seria de 10 (dez)  neurocirurgiões. A neurologia necessita de aproximadamente 06 
especialistas para enfermaria e ambulatório.  

 
RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS 
§ Mesa cirúrgica articulada;  
§ Mesa radiotransparente para cirurgias 

de coluna;  
§ Coagulador bipolar tipo Malis com as 

pinças ( 04 ); 
§ Aspiradores; 
§ Material de anestesia, monitores. 
§ Suporte de cabeça, tipo fixação em 3 

pontos (Mayfield) ( 01); 
§ Microscópio cirúrgico (Carl Zeis); 
§ Afastador autostático de cérebro( Tipo 

Leyla) 
 

§ Aparelhagem p/ brocagem neurocirúrgica 
(DRILL e craniotomo). 

§ Radiologia no Centro Cirúrgico com 
intensificador de imagem (arco)-01. 

§ Aspirador ultra-sônico; 
§ Secundariamente para completar as 

exigências da alta complexidade nível III  
será necessário 01 de cada: 

§ Ultrassom operatório; 
§ Neuroendoscópio; 
§ Estereotaxia; 
§ Gerador de rádio freqüência; 

MATERIAL NEUROCIRÚRGICO 
 
O Material Neurocirúrgico completo inclui materiais para cirurgia de crânio, coluna e 

material delicado (microcirúrgico incluindo para hipofise). 
Acredita-se que a aquisição de 02 caixas básicas de material de crânio, 02 caixas básicas 

de material de coluna, e uma de material microcirúrgico seja ideal para formação de um bom 
serviço, evitando-se transtornos nos casos de 02 cirurgias de crânio consecutivas (urgências) em 
que precisaria reesterelização deste material.  
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7.2. NEFROLOGIA 
 

O projeto de instalação do centro de referência estadual de nefrologia no Hospital 

Universitário Lauro Wanderley tem como objetivo o atendimento integral ao portador de 

doença renal tendo em vista preveni-la mediante a promoção da saúde, diminuição do número 

de novos casos. As necessidades mínimas para instalação do serviço de nefrologia, por setor, 

são:  

 
ENFERMARIA 

MATERIAL Quantidade 
Pistola para Biópsia Renal Band-Magnum 01 
Agulhas 16G x 16cm para pistola Band-Magnum 30 
Material de coloração das lâminas de Biópsia Renal por prata  
Máquina Fotográfica digital para documentação de casos 01 
Armário com chave 01 
Climatização da Sala de Prescrição e Discussão de Casos (Clínica 
Médica A e B) 

 

Aparelho de usg para realização de Biiópsia Renal Percutânea 01 

Quadro 16: Necessidades mínimas para instalação do serviço de nefrologia/ Enfermaria/Material. 
 
 

AMBULATÓRIO DE OSTEODISTROFIA RENAL 
MATERIAL Quantidade 

Software para medir a biópsia = Osteometrics, Inc. (Osteomeasure)  01 
Microtomo 01 
Microcópio Nikon Spectrun 01 
Estufa de cultura bacteriológica 01 
Trefina= Rochester boné biopsy trephine 01 

RECURSOS HUMANOS Quantidade 
Médicos nefrologista 02 
Biólogo e/ou bioquimico 02 
Recepcionista  01 
Técnico de enfermagem 02 
Quadro 17: Necessidades mínimas para instalação do serviço de nefrologia/Ambulatório de 
osteodistrofia renal. 
 

AMBULATÓRIO DE NEFROLOGIA CLÍNICA 

MATERIAL Quantidade 

Tensiômetro adulto 04 

Tensiômetro infantil 02 

Estetoscópio adulto 04 

Estetoscópio infantil 02 

Termômetros de Mércurio 04 

Biombos  02 
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Armários com chave  02 

Conjuntos com 03 cadeiras para alunos 04 

Quadro de aviso de feltro 02 

Bebedouros com água mineral gelada 02 

Computadores com acesso à internet 02 

Mesas para computador 02 

Impressoras  02 

Balanças tradicionais 02 

Negatoscópios  02 

Quadro 18: Necessidades mínimas para instalação do serviço nefrologia/Ambulatório. 
 

SERVIÇO DE NEFROLOGIA  
MATERIAL Quantidade 
Máquinas de hemodiálise com capacidade para Hemodiafiltração e com 
monitor de pressão acoplado 

13 

Poltronas para hemodiálise com apoio para refeição 10 
Bancos de apoio para os pés dos pacientes 10 
Esfingomanometros  04 
Estetoscópios 14 
Termômetros  14 
Carrinho de reanimação 01 
Maca para atendimento de urgências 01 
Monitores cardíacos 02 
Aparelhos de eletrocardiograma 02 
Aspiradores portáteis 02 
Osmose reversa portátil para utis 03 
Estação de tratamento de água para hemodiálise conforme memorial 
descritivo 

01 

Carros para suporte de material 05 
Geladeira para copa 01 
Frigobar para medicação 01 
Bebedouros de água mineral gelada 04 
Mesas para alimentação de pacientes na copa 04 
Cadeiras para refeitório da diálise 16 
Computadores com acesso à internet (recepção, posto de enfermagem, sala 
de prescrição médica,e sala de reunião) 

04 

Impressoras  04 
Conjunto de seis cadeiras acopladas para a recepção da diálise 03 
Cadeiras para salade reunião 06 
Mesa redonda para sala de reunião 01 
negatoscópios 02 
Balcão para recepção 01 
Cadeiras para posto de enfermagem e prescrição médica 08 
Maca para sala de diálise peritoneal 01 
Armário com dez compartimentos com chave para guarda de pertences de 
pacientes 

01 

Armários com chave de dois compartimentos 03 
Aparelho de TV led para recepção e sala de diálise 05 
Armário suspenso para copa da diálise 01 
Rádios para comunicação entre operacionais 03 
Quadro 19: Necessidades mínimas para instalação do serviço de nefrologia/Material. 
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SERVIÇO DE NEFROLOGIA  
RECURSOS HUMANOS QUANTIDADE 

Recepcionistas  02 
Enfermeiras  04 
Operacionais  02 
Radiologista intervencionista(biópsia ,Doppler de FAV,nefrostomia 
percutânea 

02 

Cirurgiões vasculares 02 
Técnicos de enfermagem capacitados em nefrologia 18 
Médicos nefrologistas adulto 07 
Psicólogo  02 
Nutricionista  02 
Fisioterapeuta  02 
Assistente social  02 
Médico nefrologista infantil 02 
Funcionário para limpeza 02 
Quadro 20: Necessidades mínimas para instalação do serviço de nefrologia/Recursos humanos. 
 

Complementar ao projeto de instalação do centro de referência estadual de 

nefrologia no HULW, tem-se a proposta de programa de residência médica em nefrologia, cujo 

objetivo é capacitar o profissional médico, durante os dois anos de treinamento, de conteúdo 

programático teórico e prático essenciais, desenvolvendo habilidades e desempenho ao longo 

do aprendizado para completa formação na área nefrológica, dentro de princípios éticos e 

humanitários. 

A infraestrutura física e equipamentos necessários para o funcionamento do 
programa de residência médica em nefrologia encontram-se abaixo listados: 

a) Unidade de internação, com infraestrutura de hospital geral e de pronto 

socorro, para pacientes com patologia nefrológica aguda e crônica, 

obedecendo a relação mínima de 1 residente em treinamento para 3 leitos e 

no máximo 1 residente em treinamento para 10 leitos. 

b) Ambulatórios para atendimento de Nefrologia Geral e de especialidades, 

respeitando o mínimo de 20% da carga anual de atendimento ambulatorial. 

c) Serviço de hemodiálise para pacientes crônicos com máquinas de proporção e 

módulo de ultrafiltração, com tratamento de água e estrutura física de acordo 

com portarias governamentais e autorizadas pela Vigilância Sanitária. O 

Serviço deve manter pelo menos 20 pacientes em programa hemodialítico 

crônico. 

d) Serviço de diálise peritoneal com estrutura de treinamento e 

acompanhamento para pacientes em programa de diálise peritoneal 

ambulatorial contínua (CAPD), diálise peritoneal automática (DPA) e diálise 

peritoneal intermitente (DPI). 

e) Máquinas para procedimentos de hemodepuração intrahospitalar, visando 

atendimento de pacientes acamados portadores de lesão renal aguda e/ou 

crônica. 
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f) Infraestrutura física hospitalar, laboratorial e de recursos humanos 

especializados para a realização e acompanhamento ambulatorial de pelo 

menos 12 transplantes renais por ano. 

g) Salas e materiais apropriados para realização de procedimentos 

intervencionistas como passagem de acesso vascular central para hemodiálise 

e realização de biópsia renal, tanto de rins nativos como transplantados. 

h) Serviços de Patologia Renal, Laboratórios Bioquímicos e Serviços de Imagem 

próprios ou conveniados. 

i) Biblioteca médica com acesso às principais revistas, livros e periódicos na área 

nefrológica e especialidades relacionadas. 

j) Computadores com acesso a internet para pesquisas, obtenção de artigos, 

acesso ao Portal CAPES e acesso a cursos de educação médica continuada. 

 

7.3. Outros 
 

Além das propostas relacionadas ao planejamento e gestão da implantação de serviços 

de neurocirurgia e nefrologia dentro do contexto de alta complexidade , tem-se  a necessidade 

de investimentos em:  

 

a) HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA: a criação de um serviço de 

hemodinâmica e cardiologia intervencionista visa a atender uma demanda cada vez 

mais crescente deste serviço no âmbito do Sistema Único de Saúde pelo fato do 

envelhecimento populacional associado ao aumento das morbidades e co-

morbidades relacionadas às doenças crônicas de alta incidência como diabetes, 

insuficiência cardíaca congestiva, e doenças auto-imunes.  

b) FONOAUDIOLOGIA: A Fonoaudiologia Hospitalar vem tecendo seu percurso de 

conhecimento e de atuação buscando manter uma linha interdisciplinar, dialogando 

com ciências como a medicina, odontologia, farmácia, nutrição, enfermagem, como 

também com a psicologia e serviço social, dentre outras que ocupam relevante papel 

dentro do âmbito hospitalar. 

 
c) IMPLANTODONTIA: a Cirurgia Oral e Maxilo-Facial, a implantodontia oral e maxilo 

facial são áreas das Ciências da Saúde que vem se desenvolvendo e sofrendo 

expansões rápidas, tornando-se freqüente e imperativa uma abordagem 

multidisciplinar para suprir as necessidades de muitos pacientes. Trabalho mútuo 

entre cirurgiões dentistas e especialistas da Medicina, e outras áreas afins, é medida 

essencial para prover cuidados adequados aos que precisam. Desse modo, o objetivo 
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desse projeto é instalação do serviço de implante dentário junto ao programa de 

Fissurados Labiopalatal do Hospital Lauro Wanderley. Fundamentações:  

§ Aplicar os conhecimentos modernos da reabilitação odontológica 
(implantes dentários), aos pacientes do programa de fissurados 
do Hospital Universitário Lauro Wanderley  

§ Realizar cirurgias de implantes e enxertos em ambiente adequado 
(hospital) e cirurgias do esqueleto facial no hospital escola;  

§ Inserção da Disciplina de Implantodontia à ações de humanização 
e prestação de serviços à comunidade em geral, no Hospital 
Universitário 

§ Introduzir os alunos das Disciplinas de Implantodontia e, em 
ambiente hospitalar, oferecendo conceitos atuais de ensino e 
pesquisa. 
 

d) DEFORMIDADE DENTOFACIAL: Espera-se, com esta proposta, aumentar a 

atuação do HULW/UFPB no ensino da cirurgia e traumatologia Buco-Maxilo-

Faciais. O Projeto amplia a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, adicionando um elo a esta relação pela criação de um novo campo 

de atuação. Isso significa que os problemas orofaciais antes não tratados, 

serão objeto de ações e intervenções por alunos e professores de odontologia, 

visando a compreensão teórica e prática. Os resultados deste processo, as 

conclusões e banco de dados serão sistematizados, gerando publicações e 

arquivos empregados no seu ensino e na divulgação científica. Finalmente, em 

um segundo pólo, a população será beneficiada, sendo assistida por um 

atendimento moderno e especializado, não oferecido integralmente pela rede 

de assistência a saúde atual. 

