
REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24h MANSÕES ODISSÉIA

A Unidade de Pronto Atendimento 24h Mansões Odisséia é um estabelecimento de

saúde público e gratuito que atende urgências e emergências, 24 horas, nos sete

dias da semana. Sua atuação é focada na prestação de assistência em saúde com

segurança, qualidade e humanização aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

Para garantir os direitos dos usuários do SUS, bem como, a segurança e qualidade na

prestação da assistência, regulamenta seu funcionamento por meio deste,

orientando, normatizando e disciplinando o acesso de pessoas nas dependências da

UPA 24h Mansões, sendo:

1. Do Atendimento:

1.1A UPA 24h Mansões Odisseia atende, exclusivamente, casos de urgência e

emergência de clínica médica e pediátrica.

1.2O prazo para permanência do usuário do SUS na unidade é de até 24 horas.

1.3Todo usuário que buscar o serviço da UPA será acolhido e classificado de

acordo com a situação de saúde apresentada. O atendimento será

realizado conforme a gravidade definida pela Classificação de Risco.

2. Do Acompanhamento:

2.1Terão direito a 1 (um) acompanhante os usuários que atendam os

seguintes critérios;



2.1.1 Na Triagem e Consulta Médica: crianças e adolescentes até 17 anos,

adultos acima de 60 anos e pessoas com deficiência, assim como

outros estabelecidos pela legislação;

2.1.2 Usuários em leito de observação: crianças e adolescentes até 13

anos e 11 meses, adultos acima de 60 anos e portadores de

necessidades especiais, assim como outros estabelecidos pela

legislação

2.1.3 Não possuem direito a acompanhante todos os outros usuários que

não se encaixem nos itens 2.1.1 e 2.2.2.

2.2Os acompanhantes dos usuários em leito de observação na Sala Vermelha

deverão, quando autorizado, permanecer na espera do lado de fora da

sala;

2.3Todo acompanhante será identificado por uma pulseira na cor cinza e

deverá utilizar a mesma durante sua permanência na unidade;

2.4O horário para troca de acompanhantes ocorrerá em dois turnos, sendo o

primeiro entre 08 às 09 horas e o segundo entre 20 às 21 horas. O

acompanhante deve portar obrigatoriamente um documento de

identificação com foto no momento da troca.

2.5A troca dos acompanhantes ocorrerá na portaria, quando será recolhida a

pulseira do acompanhante anterior pelo agente de portaria;

2.6A fim de garantir que o paciente receba a alimentação de acordo com a

dieta prescrita pelo médico, não será permitida a entrada de alimentos

para o usuário ou para consumo do acompanhante;

2.7Não é permitida a entrada de lençóis, travesseiros e mantas para o uso do

paciente e acompanhante;



2.8A permanência do acompanhante na unidade respeitará as normas

sanitárias vigentes, devendo ele permanecer, por todo o período,

paramentado, com máscara cirúrgica ou N95. O uso dependerá do setor

em que o usuário se encontra;

2.9A fim de garantir que o paciente receba a alimentação de acordo com a

dieta prescrita pelo médico, não será permitida a entrada de alimentos

para o usuário ou para consumo do acompanhante;

2.10 É proibido o acompanhante se acomodar no leito do usuário;

2.11 Caso o acompanhante venha a apresentar qualquer sintoma

relacionado com a covid-19 durante o tempo de acompanhamento, deverá

informar à equipe de enfermagem responsável  para a troca imediata do

acompanhante.

3. Das normas gerais

3.1 É terminantemente proibida a entrada de pessoas, seja usuário,

acompanhantes ou outros, portando arma branca ou arma de fogo.

Caso seja identificado, a unidade irá de imediato, informar às

autoridades competentes;

3.2 Todos os objetos pessoais de usuários ou de acompanhantes são de sua

responsabilidade e não da UPA;

3.3É proibido fumar nas dependências da Unidade;

3.4É expressamente proibido o acesso de pessoas às dependências

internas da UPA pelas portas de entrada exclusiva de ambulância e

colaboradores;



3.5 As requisições de cópias do Prontuário poderão ser  feitas,

exclusivamente, pelo próprio usuário ou representante legal (pai, mãe,

cônjuge, filhos), curador ou procurador devidamente constituído para o

fim específico. As requisições serão atendidas de segunda a sexta-feira,

das 8h às 18h horas. O prazo para a entrega da cópia é de 5 (cinco) dias

úteis.

3.6 Em respeito a Lei Geral de Dados e à Constituição Federal que

garantem a intimidade das pessoas, é proibido filmar e/ou fotografar as

pessoas sem sua autorização por escrito e da diretoria-geral da unidade;

3.7A inobservância deste regulamento será considerada infração às normas

da instituição e sujeitas às sanções legais.

Águas Lindas de Goiás, 19 de janeiro de 2022.

Narita Brito

Diretora-geral da UPA Mansões Odisséia


