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1. Apresentação
Centro de referência ao atendimento de pacientes da Rede de Atenção à Saúde (RAS) do Sistema Único de Saúde (SUS), numa área de abrangência com mais de 90 municípios da Zona da Mata
Mineira, o Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF) desenvolve, há
mais de 50 anos, um trabalho de excelência na área de saúde, em níveis primário, secundário e terciário, associando atividades de ensino, pesquisa e extensão.
A preparação de
em nível de Graduação e Pós-Graduação (Administração, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social) está essencialmente ligada ao atendimento
humanizado à população e à produção de conhecimento no setor saúde.
Programas e projetos de extensão voltados para a comunidade e pesquisas
nas
áreas relacionadas transformam o HU-UFJF num referencial pedagógico e de assistência hospitalar. A
implementação de novas tecnologias, através de equipamentos de diagnóstico e terapêuticos de última
de
geração, muitos dos quais oferecidos somente pelo Hospital Universitário, dão suporte à
ensinar e atender com qualidade.
O Hospital Universitário disponibiliza uma capacidade instalada e ocupacional de 131 leitos de
enfermaria, 09 leitos de UTI Adulto Tipo II, 16 leitos de Hospital Dia, salas de Ambulatório nas diversas
especialidades, boxes para acolhimento integrado, consultório de odontologia hospitalar, 08 salas cirúrgicas, totalizando uma média mensal de 11.000 consultas e 570 internações.

2. Valores
Satisfação dos clientes
Qualidade e Produtividade
Imagem Institucional
Tecnologia e Inovação
Respeito ao Patrimônio

Assistência, Ensino e Pesquisa
Retorno Financeiro e Social
Humanização
Segurança do paciente/Prática segura
Equipe

3. Objetivos Institucionais
Dar sustentação a outras unidades da UFJF, como campo prático de aprendizagem, oferecendo apoio à formação do
da área de saúde e
Administrar e prestar assistência integral à saúde;
Promover a integração dos
e instituições.

4. Missão
Formar Recursos Humanos, gerar conhecimentos através do ensino e pesquisa para prestar
assistência de qualidade na área de saúde à comunidade e região.

5. Visão
O HU deverá, nos próximos dois anos, ter autonomia na rede de serviços de saúde, como centro de referência para o desenvolvimento regional, formando e capacitando RH, consolidando a pesquisa e prestando assistência humanizada à clientela da região, com qualidade e resolubilidade.

6. Negócio
Assistência, Ensino e Pesquisa na área de saúde para o desenvolvimento da região.

7. Histórico
O Hospital Universitário foi inaugurado no dia 08 de agosto de 1966, com o nome de Hospital-Escola, na gestão do então Reitor, Prof. Moacir Borges de Mattos, e do então Diretor da Faculdade de
Medicina, Prof. Antônio Carlos Pereira Filho. Na ocasião, as atividades hospitalares da Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF) foram instaladas na área física do antigo sanatório Dr. Villaça, situado
ao lado da Santa Casa de Misericórdia, onde os pacientes eram internados nas áreas clínicas. O Prof.
José Murilo Netto foi o primeiro diretor do Hospital-Escola.
Antes, porém, no dia 08 de abril de 1963, a UFJF assinou convênio com a Santa Casa de Misede atividade
ricórdia, para utilização das enfermarias, ambulatórios e outras instalações desta, para
de ensino das clínicas das Faculdades de Medicina, Farmácia e Odontologia da UFJF. O ato do convênio foi assinado pelo Reitor Prof. Moacyr Borges de Mattos e pelo provedor da Santa Casa, Dr. José
Procópio Teixeira Filho.
Em 1970, o Hospital-Escola foi transferido para o bairro Santa Catarina, atendendo a doentes
carentes e a pacientes do Funrural e do INAMPS, em nível ambulatorial e hospitalar. Em 1994, com a
implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital- Escola incorporou-se ao sistema e passou
a ser o Hospital Universitário de referência na Macrorregião da Zona da Mata, Sul Minas e alguns municípios do Rio de Janeiro.
Em meio a esse contexto, surge a necessidade de um novo ambiente hospitalar, desejo de longa data de todas as pessoas envolvidas e atendidas pela Instituição diante das inadequadas condições
de estrutura física e funcionamento. Assim, é colocado em prática o projeto de construção do Centro
de Atenção à Saúde (CAS), no bairro Dom Bosco, próximo à entrada sul do Campus Universitário da
UFJF.
Em abril de 2004 o Hospital Universitário passou a ser regulado pela Secretaria de Saúde
do Município de Juiz de Fora (SMS/PJF) através da central de regulação de consultas e central
de regulação de leitos, fechando a sua porta de emergência.
A construção da Unidade Dom Bosco do HU-UFJF trouxe para a cidade de Juiz de Fora e região um dos hospitais mais modernos do país, com exames pouco comuns no SUS e um diferencial no
atendimento ao paciente, através do acolhimento integrado, que foca na assistência
ao paciente.
A inauguração da obra física de 9.781 m² do primeiro módulo da Unidade Dom Bosco aconteceu em 24 de agosto de 2006, ainda no mandato da reitora Margarida Salomão. No ano de 2007, sob
a administração do Reitor Prof. Dr. Henrique Duque de Miranda Chaves Filho, e do Diretor Geral do
Hospital Universitário, Prof. Dr. Dimas Augusto Carvalho de Araújo, a Unidade Dom Bosco inicia suas
atividades assistenciais de forma plena. Esta unidade trouxe para a Macrorregião um novo conceito
de atendimento hospitalar, vocacionada aos serviços ambulatoriais em mais de 30 especialidades, no
horário de 7 às 19 horas, e às pequenas e médias cirurgias.