 

Outros investimentos de suporte às propostas relacionadas ao planejamento e gestão 

da implantação de serviços hospitalares dentro do contexto de média e alta podem ser 

mencionados:  

a) CENTRO DE TREINAMENTO E SIMULAÇÃO EM SAÚDE: criação de um espaço 

destinado à treinamentos  e simulações em Saúde, baseado nos diversos 

hospitais de excelência e que ofereça cursos patenteados nas  áreas de 

atendimento  clínico e cirúrgico de média e alta complexidade. O objetivo 

desse projeto é implantar um centro de treinamento e simulação em saúde 

para o estado da Paraíba que atenda a demanda do Hospital e de toda rede 

interligada ao SUS, em capacitações nas áreas de pediatria, cardiologia, trauma 

e manejos de emergências, entre outras áreas, que permitam o aumento de 

autores treinados. Atualmente o Hospital Universitário alberga o núcleo de 
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treinamento do ATLS (Suporte Avançado de Vida no Trauma) vinculado a SBAIT 

(Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado), sendo o 

HULW palco das principais capacitações em trauma do Estado. Para a criação 

do referido Centro há a necessidade de contratação de pessoal especializado, 

aquisição de recursos materiais e equipamentos específicos e a 

disponibilização de um ambiente destinado a este centro, que permita 

treinamento teórico-prático. Portanto, com a criação do Centro de 

Treinamento e Simulação em Saúde pretende-se desenvolver habilidades 

cognitivas e psicomotoras a clientela formada, a fim difundir o conhecimento 

de técnicas básicas e avançadas em Saúde, bem como reproduzir, através de 

cenários clínicos, experiências da vida real, garantindo a segurança no 

processo de ensino e assistência; criar um ambiente virtual para Treinamento e 

Simulação em Saúde a fim de proporcionar assistência qualificada. 

 

b) EQUIPE DE RESPOSTA RÁPIDA: O Institute for Healthcare Improvement-IHI 

recomenda que sejam implantados os Times de Resposta Rápida – TRR. Trata-

se de uma equipe de clínicos (enfermeiras, médicos, fisioterapeutas, 

ascensoristas entre outros) que trazem cuidados críticos aos pacientes à beira 

leito ou onde for necessário. O Hospital Universitário Lauro Wanderley deseja 

implementar o atendimento a esses pacientes através de equipes de 

atendimento rápido.  
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8. IMPACTO FINANCEIRO PREVISTO 

 
Para a consolidação do presente projeto, segue abaixo a tabela demonstrativa da 

necessidade de equipamentos. 

 
Tabela 45: Previsão de Equipamentos 
ITEM DESCRIÇÃO QTE UNITÁRIO 

(R$) 
TOTAL (R$) 

1 Carro de anestesia, 2 vaporizadores com monitorização e 
desmame 

7 150.000,00 1.050.000,00 

2 Mesa cirúrgica multifuncional 5 60.000,00 300.000,00 
3 Monitor multiparâmetro, tela de 15” 21 50.000,00 1.050.000,00 
4 Respirador com parâmetros básicos e avançados 21 70.000,00 1.470.000,00 

5 Câmera frigorífica de congelamento 1 66.000,00 66.000,00 
6 Câmera frigorífica de resfriamento 1 40.000,00 40.000,00 
7 Carro para transporte de bandeja em aço inox com 2 portas 10 4.000,00 40.000,00 

8 Cardiotocógrafo 2 10.000,00 20.000,00 
9 Videobroncoscópio 1 90.000,00 90.000,00 

10 Microscópio cirúrgico  2 400.000,00 800.000,00 
11 Caldeira de vapor saturado horizontal pressurizada 1 580.000,00 580.000,00 

12 Foco cirúrgico 14 2.000,00 28.000,00 
13 Aparelho de Ultrasson 6 120.000,00 720.000,00 
14 Equipo Odontológico 6 90.000,00 540.000,00 
15 Equipo de Neurocirurgia 2 280.000,00 560.000,00 
16 Equipo de Implatodontia 2 130.000,00 260.000,00 
17 Audiômetro, 02 canais, modelo AC-40, da marca 

"Interacoustics" 
1 60.000,00 60.000,00 

18 Imitanciômetro mod. AT 235 XP - marca INTERACOUSTICIS 1 40.000,00 40.000,00 
19 Emissões Otoacústicas, mod. OTO READ marca 

Interacousticis 
1 50.000,00 50.000,00 

20 Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico-PEATE   1 70.000,00 70.000,00 

21 Otoscópio POCKET Júnior With Handle and Case 1 30.000,00 30.000,00 
22 EEG e canais poligráficos para eletroencefalograma, 

respiração e eletrooculograma 
1 380.000,00 380.000,00 

23 Ecocardiógrafo  com sonda de transesofágico e que 
permita a realização do ecostress 

1 240.000,00 240.000,00 

24 Desfibrilador 20 10.000,00 200.000,00 
25 Carrinho de reanimação cardiorespiratória 20 5.000,00 100.000,00 

26 Aparelho de polissonografia 1 30.000,00 30.000,00 
27 Caixas de instrumental para otorrinolaringologia 3 40.000,00 120.000,00 

28 Freezer -800º C 2 35.000,00 70.000,00 
29 Gerador eletrocirúrgico, 300W 18 25.000,00 450.000,00 
30 Máquina de lavar louça industrial em aço inox 160 pratos/h 1 15.000,00 15.000,00 

31 Aparelho de termociclador 1 60.000,00 60.000,00 
32 Aparelho de Endoscopia Olimpus CV 160 1 70.000,00 70.000,00 

33 Aparelho de capilaroscopia periungueal 1 80.000,00 80.000,00 
34 CPAP Pressão: 0-20cmH2O Ajuste manual de altitude 10 1.020,00 10.200,00 
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35 CPAP Pressão: 0-20cmH2O Ajuste manual de altitude de 
acordo com a necessidade do usuário. Cartão 
SmartCard:Registra e armazena os episódios de apnéia 

10 5.800,00 58.000,00 

36 Dynapack MPX 816   URODINÂMICA 1 27.000,00 27.000,00 
37 Aparelho de Densitometria óssea 1 90.000,00 90.000,00 
38 Kit Laringoscópio adulto 10 850 8.500,00 
39 Kit de laringoscópio Infantil 10 1.400,00 14.000,00 
40 Ressuscitador manual,com capacidade reservatória de 600 30 940 28.200,00 

41 Manequim simulador adulto Torso avançado para 
treinamento de RCP e entubação 

5 8.340,00 41.700,00 

42 Manequim simulador de treinamento para RCP,quatro 
manequins em um,possível realização de quatro manobras 
de RCP e ventilação simultâneas 

5 4.200,00 21.000,00 

43 Cardioversor, componentes onda bifásico, portátil,monitor 
Icd 

10 8.900,00 89.000,00 

44 Mesa cirúrgica para procedimentos oftálmicos 1 50.000,00 50.000,00 

45 Aparelho de ultrassonografia intracoronária 1 200.000,00 200.000,00 
46 Equipamento para eletrofisiologia invasiva 1 90.000,00 90.000,00 
47 Grupo gerador de 500 KVA 2 200.000,00 400.000,00 
48 Cadeira oftalmológica 5 2.500,00 12.500,00 
49 Coluna oftalmológica 5 2.500,00 12.500,00 
50 Refrator de Greens 5 18.000,00 90.000,00 
51 Olfatamoscópio direto 2 21.000,00 42.000,00 
52 Refrator computadorizado com refratômetro 2 50.000,00 100.000,00 

53 Olftamoscópio binocular indireto 3 8.000,00 24.000,00 
54 Autoclave para esterilização ar frio 1 135.000,00 135.000,00 
55 Equipamento de Vídeocirurgia 5 180.000,00 900.000,00 
56 UTI móvel 1 178.000,00 178.000,00 
57 Refrigerador de líquidos, com compressor parafuso, 

condensação à água de 150tr cada e Torre de Refrigeração 
2 60.000,00 120.000,00 

58 Cama Fawler manual 80 1.100,00 88.000,00 
59 Cama Fawler UTI elétrica programável 55 10.920,00 600.600,00 
60 Cama Fawler para obeso 5 10.109,00 50.545,00 
61 Suporte de soro 140 280,00 39.200,00 
62 Mesa de cabeceira com mesa de alimentação acoplada 85 980,00 83.300,00 
63 Escada 02 degraus 85 187,00 15.895,00 
64 Usina concentradora de oxigênio duplex, com capacidade 

mínima de 39,0m³/h 
1 600.000,00 600.000,00 

TOTAL 13.898.140,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

110 
Plano de Reestruturação do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

 

Tabela 46: Equipamentos em fase de aquisição para o HULW:  1ª fase do Projeto REHUF  
ITEM DESCRIÇÃO QTE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) 

01 Carro de anestesia, 2 vaporizadores com 
monitorização e desmame 

11 150.000,00 1.650.000,00 

02 Mesa cirúrgica multifuncional 05 60.000,00 300.000,00 

03 Autoclave horizontal 100 litros 02 37.000,00 74.000,00 

04 Autoclave horizontal 500 litros 01 290.000,00 290.000,00 

05 Ressonância Magnética 01 2.500.000,00 2.500.000,00 

06 Aparelho de Raio X telecomandado 800 mA 02 430.000,00 860.000,00 

07 Aparelho de Raio X portátil 04 150.000,00 600.000,00 

TOTAL 6.274.000,00 

 
Tabela 47: Planejamento Financeiro do REHUF/HULW para o Exercício de 2011 – 2012 
DESCRITIVO 
ORCAMENTÁRIO 

          VALOR (R$) 

lnvestimento Edificação 
e infra-
estrutura 

Reforma Recuperação Estrutural da Fachada 
Oeste dos Blocos A e B do Prédio do 
Hospital Universitário – HULW 

624.611,87 

Recuperação da Rede de Água e Esgoto 
e da Rede Elétrica de Todos os 
Pavimentos do Hospital Universitário 
Lauro Wanderley. 1.338.418,42 
Urbanização da Área Externa e 
Recuperação de Galeria 

          168.904,40  

Reforma e Adequação do Serviço de 
Anatomia Patológica e Citologia 171.821,23 
Substituição de 30% do piso e pintura 
dos ambientes internos e de circulação 
do Hospital Universitário Lauro 
Wanderley nos blocos A, B e C. 696.915,60 
Revisão geral da rede de distribuição dos 
gases medicinais 

500.000,00 
Sub-Total Reforma 3.500.671,52 

Construção Projeto da Emergência Referenciada do 
Hospital Universitário Lauro Wanderley 
(ERHU) 

1.320.000,00 

Anexo para o serviço de assistência 
especializada materno infantil, hospital-
dia materno e hospital-dia infantil do 
Hospital Universitário Lauro Wanderley-
Universidade Federal da Paraíba 
(REHUF) 

1.255.423,59 

Sub-Total Construção 2.575.423,59 
Equipamentos 13.898.140,00 
Material Permanente 7.800.000,00 

TOTAL DE INVESTIMENTO 27.174.235,11 
Custeio Material Hospitalar 3.800.000,00 

Material Farmacológico 2.600.000,00 
Gênero de Alimentação 1.200.000,00 



 

 

111 
Plano de Reestruturação do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

 

Gás engarrafado 2.000.000,00 
Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – Instalação de 
serviço de vigilância e segurança patrimonial eletrônica 

1.920.000,00 

Serviço de Apoio Administrativo Técnico Operacional1 14.000.000,00 

Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – Recuperação de 
equipamentos médico-hospitalares 

1.920.000,00 

TOTAL DE CUSTEIO 27.440.000,00 
TOTAL GERAL 54.614.235,11 

¹ O valor de serviço de apoio administrativo técnico operacional será reduzido a partir da contratação dos 
novos servidores. 
 
