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                                                                 1-CONCEITO 

 

Divisão de atividades diárias realizadas pelos Auxiliares ou Técnicos de Enfermagem na Clínica 

Obstétrica do Hospital Universitário - UFSC. 

 

2.OBJETIVOS 

-Organizar o fluxo de trabalho na unidade; 

-Evitar sobrecarga de trabalho dos profissionais de enfermagem; 

-Facilitar a adaptação do profissional de enfermagem que tem processo de saúde na junta médica, com 

relação às atividades que podem ser desenvolvidas na unidade. 

 

3. MATERIAL 

- Computador; 

- Impressora; 

- Papel A4; 

- Caneta. 

 

 

4. ETAPAS DO PROCEDIMENTO 



 

-Após o recebimento do plantão a equipe de enfermagem faz os sorteios da divisão das atividades para o 

turno de trabalho; 

-Verifica-se quantos profissionais de enfermagem estão escalados no período, pois a correta divisão 

depende do quantitativo de profissionais presentes; 

-A divisão de atividades acontece em dois sorteios: 

-O primeiro sorteio é realizado com as atividades das opções (1ª, 2ª e 3ª), conforme Anexo 1. Os 

funcionários que tem processo de restrição e ou adaptação na unidade pela junta médica, participam 

deste primeiro sorteio. O segundo sorteio acontece logo após o primeiro a partir das opções que 

sobraram, juntamente com a opção 4ª; 

- Quando constarem mais de 4 funcionários na escala de serviço, será ainda acrescentado ao sorteio mais 

a 5ª opção, ficando dois funcionários nesta atividade, por exigir maior esforço físico; 

-No período vespertino, se constar na escala somente 3 funcionários, a 1ª opção fica fora do sorteio, pois 

geralmente estas duas salas só são utilizadas no período vespertino; 

- Na quinta-feira no período vespertino, o sorteado com a 2ª opção, ficará responsável também pela 

organização da sala de exame do RN; 

- O funcionário que ficará para a passagem de plantão nos períodos (diurno, matutino e vespertino), 

seguirá uma escala mensal  realizada no início do mês (ANEXO 2) 

 

Obs.: Os critérios estabelecidos para das atividades tem validade para os plantões diurnos de 12 horas, 

matutino e vespertino; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

Quadro 1: Atividades realizadas na Clínica Obstétrica-HU-UFSC-2017. 

 

OPÇÕES ATIVIDADES RESPONSÁVEL/EQUIPE DA 

CLÍNICA OBSTÉTRICA 

1ª 

OPÇÃO 

Organização da sala de higiene do RN 

e sala de exames. 

 

2ª 

OPÇÃO 

Controle de materiais para curativos e 

troca de material. 

 

3ªOPÇÃO Organização da sala de medicação, 

copa e confecção das luvas de gelo. 

 

4ªOPÇÃO Recolhimento de roupas.  

5ªOPÇÃO Recolhimento de roupas.  

 

 

ANEXO 2 

 

Quadro 2: Escala da passagem de plantão -HU-UFSC-2017. 
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