 

Tabela 48: Planejamento Financeiro da Contratação de Servidores do REHUF/HULW para o 
Exercício De 2011 – 2012 
DESCRITIVO 
ORCAMENTÁRIO 

          VALOR (R$) 

Pessoal 
Contratação de servidores (2011 e 2012) de acordo com a 
cronograma de  contratação do item 8. 42.694.248,00 

Custeio Contratação de servidores 4.389.760,00 
TOTAL 47.084.008,00 
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9. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 
 

 Considerados os prazos de alocação de recursos para os exercícios  2011 e 2012,  o 
desenvolvimento das ações do projeto seguirá os cronogramas abaixo: 

 

ATIVIDADES ANO 2011 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Licitação das empresas de 

construção 

■ ■ ■          

Execução das obras    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Fiscalização das obras    ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Inauguração das obras            ■ 

Aquisição dos equipamentos       ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Instalação dos equipamentos          ■ ■ ■ 

Treinamento de pessoal nos 

novos equipamentos 

         ■ ■ ■ 

Abertura de concurso      ■ ■ ■     

Contratação de pessoal           ■ ■ 

Relatório das metas 

alcançadas 

     ■ ■    ■ ■ 

 
 

ATIVIDADES ANO 2012 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Licitação das empresas de 

construção 

            

Execução das obras             

Fiscalização das obras             

Inauguração das obras ■ ■           

Aquisição dos equipamentos ■ ■ ■ ■         

Instalação dos equipamentos ■ ■ ■ ■ ■        

Treinamento de pessoal nos 

novos equipamentos 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■      

Abertura de concurso             

Contratação de pessoal ■ ■           

Relatório das metas 

alcançadas 

    ■ ■     ■ ■ 
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ANEXOS 
 

Anexo I - Órgãos vinculados à Diretoria Médica Assistencial 
 

O Diretor Médico Assistencial - DMA, subordinado diretamente ao 

Superintendente e auxiliado por um Diretor Adjunto, seu substituto eventual, é 

responsável pela direção, coordenação supervisão e controle das atividades dos órgãos a 

ele subordinados. 

Entre os órgãos vinculados ao DMA destaca-se a Coordenação Médica das 

Atividades Ambulatoriais, que é a coordenação responsável pelo desenvolvimento dos 

programas de Educação Sanitária e de Ação Comunitária, pela qualidade no atendimento 

ambulatorial com o envolvimento de todo o pessoal no acolhimento efetivo aos usuários. 

E ainda supervisiona e avalia as atividades realizadas, de forma a assegurar um bom nível 

de atendimento e fornecer ao Diretor Médico Assistencial um relatório anual das 

atividades a seu cargo e de outras, que lhe forem atribuídas. 

A diretoria Médico Assistencial tem a sua disposição uma estrutura complexa de 

ação direta aos usuários referenciados. Às Divisões de Medicina Interna, Cirurgia, 

Materno-Infantil, Promoção da Saúde e Serviços Complementares de Diagnóstico e 

Tratamento, dirigidas pelos seus respectivos Chefes de Divisão, competem à promoção da 

integração do ensino, pesquisa e extensão. Participam na elaboração das normas e rotinas 

de outros serviços técnicos ou administrativos, quando solicitado, como forma de garantir 

a integração entre as Divisões envolvidas. Apresentando a seguinte constituição: 

 

I - Divisão de Medicina Interna que é composta do Serviço de cardiologia; Serviço 

de endocrinologia; Serviço de gastroenterologia; Serviço de hematologia; 

Serviço de nefrologia; Serviço de Neurologia clínica; Serviço de 

propedêutica médica; Serviço de Psiquiatria; Serviço de reumatologia e 

fisiatria; Serviço de desenvolvimento humano; Serviço de assistência ao 

idoso. 

II - Divisão de Cirurgia composta de Serviço de 1ª Clínica - cirurgia abdominal; 

Serviço de 2ª Clínica - cirurgia (cardio-torácica, cardiologia 

intervencionista); Serviço de 3ª Clínica - cirurgia vascular; Serviço de bases 

da Técnica cirúrgica; Serviço de anestesia;  Serviço de bloco cirúrgico; 

Serviço de cirurgia plástica, estética corretiva; Serviço de oftalmologia; 

Serviço de otorrinolaringologia; Serviço de Proctologia; Serviço de 
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urologia; Serviço de cirurgia vídeo-laparoscópica; Serviço de ortopedia e 

traumatologia; Serviço de ostomizados; Serviço de cabeça e pescoço. 

 

III - Divisão Materno- infantil, composta de Serviço de adolescente; Serviço de 

cirurgia infantil; Serviço de fissurados; Serviço de genética; Serviço de 

ginecologia; Serviço de neo neonatologia; Serviço de obstetrícia; Serviço 

de puericultura; Serviço de Climatério e Serviço de gravidez de alto-risco. 

 

IV - Divisão de Promoção da Saúde composta de Serviço de doenças infecto-

contagiosas; Serviço de vigilância epidemiológica; Serviços de saúde ao 

portador de HIV; Serviço preventivo de saúde ao trabalhador; Serviço de 

dermatologia e Serviço de pneumologia. 

 

V - Divisão de Serviços Complementares de Diagnóstico e Tratamento composta 

de Serviço de anatomia patológica/verificação de óbito e necropsia; 

Serviço de medicina nuclear; Serviço de radiodiagnostico; Serviço de 

Terapia intensiva. 

 

Anexo II - Organização da Diretoria Técnica 
 

O diretor técnico é diretamente subordinado ao diretor superintendente, 

sendo auxiliado por um diretor adjunto, seu substituto eventual, é responsável pela 

direção, coordenação supervisão e controle das atividades de grande estrutura de 

sustentação estratégica das atividades de atenção à saúde dos usuários. Estando 

organizado em: 

I. Divisão de Enfermagem que tem a responsabilidade de distribuir, 

quantitativamente e qualitativamente, o pessoal de enfermagem de 

acordo com a área de atividade. É de seu interesse o desenvolvimento do 

seu quadro funcional com a respectiva divisão, através de programas de 

orientação, educação continuada e treinamento em serviço. E em a 

seguinte composição: Serviço de enfermagem cirúrgica; Serviço de 

Enfermagem de Centro cirúrgico; Serviço de Enfermagem de doenças 

infecto-contagiosa; Serviço de Enfermagem de educação continuada; e) 

Serviço de enfermagem de exames complementares e radiodiagnóstico; 

Serviço de enfermagem de clínica médica; Serviço de enfermagem de 
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terapia intensiva; Serviço de enfermagem em Centro de material e 

esterilização; Serviço de enfermagem obstétrica e Serviço de enfermagem 

pediátrica. 

 

II. Divisão de Odontologia tem como competência planejar, organizar, 

coordenar, supervisionar e controlar as atividades relacionadas com os 

serviços de sua respectiva competência; além de promover a integração 

entre o ensino a pesquisa e a extensão e é composta pelos: Serviço de 

clínica integrada; Serviço de diagnóstico bucal; Serviço de odontologia 

restauradora; Serviço de radiologia odontológica e Serviço de cirurgia 

buco maxilo-facial. 

 

III. Divisão de Farmácia e Bioquímica que é responsável pela aquisição de 

medicamentos, controlando o estoque. Deve manter um sistema 

adequado de distribuição de medicamentos por dose unitária e 

individualmente. Esta divisão também tem responsabilidades com os 

resultados de exames clínicos laboratoriais que são realizados e 

apresentado dentro dos padrões de qualidade, e é composta do: Serviço 

de farmácia hospitalar, Serviço de informação de medicamentos; Serviço 

de laboratório de análise–clínica e Serviço de informação toxicológica; 

 

IV.  Divisão de Nutrição e Dietética, composta de Serviço de aquisição e 

controle de gêneros; Serviço de dietoterapia e Serviço de produção. 

 

V. Divisão de Fisioterapia elabora e faz cumprir normas e rotinas Fisioterápicas, 

assegurando a integração dos serviços de fisioterapia aos demais serviços 

do HULW, sendo composta pelo Serviço de fisioterapia adulto e Serviço de 

fisioterapia infantil. 

 

VI. Divisão de Educação Física elabora e faz cumprir normas e rotinas da 

Educação Física, assegurando a integração dos serviços de educação física 

e demais serviços do HULW, tendo a seguinte composição: Serviço de 
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recreação hospitalar; Serviço de orientação de atividades físicas para 

grupos especiais. 

 

VII. Divisão de Arquivo Médico e Estatística tem como função manter um 

sistema de identificação e arquivamento, que permita a pronta localização 

dos prontuários pelo prazo legal e após o mesmo, serão encaminhados 

para o arquivo morto. Compila todas as estatísticas exigidas pelos órgãos 

públicos e necessários à administração e ao corpo clínico, estando 

composta por: Serviço de registro geral; Serviço de arquivo central e 

Serviço de estatística. 

VIII. Divisão de Serviço Social tem dentre suas funções permitir o acesso dos 

usuários aos serviços institucionais, propiciando condições para o 

restabelecimento de sua saúde e seu regresso ao contexto familiar e 

social. Planeja, estimula e desenvolve pesquisa na área social e participa, 

dentro de sua especificidade, de outras pesquisas na área de saúde, 

sendo parte integrante da equipe multidisciplinar que participa do 

planejamento, execução e avaliação de programas especiais e de saúde 

levadas a efeito pelo HULW. A Divisão de Serviço Social é composta de: 

Serviço social ambulatorial, Serviço social de programas especiais e 

Serviço Social de clínicas. 

IX. Divisão de Psicologia promove o treinamento de serviços do hospital nas 

suas relações com o paciente e seus familiares, e contribui para ajustar o 

cliente no desenvolvimento de tarefas comunitárias. A Divisão de 

Psicologia é formada pelo Serviço de psicologia do adulto e Serviço de 

psicologia infantil; 

 

Anexo III – Organização da Diretoria Administrativa 
 

O Diretor Administrativo, diretamente subordinado ao Diretor Superintendente, 

auxiliado por um Diretor Adjunto, seu substituto eventual, é responsável pela direção, 

coordenação, supervisão e controle das atividades de: 
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I.  Divisão de Material: é de competência da Divisão de Material elaborar 

balancetes mensais e anuais de estoque. Executar e controlar as atividades 

de compra, objetivando a adoção de uma política de minimização de custos 

de material adquirido pelo HULW e observando as normas legais em vigor. 

Fiscalizar a conservação dos bens patrimoniais e manter atualizado o 

fichário do acervo patrimonial. Esta divisão é composta do Serviço de 

almoxarifado; Serviço de compras e Serviço de patrimônio. 

 

II. Divisão de Contabilidade e Finanças, que registra o movimento diário dos 

recebimentos e pagamentos, controla a receita e a despesa do HULW e 

solicita recursos quando expressamente autorizado pelo Diretor 

Superintendente. A Divisão de Contabilidade e Finanças, composta de: 

Serviço de contabilidade; Serviço de execução orçamentárias e Serviço de 

faturamento. 

 

III. Divisão de Serviços Gerais - participa da elaboração das normas e rotinas 

de outros serviços técnicos, administrativos, quanto ao entrosamento 

com a respectiva divisão, composta de: Serviço de comunicação; Serviço 

de higienização; Serviço de lavanderia e rouparia; Serviço de necrotério; 

Serviço de transporte, Serviço de vigilância patrimonial e física. 

 

IV. Divisão de Engenharia Hospitalar Biomédica, desenvolve programas de 

engenharia clínica, nas áreas específicas de cada serviço, de forma 

integrada, consoante com os avanços tecnológicos e com o 

desenvolvimento dos processos, no âmbito de sua competência. Interage, 

permanentemente, com o corpo clínico e unidades de apoio clínico, com 

vistas a instalações, à verificação continuada da precisão e à otimização na 

utilização dos equipamentos hospitalares do HULW. É composta de: 

Serviço de engenharia clínica; Serviço de manutenção predial e 

instalações especiais e do Serviço de projetos e obras. 

 

Anexo IV – Síntese dos Serviços Ofertados pelo Ambulatório do HULW 
 

O SERVIÇO DE ELETRENCEFALOGRAFIA 

 
Atualmente, o serviço conta com apenas uma sala de exames e um equipamento digital 
funcionando, porém por várias vezes apresentou problemas técnicos por ser um aparelho antigo. 
No Serviço de Eletrencefalografia do HULW, são realizados 10 exames por dia, apenas no período 
matutino, com tempo de registro bem inferior ao recomendado pela SBNC. Com a proposta de 
mudança aqui apresentada, pretende-se melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados 
à população. Esse objetivo será alcançado através de:  
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• Organização de duas salas de exames, viabilizando a realização simultânea de dois exames; 
• Aquisição de dois equipamentos digitais modernos, com capacidade de realizar 

videomonitorização;  
• Organização de uma sala de laudos, com impressora e computadores interligados através 

de intranet aos computadores das salas de exames, possibilitando aos médicos laudar os 
exames já realizados enquanto os técnicos realizam novos exames. 

• Treinamento de técnicos em eletroencefalografia. Assim, os EEGs poderão ser realizados 
também no período vespertino. 

Com as medidas acima descritas, pretende-se melhorar a eficiência do serviço, duplicando o número 
de exames realizados por dia, bem como a qualidade dos exames, com período mínimo de registro 
de 20 minutos para cada EEG. 
 

 

O SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAFIA  
 
Este serviço auxilia, de forma decisiva, diagnósticos que vão desde a faixa pediátrica até a 
senilidade. Contribui, ainda, para o diagnóstico, em pacientes estáveis ou instáveis, das síndromes 
coronarianas agudas, dissecção de aorta, tromboembolismo pulmonar, hipertensão pulmonar, 
choque cardiogênico, insuficiência cardíaca congestiva; tem importância fundamental nas 
disfunções de próteses e quadros de endocardite infecciosa, além de outras indicações como 
ferramenta diagnóstica e de monitorização dentro da UTI.  
Neste sentido, é imprescindível a aquisição de um novo aparelho de ecocardiografia com o aumento 
da velocidade de aquisição de imagens através de um novo processamento de informações, que 
permita a observação ultrassonográfica volumétrica das estruturas cardíacas, a partir de novos 
planos anatômicos, possibilitando a identificação estrutural cardíaca em três dimensões.  
 
 Serviço de Otorrinolaringologia  
 
Semanalmente, são realizados mais de 100 atendimentos, inclusive cirúrgicos. A realização de 
cirurgias poderia ser ampliada através com a melhoria no que se refere ao material cirúrgico e 
hospitalar.   
Atualmente, o HULW é o único serviço credenciado e com equipe médica e docente qualificados, 
para prestação deste serviço no Estado da Paraíba. 
Por isso, é imprescindível a adequação da infraestrutura, aquisição de equipamentos e mobiliários 
para ampliar e melhorar tecnologicamente esse campo de procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos com a criação dos Serviços de Terapia Fonoaudiológica, Laboratório de 
Polissonografia, Serviço de Ronco e Apnéia do Sono. 
 

 

O Serviço de Hipertensão Pulmonar 
 
Esta abordagem diagnóstica envolve a resolução de alguns aspectos fundamentais tais como: 
confirmação do diagnóstico de hipertensão pulmonar; exclusão de causas associadas e avaliação da 
gravidade, tratando-se de um serviço de média e alta complexidade que o hospital está instalando. 
A confirmação do diagnóstico usualmente se inicia com a realização de exames complementares 
como o eletrocardiograma e o radiograma de tórax. Atualmente, as principais necessidades 
tecnológicas para esse setor incluem: eletrocardiograma, radiograma de tórax, ecocardiograma 
bidimensional transtorácico com Doppler Capilaroscópio e Densitômetro ósseo e CPAP Pressão. 
 

 

SERVIÇO DE ATENÇÃO AOS DISTÚRBIOS DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR 
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Formado por uma equipe multidisciplinar, com o objetivo de prestar uma assistência global à 
criança de 0 a 4 anos.  De início, as ações eram relacionadas à atenção primária em saúde, 
coordenadas pelo Departamento de Pediatria. Posteriormente, a neuropediatra Rute Soares de 
Sousa Lyra passou a integrar a equipe, iniciando um trabalho de Prevenção dos Distúrbios do 
Desenvolvimento através da avaliação neuropsicológico e acompanhamento dos bebês de alto-
risco, o que se estendeu aos bebês em idades chaves do desenvolvimento. 
 

 

SERVIÇO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA 
 
Realiza o diagnóstico e o tratamento das doenças alérgicas da pele, do aparelho respiratório, dos 
olhos, do aparelho gastrointestinal e do sistema imunológico.  
Após a contratualização, a demanda de atendimento por este serviço cresceu consideradamente, e 
faz-se necessário reestruturar o serviço, ativando o setor de Diagnóstico e Imunoterapia com 
vacinas antialérgicas. 
 

 

SERVIÇO DE HEMATOLOGIA 
 
Atende as demandas ambulatoriais, acompanhamento de enfermaria, realização de exames 
destinados exclusivamente ao hematologista (Mielograma e Biopsia Óssea, eletroforese de 
hemoglobina, curva de fragilidade osmótica), além de ter sob sua responsabilidade todas as 
transfusões de sangue que são realizadas pela Agencia Transfusional do Hospital, em média 400 
hemotransfusões/mês.  
Atualmente, os pacientes hematológicos possuem apenas 2 leitos próprios ficando os mesmos 
dissociados entre os leitos da Clínica Médica, dificultando a padronização de uma rotina de 
atendimento específico pela disciplina e, por consequência, pelos alunos. A implementação de 
algumas mudanças estruturais, como o serviço de enfermaria de hematologia onde os estudantes 
possam ter acesso a pacientes especializados, e mudanças administrativas, são imperativas para que 
tal objetivo se concretize com competência e qualidade. 
Para melhor operacionalização do serviço, é necessário a criação de mais duas salas, uma para 
realizar procedimentos e outra para reuniões, bem como a aquisição de cadeiras adequadas na 
entrada das salas.  

 

SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA 
 
É uma das especialidades médicas mais necessitadas pela população. Tendo em vista o número de 
patologias que envolvem os órgãos abdominais, bem como sua interação com os variados órgãos e 
sistemas, é elevada a demanda por assistência na área de gastroenterologia e suas áreas de atuação, 
a saber: a Endoscopia Digestiva (alta e baixa), a Hepatologia e a Terapia Nutricional. 
Entretanto, existe um déficit de prestação desse serviço no Estado da Paraíba e na Cidade de João 
Pessoa.  Com exceção do ambulatório de Hepatites existente no HULW e seu equivalente no Hospital 
Alcides Carneiro (UFCG), inexistem estruturas de atendimento ao paciente com doença do fígado. 
Dentre outros motivos, este foi o principal motivador da criação do projeto de RESIDÊNCIA MÉDICA 
EM GASTROENTEROLOGIA desenvolvido dentro do grupo que compõe a disciplina de 
gastroenterologia da UFPB, já aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica.  
Para melhoria do atendimento da demanda para esse serviço, O HULW obteve, junto à iniciativa 
privada, a doação de recursos que permitiu a adequação da área onde funcionava o antigo serviço de 
Medicina Nuclear, construindo seis unidades ambulatoriais naquele setor, além de uma sala de apoio, 
sala de acolhimento, banheiro para médicos/funcionários e banheiro para pacientes.  
Em paralelo, o projeto foi aprovado junto ao Programa Nacional de Hepatites Virais do Ministério da 
Saúde, o que permitiu a compra de material de escritório (cadeiras e mesas), computadores, ar-
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condicionado e longarinas para recepção de pacientes. Entretanto, ainda restam materiais essenciais 
a serem adquiridos, como negatoscópios, macas, armários, dentre outros.  
O HULW dispõe de apenas uma sala de endoscopia no sexto andar da Instituição.  
São necessários a aquisição de materiais específicos, bem como a viabilização de testes essenciais à 
população e que, atualmente, inexistem no HULW e mesmo na rede pública do estado da Paraíba: 
 
§ Laboratório de Provas Funcionais, para realização de testes de tolerância à lactose, 

pesquisa quantitativa de gordura fecal, pesquisa de sorologias para Helicobacter pylori, 
secreção estimulada ácida, dosagem de hormônios (gastrina), avaliação de esvaziamento 
vesicular, e pesquisa de microcristais, dentre outros. 

§ Laboratório de biologia molecular, para realização de carga viral para vírus da Hepatite C e 
B, genotipagem, pesquisa de mutações para doenças como Hemocromatose, Doença de 
Wilson, deficiência de alfa1-antritripsina, dentre outras. Atualmente, aos exames de 
determinação de cargas virais da hepatite C e B têm sido encaminhados para Bahia 
(FIOCRUZ), gerando sangria de recursos (transferidos da Paraíba para Bahia) e demora no 
atendimento de nossos pacientes, além de não agregar conhecimento em uma área de 
ponta, necessária para o desenvolvimento da medicina e das demais áreas de biológicas. 

§ Laboratório de motilidade gastrintestinal, para realização de exames de pHmetria e 
manometria esofágica. 

§ Enfermaria para programa de transplante de fígado, essencial para otimizar o tratamento 
dos pacientes hepatopatas atendidos exclusivamente no HULW. Para suporte dos 
pacientes críticos (notadamente hepatopatas com hemorragia digestiva, síndrome hepato-
renal, encefalopatias) que necessitam de suporte intensivo, é necessária a criação da 
Enfermaria de Transplante de Fígado e Unidade de Terapia Gastro-hepatológica (Semi-
Intensiva), que evitará a sobrecarga de pacientes na Unidade de Terapia Intensiva do 
Hospital, já limitada por sua escassez de leitos.  

 
 

 

SERVIÇO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA E SOCIAL 
 
Atende, em demanda espontânea, aos pacientes procedentes do ambulatório, das unidades de 
internação e da comunidade em geral. Possui ambientes para atendimento odontológico, usados 
rotineiramente para cirurgias buco-maxilo-facial e para atendimento clínico dos citados pacientes. 
O setor de odontologia do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) tem um projeto que visa 
garantir a oferta da totalidade da capacidade instalada aos usuários do SUS. 
O referido serviço está inserido no pavimento térreo do HULW ocupando uma  área localizada no 
primeiro corredor esquerdo do Ambulatório, dividindo o espaço físico com a Clínica Integrada e a 
Unidade de Cirurgia Buco-Maxilo. O ambiente é composto por uma ante-sala, sala de Raios X, sala 
da coordenação, sala para lavagem dos instrumentos e armazenamento, três consultórios 
odontológicos e um pequeno almoxarifado. 
Os odontólogos, durante atendimento, recebem frequentes solicitações para  realizarem 
procedimentos em caráter de urgência aos pacientes internos no hospital, sejam eles portadores de 
doenças comuns ou até de infecto-contagiosas.  
É importante a aquisição de tecnologias modernas para o serviço em termos de equipamento, 
instrumental e material odontológico, adequados à atenção de média e alta complexidade, 
procurando integrar-se à rede de urgência e emergência do HULW. 
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Anexo V – Projetos/Obras para o HULW – 2008/2010 
 

ITEM PROJETO OBJETIVO SITUAÇÃO 
01 IMPLANTAÇÃO DO 

SERVIÇO DE 
HEMODINÂMICA- 

REFORMA E ADAPTAÇÃO 
DE AMBIENTE FÍSICO 

Reforma e adaptação de espaço existente no 
primeiro pavimento do Bloco AB, ao lado da 
UTI, para implantação do serviço de 
hemodinâmica. 

 
CONCLUÍDA EM 

2008 

02 ATIVAÇÃO DO SÉTIMO 
PAVIMENTO – CLÍNICA 

DE ALTA COMPLEXIDADE 
– ENFERMARIAS 

ESPECIAIS  

Reforma e adaptação do espaço do sétimo 
pavimento – Bloco AB, para criação de 
enfermarias padrão e especiais (receber 
pacientes oriundos de cirurgias de alta 
complexidade e transplantados). 

 
CONCLUÍDA EM 

2009 

03 RECUPERAÇÃO DO 
AMBULATÓRIO 

Substituição do piso de todo o ambulatório, 
revestimento de parte das paredes das 
principais circulações com cerâmica, 
recuperação dos banheiros para pacientes. 

 
OBRA EM 

CONCLUSÃO 

04 REFORMA DA UNIDADE 
DE PEDIATRIA 

AMBULATORIAL 

Reordenação físico-espacial para melhorar as 
condições de recepção e de consultórios, bem 
como infraestrutura de apoio (BWC`S e 
fraldário) da unidade de atendimento 
pediátrico. 

CONCLUÍDA EM 
2009 

05 REFORMA DAS 
UNIDADES DE 
GINECOLOGIA, 

UROLOGIA, 
DERMATOLOGIA E 

NEFROLOGIA. 

Reordenação físico espacial para melhorar as 
condições de recepção e de consultórios, bem 
como infraestrutura de apoio (BWC`S) da 
unidade de atendimento dos serviços citados, 
aumentando o número de consultórios e 
oferecendo maior conforto aos profissionais e 
usuários. 

EM CONCLUSÃO 

06 REFORMA DO ESPAÇO 
DESTINADO AO 

PROGRAMA PROAMA 

Ampliação da área destinada ao programa, 
com criação de consultórios especializados 
individualizados, recepção e estar. 

CONCLUÍDA EM 
2009 

 
07 REFORMA DE 

VESTIÁRIS/BWC DE 
SERVIÇO. 

Racionalização de espaços, melhoria na 
infraestrutura, e conforto dos vestiários de 
pessoal de serviço, no pavimento térreo do 
Bloco de manutenção e serviços. 

CONCLUÍDA EM 
2009 

 

08 REFORMA DO SERVIÇO 
DE PSICOLOGIA 
AMBULATORIAL 

Ampliação da área destinada ao serviço, com 
criação de consultórios, coordenação, 
recepção e infraestrutura sanitária. 

CONCLUÍDA EM 
2009 

 
09 IMPLANTAÇÃO DO 

SERVIÇO 
AMBULATORIAL DE 

CONTROLE E 
PREVENÇÃO DE 

HEPATITES VIRAIS.  

Reforma de um espaço existente no 
ambulatório, para implantação deste serviço, 
dotando o ambiente de consultórios, 
recepção/ estar, e BWC.  

CONCLUÍDA EM 
2009 

 

10 PROJETO DE REFORMA 
DA RECEPÇÃO DO 

HOSPITAL, E 
IMPLANTAÇÃO DA 

UNIDADE DE 
ACOLHIMENTO. 

Atendendo ao Programa de Humanização do 
governo federal, a recepção foi reformada 
objetivando dar mais conforto ao usuário, 
integrar os serviços de internação e alta com 
a recepção e criar espaço para a unidade de 
acolhimento, bem como melhorar o apoio e 
guarda de pertences de visitantes e 
acompanhantes do paciente interno.  

OBRA EM 
CONCLUSÃO 

11 PROJETO E REFORMA DA 
RECEPÇÃ DO 

Reordenação do Lay Out para melhorar o 
serviço de marcação de consultas, permitirem 

OBRA EM 
CONCLUSÃO 
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AMBULATÓRIO. melhor acolhimento/recepção de usuários.  
12 IMPLANTAÇÃO DO CCM Reforma de área para implantação do Centro 

de Ciências Médicas  
CONCLUÍDA EM 

2008 
 

13 REFORMA DO SERVIÇO 
DE ALIMENTAÇÃO 

ENTERAL E BANCO DE 
LEITE. 

Adaptação do espaço do refeitório para 
instalação do serviço de alimentação enteral 
e recepção e distribuição interna do leite 
materno. 

OBRA EM FASE DE 
CONCLUSÃO 

14 REFORMA DAS 
UNIDADES DE CÃMARA 

FRIGORÍGENA E 
AÇOUGUE DA NUTRIÇÃO 

Reforma de ambiente da cozinha para 
implantação de nova câmara frigorígena, 
açougue e preparo de sucos. 

OBRA EM FASE DE 
CONCLUSÃO 

15 REFORMA DO SERVIÇO 
DE FISIOTERAPIA 

Reforma e adaptação do Serviço de 
Fisioterapia, visando adequação as normas 
vigentes, bem como ampliar o atendimento. 

OBRA EM 
CONCLUSÃO 

16 REFORMA DO BLOCO 
CIRÚRGICO, BLOCO 

OBSTÉTRICO E 
IMPLANTAÇÃO DO 

SERVIÇO DE 
HEMODIÁLISE 

Projeto Arquitetônico para reforma do Bloco 
C, segundo pavimento, visando implantar o 
serviço de hemodiálise, recuperação e 
modernização do bloco cirúrgico e reforma e 
adaptação do ambiente destinado ao bloco 
obstétrico para sua ativação. 

PROJETO EXECUTIVO 
EM FASE DE 

ORÇAMENTÁRIA 

 

 
Anexo VI – Planilhas de Custo 

            
 

            

  

 

     
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY 
DIVISÃO DE OBRAS 

SERVIÇO: PINTURA DOS AMBIENTES E CIRCULAÇÕES DO HULW                                                                           
LOCAL: BLOCO AB E C 
VALIDADE DESTE ORÇAMENTO: DATA: setembro/2010 

Item D i s c r i m i n a ç ã o Unidade Quantidade Preço  
Unitário 

Preço 
 Total 

1.0 PINTURA   

1.1 
Pintura com tinta acrílica semi-brilho em 2 
demãos m² 18.000,00 11,43 

    
205.740,00 

1.2 
Pintura em epóxi em 2 demãos 

m² 3.500,00 
             

29,06 
                 

101.710,00 

1.3 
Pintura em esmalte sintético sobre 
madeira(fôrras e portas) m² 5.880,00 

              
10,36 

                 
60.916,80 

1.4 
Pintura em PVA látex (forro de gesso) 

m² 4.860,00 
                

8,08 
                

39.268,80 

1.5 Pintura de forro de alumínio em esmalte 
sintético fosco m² 6.300,00               

15,00 
                

94.500,00 
            

                                                                                                               T    O    T    A    L     (R$)  502.135,60  
SERVIÇO: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA QUENTE                                                                            
LOCAL: BLOCO AB  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA       

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA       

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY    

DIVISÃO DE OBRAS      
OBRA: TROCA DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS EM 

fefo POR PVC NOS BLOCOS A E B.  

LOCAL: HU - LAURO WANDEDRLEY / UFPB / CAMPUS I    DATA: 30/8/2010 

CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS 

ITEM D I S C R I M I N A Ç Ã O  UND QUANT P. UNIT. P.TOTAL 
1.0 TÉRREO       38.979,09 
1.1 ÁGUA FRIA E QUENTE 1º  PAV 1,00 17.831,49 17.831,49 
1.2 ESGOTO E PLUVIAIS 1º  PAV 1,00 21.147,60 21.147,60 

            
2.0 1º PAVIMENTO       49.032,55 
2.1 ÁGUA FRIA E QUENTE vb 1,00 22.474,23 22.474,23 
2.2 ESGOTO E PLUVIAIS vb 1,00 26.558,32 26.558,32 

            
3.0 2º PAVIMENTO       49.314,07 
3.1 ÁGUA FRIA E QUENTE vb 1,00 21.085,53 21.085,53 
3.2 ESGOTO E PLUVIAIS vb 1,00 28.228,54 28.228,54 

            
4.0 3º PAVIMENTO       37.635,26 
4.1 ÁGUA FRIA E QUENTE vb 1,00 14.111,47 14.111,47 
4.2 ESGOTO E PLUVIAIS vb 1,00 23.523,79 23.523,79 

            
5.0 4º PAVIMENTO       46.333,92 
5.1 ÁGUA FRIA E QUENTE vb 1,00 18.105,38 18.105,38 

1.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS   

1.1 Ponto de água, inclusve rede, para água quente unid. 320 90,47                 
28.950,40  

1.2 
Rede de alimentação para água quente com 
tubo de CPVC de 35mm e 42mm, inclusive 
conexões 

m                    
3.420,00  84,96               

290.563,20  

            
                                                                                                               T    O    T    A    L     (R$)      319.513,60  
SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE 30% DO PISO DO HULW                                                                            
LOCAL: BLOCO AB E C 
1.0 PAVIMENTAÇÃO   

1.1 
Assentamento com fornecimento de piso vinílico 
do tipo pavifloor m² 2.000,00 

             
97,39  

               
194.780,00 

            
                                                                                                   T    O    T    A    L     (R$)      194.780,00  

  
assinatura e carimbo:      
  BDI= 23,34%    LEIS SOCIAIS=126,10%         
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5.2 ESGOTO E PLUVIAIS vb 1,00 28.228,54 28.228,54 
            

6.0 5º PAVIMENTO       45.118,47 
6.1 ÁGUA FRIA E QUENTE vb 1,00 18.105,38 18.105,38 
6.2 ESGOTO E PLUVIAIS vb 1,00 27.013,09 27.013,09 

            
7.0 6º PAVIMENTO       55.344,50 
7.1 ÁGUA FRIA E QUENTE vb 1,00 25.744,89 25.744,89 
7.2 ESGOTO E PLUVIAIS vb 1,00 29.599,61 29.599,61 

            
8.0 7º PAVIMENTO       102.144,05 
8.1 ÁGUA FRIA E QUENTE vb 1,00 75.041,20 75.041,20 
8.2 ESGOTO E PLUVIAIS vb 1,00 27.102,85 27.102,85 

            
9.0 SHAFTS       80.701,60 
9.1 ÁGUA FRIA E QUENTE vb 1,00 54.557,44 54.557,44 
9.2 ESGOTO E PLUVIAIS vb 1,00 26.144,16 26.144,16 

     T    O    T    A    L          (R$) 504.603,51 
  B    D     I     (30%)     (R$) 116.446,96 
  M   A   T   E   R   I   A   L   +    M   Ã   O   -  D   E   -   O   B   R   A   (R$) 388.156,55 
  E   N   C   A   R   G   O   S     S   O   C   I   A   I   S     (%) 125,40 

  

 

     
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY 
DIVISÃO DE OBRAS 

SERVIÇO: Reforma e Adequação do Serviço de Anatomia Patológica e Citologia 

LOCAL: Pavimento Térreo- Bloco C 

VALIDADE DESTE ORÇAMENTO: DATA:  

Ite
m D i s c r i m i n a ç ã o Unidad

e 
Quantidad

e 
Preço  

Unitário 
Preço 
 Total 

1.0 DEMOLIÇÕES 
        
7.584,22  

1.1 Demolição de alvenaria de 1/2 vez tijolo de 8 furos 
m² 68,00 

         
2,06  140,08 

1.2 Demolição de piso cimentado 
m² 291,00 

         
8,93  2598,63 

1.3 Demolição de azulejo, inclusive reboco 
m² 267,00 

         
8,24  2200,08 

1.4 Demolição de prateleira em concreto 
m² 1,30 

       
10,30  13,39 

1.5 Demolição de reboco 
m² 46,20 

         
3,43  158,47 

1.6 Retirada de luminária 
unid. 39,00 

         
4,12  160,68 

1.7 Retirada de pontos de tomadas e interruptores 
unid. 40,00 

         
1,52  60,80 

1.8 Retirada de ponto de luz 
unid. 37,00 

         
2,74  101,38 

1.9 Retirada de ponto hidráulico 
unid. 15 

         
6,86  102,90 

1.10 Retirada de ponto sanitário 
unid. 15 

         
6,86  102,90 

1.11 Retirada de lavatório de louça  
unid. 3 

         
4,43  13,29 

1.12 Retirada de porta com forra unid. 16          87,84 
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5,49  

1.13 Retirada de guichê de madeira 
m² 0,50 

         
5,49  2,75 

1.14 Retirada de porta de box em acrílico 
unid. 2,00 

         
5,49  

             
10,98  

1.15 Retirada de bacia sanitária 
unid. 

                  
3  

         
4,43  

             
13,29  

1.16 Retirada de divisória 
m² 

           
10,20  

         
5,49  

             
56,00  

1.17 Remoção de pintura em esmalte sintético dos vidros 
das esquadrias de alumínio. 

m² 
           

37,00  
         

4,08  
           
150,96  

1.18 Bota fora 
m3 58,20 

       
27,66  

        
1.609,81  

2.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO         
2.807,15  

2.1 Alvenaria de 1/2 vez, com tijolo de 8 furos, assentados 
com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) m² 115,00 

       
24,41  

        
2.807,15  

3.0 FORRO 
      

        
5.112,70  

3.1 Forro de PVC 
m² 

           
70,00  

       
41,82  

        
2.927,40  

3.2 Forro de Gesso liso 
m² 

           
82,00  

       
26,65  

        
2.185,30  

4.0 REVESTIMENTO         
9.470,31  

4.1 Chapisco no traço 1:3 (cimento e areia) em 
superfícies verticais  m² 494,00 

         
3,06  

        
1.511,64  

4.2 Reboco no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 
m² 494,00 

       
13,20  

        
6.520,80  

4.3 Assentamento com fornecimento de cerâmica 34  x 
34 cm extra na cor cristal branco, assentada com 
argamassa colante  

m² 41,00 
       

35,07  
        
1.437,87  

5.0 PAVIMENTAÇÃO  24.686,06  
5.1 Execução de piso cimentado no traço 1:3, sem junta 

de dilatação  m² 303,00 
       

17,20  
        
5.211,60  

5.2 Assentamento com fornecimento de cerâmica 34  x 
34 cm extra na cor branca, assentada com 
argamassa colante  

m² 12,00 
       

35,07  
           
420,84  

5.3 Execução de piso em granilite formando quadros de 
(1,00x1,00)m, com juntas plásticas, polido e com 
aplicação de resina impermeabilizante 

m² 291,00 
       

42,66  
      
12.414,06  

5.4 Rodapé em granilite polido, c/7cm 
m 230,00 

       
11,23  

        
2.582,90  

5.5 Assentamento com fornecimento de soleira em 
granito cinza andorinha m² 2,00 

     
225,46  

           
450,92  

5.6 Assentamento com fornecimento de piso vinílico  e= 
2,00 mm 

m² 67,00 
       

43,58  
        
2.919,86  

5.7 Assentamento com fornecimento de rodapé de 
madeira em ipê e= 7cm  

m 52,00 
       

13,19  
           

685,88  
6.0 ESQUADRIAS         9.074,64  
6.1 Assentamento e fornecimento de porta alumínio 

tipo veneziana para wc, inclusive ferragens 
(0,60x1,80)m 

m² 2,16 359,66 
           
776,87  

6.2 Assentamento com fornecimento de porta lisa em ipê 
completa  (fechadura, dobradiças e alizares) na 
medida (0,70x2,10)m 

unid. 2 
     

300,77  
           
601,54  
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6.3 Assentamento com fornecimento de porta lisa em ipê 
completa  (fechadura, dobradiças e alizares) na 
medida (0,80x2,10)m 

unid. 12 
     

313,36  
        
3.760,32  

6.4 Assentamento com fornecimento de porta lisa em ipê 
completa (forra, fechadura, dobradiças e alizares) na 
medida (1,00x2,10)m 

unid. 2 
     

380,95  
           
761,90  

6.5 Assentamento com fornecimento de porta em vidro 
temperado, espessura 10mm, na medida (1,80 x 
2,10)m, com  duas folhas móveis de 0,80m cada, 
inclusive ferragens, duas molas e puxadores em 
madeira. 

und. 1,00   
1.872,61  

        
1.872,61  

6.6 Assentamento com fornecimento de vidro liso de 
4mm m² 1,50 

       
84,43  

           
126,65  

6.7 Fornecimento e assentamento de porta lisa em ipê, 
de correr completa (inclusive ferragens especiais, 
puxadores, fechadura, forra) (0,90x2,10)m 

unid. 1,00 
     

674,76  
           
674,76  

6.8 Revisão de esquadrias de alumínio 
vb 1,00 

     
500,00  

           
500,00  

7.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 58.752,63  
7.1 Ponto de água, inclusive rede 

unid. 13 
       

88,70  
        
1.153,10  

7.2 Ponto de esgoto, inclusive rede unid. 18 90,43         1.627,74 
7.3 Assentamento com fornecimento de ralo sifonado c/ 

grelha de PVC , com tampa escamoteável     
unid. 5 

       
20,88  

           
104,40  

7.4 Caixa sifonada PVC 100x100x75mm 
unid. 5 

       
21,07  

           
105,35  

7.5 Assentamento com fornecimento de bacia sanitária 
com caixa acoplada de louça branca, ligação e 
fixação, inclusive assento plástico 

unid. 4 
     

258,48  
        
1.033,92  

7.6 Assentamento com fornecimento de lavatório de 
coluna de louça branca, inclusive acessórios 

unid. 5 
     

134,47  
           
672,35  

7.7 Assentamento com fornecimento de cuba de louça 
de embutir com ferragens 

unid. 1 
     

132,02  
           
132,02  

7.8 Assentamento com fornecimento de cuba de aço 
inox, inclusive válvula. 

unid. 1 
     

269,62  
           
269,62  

7.9 Assentamento com fornecimento de tanque em inox 
unid. 1 

     
368,47  

           
368,47  

7.10 Assentamento com fornecimento de torneira de 
parede em metal cromado, do tipo bica móvel, 
padrão médio. unid. 2 

       
70,99  

           
141,98  

7.11 Assentamento com fornecimento de torneira, tipo 
bico de pato, em metal cromado, para lavatório, 
padrão médio. unid. 6 

       
51,14  

           
306,84  

7.12 Assentamento com fornecimento de chuveiro em 
alumínio cromado d=12" (duchão) 

unid. 1 
       

86,00  
             
86,00  

7.13 Assentamento e fornecimento de registro de esfera 
de 3/4".  

unid. 1 
       

38,48  
             
38,48  

7.14 Assentamento e fornecimento de registro de gaveta 
de 3/4" com canopla, em metal cromado 

unid. 5 
       

49,33  
           
246,65  

7.15 Assentamento e fornecimento de registro de pressão 
de 3/4" com canopla, em metal cromado 

unid. 1 
       

62,09  
             
62,09  

7.16 Assentamento com fornecimento de dispensador de 
detergente em acrílico com recipiente integrado 

unid. 7 
       

30,84  
           
215,88  

7.17 Rede de dreno para split em tubo de pvc de 25mm, 
embutida, inclusive conexões                                                                                                 

m 50,00 
       

11,43  
           
571,50  
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7.18 Assentamento e fornecimento de cabide de louça 

unid. 2,00 
       

11,35  
             
22,70  

7.19 Assentamento e fornecimento de papeleira de louça 

unid. 2,00 
       

21,71  
             
43,42  

7.20 Assentamento e fornecimento de saboneteira de 
louça 

unid. 2,00 
       

21,98  
             
43,96  

7.21 Assentamento e fornecimento de chuveiro de PVC 

unid. 2,00 
       

13,08  
             
26,16  

7.22 Substituição de válvulas de descarga da marca 
hidra, por caixas de descarga com bacia sanitária 
acoplada Unid. 180 286 51.480 

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  20.821,53  

8.1 
Ponto de luz com rede embutida, inclusive 
interruptores und. 33        

77,68  
        

2.563,44  

8.2 
Ponto de tomada 2P + T, inclusive rede embutida em 
alvenaria. unid. 15        

70,43  
        

1.056,45  

8.3 Ponto para telefone, inclusive rede unid. 6        
62,05  

           
372,30  

8.4 
Ponto de tomada para SPLIT, inclusive rede embutida 

unid. 10        
99,58  

           
995,80  

8.5 Ponto de tomada para rede lógica  unid. 14        
77,13  

        
1.079,82  

8.6 Ponto de tomada para exaustor unid. 3        
77,68  

           
233,04  

8.7 

Rede de alimentação monofásica para SPLITS, com 
eletroduto de pvc rígido de 25mm e 3 cabos de 
6mm2, embutida  

m 60        
15,44  

           
926,40  

8.8 

Rede de alimentação monofásica para SPLITS, com 
eletroduto de pvc rígido de 25mm e 3 fios de 4mm2, 
embutida  

m 117        
14,89  

        
1.742,13  

8.9 
Rede de lógica com cabo UTP cat 5E e eletroduto de 
25mm, inclusive conectores Rj 45  m 500        

11,23  
        

5.615,00  

8.10 

Rede de distribuição, monofásica para tomadas, 
embutida, com 3 fios de 2,5mm2 e eletroduto de pvc 
rígido de 25mm. 

m 120        
10,51  

        
1.261,20  

8.11 Disjuntor monofásico de 15 A und. 5        
13,36  

             
66,80  

8.12 Disjuntor monofásico de 16 A unid. 7        
13,36  

             
93,52  

8.13 Disjuntor monofásico de 25 A unid. 3        
13,36  

             
40,08  

8.14 
Haste de cobre para aterramento de 2,4m,   
interligado com cordoalha       unid. 3        

45,42  
           

136,26  

8.15 
Rede de aterramento para tomadas com cabo de 
10mm² com eletroduto de pvc de 25mm m 25        

12,51  
           

312,75  

8.16 

Caixa para aterramento em alvenaria de 
30x30x30cm, revestido internamente com argamassa 
de cimento e areia, sem lastro de concreto, com 
tampa de concreto e= 5cm 

unid. 3        
37,45  

           
112,35  

8.17 
Assentamento e fornecimento de luminária Fluor. 
comercial 2x40W - completa unid. 23        

63,83  
        

1.468,09  

8.18 
Assentamento e fornecimento de luminária Fluor. 
comercial 1x40W - completa unid. 10        

44,61  
           

446,10  
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8.19 

Fornecimento de HUB SWITCH com 48+2 portas 
gerenciáveis:possuir no mínimo,48 portas de SWITCH 
ETHERNET 10base-T/100base-TX com detecção 
automática de velocidade(autosense), além de 
suportar Half e Full-Duplex. Com conectores Rj-45; 
possuir no mínimo 02 Gigabit Ethernet 10/100/1000 
Baset, padrão IEEE802.3AB com conectores Rj-45; 
endereços MAC deverá suportar no mínimo 8000 
endereços; capacidade de performace mínima de 
13 GBPS para SWITCHING. 

unid. 1   
2.300,00  

        
2.300,00  

9.0 PINTURA       
29.762,64  

9.1 Pintura PVA em paredes internas - 2 demãos 
m² 11,50 8,96 

           
103,04  

9.2 Emassamento com massa corrida PVA - 2 demãos 
m² 93,50 5,23 

           
489,01  

9.3 Pintura acrílica semi brilho, inclusive emassamento c/ 
aplicação de 2 demãos. 

m² 614,50 
       

15,10  
        
9.278,95  

9.4 Pintura de portas e forras com esmalte sintético em 
duas de mãos, inclusive emassamento 

m² 105,00 
         

9,91  
        
1.040,55  

9.5 
Pintura em tinta epóxi de alto brilho, inclusive 
emassamento- 2 demãos, em paredes internas m² 

         
392,73  

       
41,25  

      
16.200,11  

9.6 Pintura de acabamento para concreto, tipo 
concretina m² 290,00 

         
6,67  

        
1.934,30  

9.7 Pintura de forro de gesso com tinta pva látex em 2 
demãos, inclusive selador -sem massa m² 82,00 

         
8,74  

           
716,68  

            
10.0 DIVERSOS         

3.749,35  
10.1 Assentamento de bancada em granito na cor cinza 

andorinha com largura de 0,55, com espelho e 
testeira de 7 cm. 

m² 1,85 
     

225,46  
           
417,10  

10.2 Assentamento com fornecimento de exaustor com 
30cm de diâmetro und 3,00 

     
185,53  

           
556,59  

10.3 Assentamento com fornecimento de película fumê. 
m² 37,00 

       
55,50  

        
2.053,50  

10.4 Cinta de amarração em concreto 
m³ 0,20 

  
1.260,81  

           
252,16  

10.5 Confecção de base para bacia sanitária, em 
alvenaria vb 1,00 

       
35,00  

             
35,00  

10.6 Limpeza geral da obra 
vb 1,00 

     
435,00  

           
435,00  

  T    O    T    A    L (R$) 171.821,23 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEI 
   

 ORÇAMENTO ESTIMADO    
      
 DIVISÃO SOLICITANTE: DIVISÃO DE ENGENHARIA HOSPITALAR   

 
REQUISITANTE:            Enga. LYGIA DA SILVA BRITO  
OBRA: Urbanização da Área Externa Posterior e Recuperação de Galeria   

 Local:   Hospital Universitário Lauro Wanderlei - UFPB   
      
      
ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO V. Unit. V. Total 

1 1380 m² Corte de capoeira fina a foice 0,52 717,60 
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2 4380 m² Regularização de terreno com corte de 0,15m 2,03 8.891,40 

3 4380 m² Limpeza do terreno c/ remoção de entulhos 0,92 4.029,60 

4 4380 m² 
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de 
areia 

32,31 141.517,80 

5 160 m Recuperação de galeria de água pluvial 85,95 13.752,00 

Total 168.908,40 
 

 

 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA   

 
 

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY 
    

 DIVISÃO DE ENGENHARIA HOSPITALAR 
    

 OBRA: Reestruturação dos Quadros e Alimentadores do HULW 
 LOCAL: HULW - UFPB - Campus I    

Item D i s c r i m i n a ç ã o Unidade Quant. 
Preço 

Unitário 
Preço Total 

1.0 REMOÇÃO DE QUADRO DE 
FORÇA/DISTRIBUIÇÃO       3.400,44 

1.1 Retirar Quadro de Distribuição embutido em 
alvenaria (QA1, QA2, QA3, QB1, QB2, QB3, QB4, 
QC1, QC2 e QC3). un      86,00         39,54  

           
3.400,44  

    
      

                   
-    

2.0 INSTALAÇÃO DE QUADRO DE FORÇA 
      

          
12.283,68  

2.1 

Instalação de Quadro de Força QFA, em aço, Tipo 
Sobrepor com 600 x 400 x 250 mm; com 
barramento de Fase/Neutro/Terra e capacidade para 
204 A, Proteção: 01 de 150 A tripolar em caixa 
moldada; Disjuntores: 01 de 90 A, 03 de 70 A 
tripolares em padrão europeu; mais acessórios.     un       4,00  

   
1.535,46  

           
6.141,84  

2.2 

Instalação de Quadro de Força QFC, Tipo em aço, 
tipo sobrepor com 600 x 400 x 250 mm; com 
barramento de Fase/Neutro/Terra e capacidade para 
204 A, Proteção: 01 de 150 A tripolar em caixa 
moldada; Disjuntores: 01 de 90 A, 03 de 70 A 
tripolares em padrão europeu; mais acessórios.     un       4,00  

   
1.535,46  

           
6.141,84  

            4,00      

3.0 
INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

        4,00    
          

44.844,60  

3.1 

Instalação de Quadro de Distribuição QA1, em aço, 
Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e 
barramento  para 100 A; Proteção: 01 de 63 A 
tripolar; Disjuntores: 02 de 32 A, 02 de 25 A, 02 de 
20 A e 02 de 16 A monopolares, todos em padrão 
europeu, mais acessórios.    un       4,00       469,28  

           
1.877,12  

3.2 

Instalação de Quadro de Distribuição QA2, em aço, 
Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e 
barramento para 100 A; Proteção 01 de 63 A; 
Disjuntores: 07 de 20 A, 07 de 16 A e 04 de 10 A 
monopolares em padrão europeu, mais acessórios.    un       4,00       566,47  

           
2.265,88  
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3.3 

Instalação de Quadro de Distribuição QA3, em aço, 
Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e 
barramento para 100 A; Proteção: 01 de 80 A 
tripolar; Disjuntores: 01 de 50 A e 01 de 32 A 
tripolares, 02 de 25 A, 05 de 20 A e 08 de 16 A 
monopolares em padrão europeu, mais acessórios.    un       4,00       776,33  

           
3.105,32  

3.4 

Instalação de Quadro de Distribução Novo QAN1, em 
aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 
12 circuitos mais proteção geral; e barramento para 
100 A; disjuntores: 01 tripolar de 32 A e 06 
monopolares sendo 02 de 20 A, 04 de 25 A, todos 
em padrão europeu.  un       4,00       352,38  

           
1.409,52  

3.5 

Instalação de Quadro de Distribução Novo QAN2, em 
aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 
24 circuitos mais proteção geral; e barramento para 
100 A; disjuntores: 01 tripolar de 63 A e 14 
monopolares sendo 02 de 20 A, 12 de 25 A, todos 
em padrão europeu.  un       4,00       707,96  

           
2.831,84  

3.6 

Instalação de Quadro de Distribuição QB1, Tipo 
Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e 
barramento para 100 A; Proteção: 01 de 40 A 
tripolar; Disjuntores: 02 de 25 A, 04 de 20 A, 01 de 
16 A e 07 de 10 A monopolares em padrão europeu, 
mais acessórios.    un       4,00       476,49  

           
1.905,96  

3.7 

Instalação de Quadro de Distribuição QB2, Tipo 
Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e 
barramento para 100 A; Proteção: 01 de 40 A 
tripolar; Disjuntores: 01 de 32 A, 02 de 20 A, 01 de 
16 A e 10 de 10 A monopolares em padrão europeu, 
mais acessórios.    un       4,00       476,49  

           
1.905,96  

3.8 

Instalação de Quadro de Distribuição QB3, Tipo 
Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e 
barramento para 100 A; Proteção: 01 de 63 A 
tripolar; Disjuntores: 01 de 25 A, 06 de 20 A, 01 de 
10 A  monopolares em padrão europeu, mais 
acessórios.    un       4,00       442,51  

           
1.770,04  

3.9 

Instalação de Quadro de Distribuição QB4, Tipo 
Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e 
barramento para 100 A; Proteção: 01 de 40 A 
tripolar; Disjuntores: 01 de 25 A, 01 de 16 A, 10 de 
10 A monopolares em padrão europeu, mais 
acessórios.    un       4,00       466,83  

           
1.867,32  

3.10 

Instalação de Quadro de Distribução Novo QBN1, em 
aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 
24 circuitos mais proteção geral; e barramento para 
100 A; disjuntores: 01 tripolar de 63 A e 14 
monopolares sendo 04 de 20 A, 10 de 25 A, todos 
em padrão europeu.  un       4,00       654,84  

           
2.619,36  

3.11 

Instalação de Quadro de Distribução Novo QBN2, em 
aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 
18 circuitos mais proteção geral; e barramento para 
100 A; disjuntores: 01 tripolar de 63 A e 13 
monopolares sendo 04 de 20 A, 09 de 25 A, todos 
em padrão europeu.  un       4,00       552,68  

           
2.210,72  

3.12 

Instalação de Quadro de Distribução Novo QBN3, em 
aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 
24 circuitos mais proteção geral; e barramento para 
100 A; disjuntores: 01 tripolar de 63 A e 14 
monopolares sendo 04 de 20 A, 10 de 25 A, todos 
em padrão europeu..  un       4,00       654,84  

           
2.619,36  
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3.13 

Instalação de Quadro de Distribução Novo QBN4, em 
aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 
24 circuitos mais proteção geral; e barramento para 
100 A; disjuntores: 01 tripolar de 63 A e 13 
monopolares sendo 04 de 20 A, 09 de 25 A, todos 
em padrão europeu.    un       4,00       645,18  

           
2.580,72  

3.14 

Instalação de Quadro de Distribução Novo QBN5, em 
aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 
18 circuitos mais proteção geral; e barramento para 
100 A; disjuntores: 01 tripolar de 63 A e 11 
monopolares sendo 03 de 20 A, 08 de 25 A, todos 
em padrão europeu.  un       4,00       533,36  

           
2.133,44  

3.15 

Instalação de Quadro de Distribução Novo QBN6, em 
aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 
18 circuitos mais proteção geral; e barramento para 
100 A; disjuntores: 01 tripolar de 63 A e 11 
monopolares sendo 04 de 20 A, 07 de 25 A, todos 
em padrão europeu.  un       4,00       533,36  

           
2.133,44  

3.16 

Instalação de Quadro de Distribuição QC1, em aço, 
Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e 
barramento para 100 A; Proteção: 01 de 63 A 
tripolar; Disjuntores: 01 de 32 A tripolar, 02 de 25 
A, 05 de 20 A e 08 de 16 A monopolares em padrão 
europeu, mais acessórios. un       4,00       590,00  

           
2.360,00  

3.17 

Instalação de Quadro de Distribuição QC2, em aço, 
Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e 
barramento para 100 A; Proteção 01 de 80 A; 
Disjuntores: 01 de 63 A tripolar 07 de 20 A, 07 de 
16 A e 04 de 10 A monopolares, todos em padrão 
europeu, mais acessórios.   un       4,00       776,15  

           
3.104,60  

3.18 

Instalação de Quadro de Distribuição QC3, em aço, 
Tipo Embutir, para 24 circuitos mais proteção, e 
barramento  para 100 A; Proteção: 01 de 63 A 
tripolar; Disjuntores: 02 de 32 A, 02 de 25 A, 02 de 
20 A e 02 de 16 A monopolares, todos em padrão 
europeu, mais acessórios. un       4,00       469,28  

           
1.877,12  

3.19 

Instalação de Quadro de Distribução Novo QCN1, em 
aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 
18 circuitos mais proteção geral; e barramento para 
100 A; disjuntores: 01 tripolar de 50 A e 11 
monopolares de 25 A, todos em padrão europeu.  un       4,00       533,36  

           
2.133,44  

3.20 

Instalação de Quadro de Distribução Novo QCN2, em 
aço, tipo Sobrepor completo, com capacidade para 
18 circuitos mais proteção geral; e barramento para 
100 A; disjuntores: 01 tripolar de 50 A e 11 
monopolares de 25 A, todos em padrão europeu.  un       4,00       533,36  

           
2.133,44  

    
      

                   
-    

4.0  REESTRUTURAÇÃO DE QUADRO  
      

          
20.848,68  

4.1 Reestruturação de Quadro de Força QFB, Tipo 
Embutir, com pintura e substituição de chave e 
disjuntores, e instalação de barramentos de fase, 
neutro e proteção com capacidade para 250 A. 
Proteção: 01 de 225 A tripolar em caixa moldada; 
Disjuntores: 02 de 63 A e 07 de 70 A tripolares em 
padrão europeu, mais acessórios.    un      12,00  

   
1.610,47  

         
19.325,64  

4.2 Implementação de circuitos em Quadro existente, 
com disjuntores parão europeu de: 02 de 20 A e 05 
de 25 A monopolares. un      12,00       126,92  

           
1.523,04  

    
      

                
-    

5.0 ALIMENTADOR TRIFÁSICO, NEUTRO E               
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CONDUTOR DE PROTEÇÃO 286.204,44  
5.1 Instalação de alimentador trifásico de 70 mm², com 

neutro de 35 mm² em cobre com isolamento em 
PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto em eletroduto de 
PVC rígido classe A de 60 mm, da medição ao QFA. m    280,00       139,39  

         
39.029,70  

5.2 Instalação de alimentador trifásico de 120 mm², 
com neutro de 70 mm² em cobre com isolamento 
em PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto em eletroduto 
de PVC rígido classe A  de 100 mm, da medição ao 
QFB. m    280,00       265,55  

         
74.353,28  

5.3 Instalação de alimentador trifásico de 70 mm², com 
neutro de 35 mm² em cobre com isolamento em 
PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto em eletroduto de 
PVC rígido classe A de 60 mm, da medição ao QFC. m    186,00       141,03  

         
26.231,40  

5.4 Instalação de alimentador trifásico de 16 mm² com 
neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em 
PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre 
nu, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido 
classe A de 32 mm, do QFA ao QA1. m      36,00         75,77  

           
2.727,86  

5.5 Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com 
neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em 
PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre 
nu, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido 
classe A de 40 mm, do QFA ao QA2. m      40,00         77,61  

           
3.104,20  

5.6 Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com 
neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em 
PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto PVC rígido classe 
A de 32 mm, do QFA ao QA3. m    120,00         60,70  

           
7.283,80  

5.7 Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com 
neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em 
PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre 
nu, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido 
classe A de 32 mm, do QFA ao QAN1. m      48,00         70,92  

           
3.404,28  

5.8 Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com 
neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em 
PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre 
nu, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido 
classe A de 32 mm, do QA3 ao QAN2. m      48,00         70,92  

           
3.404,28  

5.9 Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com 
neutro de 16 mm²  em cobre com isolamento em 
PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre 
nu, reutilizando o eletroduto existente do QFB ao 
QB3. m      48,00         57,31  

           
2.751,08  

5.10 Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com 
neutro de 10 mm²  em cobre com isolamento em 
PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 10 mm em cobre 
nu, reutilizando o eletroduto existente do QB3 ao 
QB4. m      15,00         64,06  

              
960,95  

5.11 Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com 
neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em 
PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre 
nu, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do 
QFB ao QBN1. m    105,00         49,46  

           
5.193,03  

5.12 Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com 
neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em 
PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre 
nu, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do 
QFB ao QBN2. m    360,00         48,94  

         
17.616,60  

5.13 Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com 
neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em 
PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre 
nu, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do 
QFB ao QBN3. m    342,00         48,33  

         
16.527,36  
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5.14 Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com 
neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em 
PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre 
nu, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do 
QFB ao QBN4. m    403,00         48,04  

         
19.359,36  

5.15 Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com 
neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em 
PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre 
nu, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do 
QFB ao QBN5. m    342,00         48,68  

         
16.648,56  

5.16 Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com 
neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em 
PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre 
nu, em eletrocalha ventilada apoiada/suspensa, do 
QFB ao QBN6. m    154,00         48,33  

           
7.442,15  

5.19 Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com 
neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em 
PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre 
nu, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido 
classe A de 32 mm, do QFC ao QC1. m      78,00         75,77  

           
5.910,35  

5.20 Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com 
neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em 
PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto em eletroduto de 
PVC rígido classe A de 40 mm, do QFC ao QC2. m    123,00         60,70  

           
7.465,90  

5.19 Instalação de alimentador trifásico de 25 mm², com 
neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em 
PVC de 0,6/1,0 kV, em eletroduto em eletroduto de 
PVC rígido classe A de 32 mm, do QFC ao QC3. m    146,00         48,43  

           
7.071,38  

5.21 Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com 
neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em 
PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre 
nu, em eletroduto em eletroduto de PVC rígido 
classe A de 32 mm, do QFC ao QCN1. m      96,00         70,92  

           
6.808,56  

5.22 Instalação de alimentador trifásico de 16 mm², com 
neutro de 16 mm² em cobre com isolamento em 
PVC de 0,6/1,0 kV, e proteção de 16 mm em cobre 
nu, em eletroduto de PVC rígido classe A de 32 mm, 
do QC2 ao QCN2. m      96,00         70,92  

           
6.808,56  

5.23 Intalação de condutor de proteção de 35 mm², do 
QFA à malha de aterramento m      60,00         18,81  

           
1.128,60  

5.24 Intalação de condutor de proteção de 70 mm², do 
QFB à malha de aterramento m      60,00         35,95  

           
2.157,25  

5.25 Intalação de condutor de proteção de 35 mm², do 
QFC à malha de aterramento m      60,00         18,81  

           
1.128,60  

5.26 Intalação de condutor de proteção de 16 mm², do 
QA2 à malha de aterramento m      60,00          9,37  

              
562,45  

5.26 Intalação de condutor de proteção de 16 mm², do 
QC2 à malha de aterramento m      60,00          9,37  

              
562,45  

5.27 Intalação de condutor de proteção de 16 mm², do 
QC3 à malha de aterramento m      60,00          9,37  

              
562,45  

  
  

      
                   
-    

6.0 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 
      

          
21.881,89  

6.1 Intalação de eletrocalha ventilada em aço 
galvanizado de 100 x 50 mm, com tampa e 
acessórios. m      64,00         84,11  

           
5.383,11  

6.2 Intalação de eletrocalha ventilada em aço 
galvanizado de 75 x 50 mm, com tampa e 
acessórios. m      90,00         47,64  

           
4.287,39  

6.3 Intalação de eletrocalha ventilada em aço 
galvanizado de 50 x 50 mm, com tampa e 
acessórios. m    570,00         21,42  

         
12.211,39  
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-    

7.0 PONTOS ELÉTRICOS 
      

        
115.860,38  

7.1 Ponto de Tomada 2P + T - 20 A, em condulete com 
cabo de 4 mm² - TUEs para estabilizador/mesa de 
som e TUGs para split. un    528,00       178,34  

         
94.162,82  

7.2 Ponto de Tomada 2P + T - 10 A, em condulete com 
cabo de 2,5 mm² - circuito de retorno do 
estabilizador para data show no teto . un    120,00         73,86  

           
8.863,20  

7.5 Ponto monofásico FNT com cabo de 4 mm² em 
eletroduto de 32 mm - para split individual. un      48,00       267,38  

         
12.834,36  

    
      

                   
-    

8.0 MALHA DE ATERRAMENTO 
      

            
8.977,20  

8.1 Malha de terra com 03 hastes e três caixas de 
inspeção. un      30,00       299,24  

           
8.977,20  

    
      

                   
-    

  
T    O    T    A    L      

    (R$) 
   
514.301,31  

  B    D     I Alíquota 26,00% (R$) 106.125,67 

  
M   A   T   E   R   I   A   L   +    M   Ã   O   -  D   E   -   
O   B   R   A 

  (R$) 408.175,64 

  E   N   C   A   R   G   O   S     S   O   C   I   A   I   S   (%) 125,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