No dia 22 de junho de 2010, foi lançado a pedra fundamental do novo Hospital Universitário e,
em 17 de agosto de 2012, a UFJF assina o contrato para a construção dos demais módulos que estão
sendo construídos na área onde já funciona a unidade ambulatorial do Hospital Universitário, no bairro
Dom Bosco. O projeto de 59,5 mil metros quadrados em oito blocos de prédios, com um total de 350
leitos de internação, contempla: Centro Cirúrgico; Setor de Emergência Especializado; Maternidade;
Centro de Parto Natural; UTI Neonatal, Pediátrica e Adulto; Centro de Queimados; Centro de Transplantes; e Radioterapia. No local, será construído, também, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
e
Centro Hiperdia.
Em 19 de novembro de 2014, o reitor da UFJF, Prof. Dr. Júlio Maria Chebli, assinou o contrato
com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que passou a ser a responsável pela administração do Hospital Universitário. A adesão à empresa, criada pelo Governo Federal, já havia sido
aprovada pelo Conselho Superior da UFJF em abril de 2013.

8. Estrutura Organizacional
Com a nova administração, o HU-UFJF passou a ter uma nova estrutura organizacional, conforme apresentado a seguir:

LEGENDA
Estrutura de governança
Estrutura de apoio à gestão
Estrutura de controle e
Gerência
Divisão
Setor
Unidade

Equipes
vêm sendo construídas, reunindo mais de 1200 pessoas,entre docentes (148), pessoal técnico-administrativo (244), residentes (266), (sendo 163 residentes médicos e
103 residentes
e em áreas
cedidos de outros órgãos (47) e empregados públicos (1025).

8.2 Estrutura Física
O Hospital Universitário disponibiliza três unidades: Unidade Dom Bosco, no bairro Dom Bosco;
a Unidade Santa Catarina, no bairro Santa Catarina; e Centro de Atenção Psicossocial, no bairro São
Mateus, na cidade de Juiz de Fora.

9. Unidade Dom Bosco
Boxes para acolhimento integrado
Infantil
Clínica Básica do Adulto e Clínica
Consultório e sala de atendimento em Odontologia Hospitalar
2 salas de endoscopia, 6 leitos de observação e sala de PH-metria
Unidade de Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise) com 24 postos de atendimento
Centro Cirúrgico com 4 salas de pequenas cirurgias
9 leitos de Recuperação pós-anestésica
Centro de Material Esterilizado
Hospital Dia com 4 apartamentos, 1 sala de urgência e emergência, 3 enfermarias de 4
leitos (infantil, feminino e masculino)
2 ambientes de Unidade de Atenção Farmacêutica
2 salas de Unidade do Ensino do Autocuidado
Unidade de Fisioterapia: 5 boxes de atendimento individual, 3 ginásios e piscina
Laboratório de Avaliação Física
Laboratório de Análises Clínicas:
1º Andar: Recepção e Sala de Coleta de Sangue
3º Andar: Área Técnica/Realização dos Exames
Sala de vacina
6 salas de aula
Auditório

9.1 Unidade Santa Catarina
131 leitos de internação em diversas especialidades
Centro Cirúrgico com 4 salas de grandes cirurgias
9 leitos de Unidade de Terapia Intensiva para Adultos, sendo 1 leito de isolamento
4 leitos de Recuperação Pós-Anestésica
Sala de Reanimação Cardiorrespiratória
Laboratório de Análises Clínicas - presta serviços aos pacientes internados
Ambulatório de Neurologia 3 consultórios de atendimento

Ambulatório de cardiologia 7 consultórios de atendimento

9.1 Unidade Santa Catarina
Dentro da atual estrutura organizacional da Gerência de Atenção à Saúde, os serviços se organizam dentro das Unidades Funcionais, Setores e Divisões. Os vários serviços que compõem o HU-UFJF estão descritos de forma mais detalhada a partir das Unidades Funcionais.

9.2 Unidade Cérvico-Facial
9.2.1 Serviço de Oftalmologia
O serviço realiza atividades ambulatoriais, inclusive em oftalmologia infantil, procedimentos cirúrgicos, além da orientação da condução de pacientes internados com patologias oculares. Possui Residência Médica em Oftalmologia credenciada pelo MEC e pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia.
Também realiza exames diagnósticos em Oftalmologia, tais como: biometria ultrassônica, ceratomeria,
ocular Yag laser.
mapeamento de retina,
9.2.2 Serviço de Otorrinolaringologia
O serviço de otorrinolaringologia realiza atividades ambulatoriais, inclusive em otorrinolaringologia infantil e otoneurologia. Realiza procedimentos cirúrgicos, além da condução de pacientes internados para a especialidade. Presta atendimento de Urgência referenciada em Otorrinolaringologia à rede
municipal durante horário de funcionamento da Unidade Dom Bosco.
Possui residência médica em otorrinolaringologia credenciada pelo MEC e pela Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia.
O serviço realiza exames diagnósticos em videolaringoscopia e
na Unidade
Dom Bosco.

9.2.3 Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial
O serviço de cirurgia bucomaxilofacial realiza atividades ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos e presta assistência aos pacientes internados nas enfermarias sob sua responsabilidade, além
de pareceres gerados à especialidade. Faz eventuais atendimentos de Urgência Referenciada para a
Rede de Atenção à Saúde (RAS).
Possui Programa de Residência
credenciado pelo MEC.

9.3 Unidade do Sistema Cardiovascular
9.3.1 Serviço de Cardiologia
O Serviço de Cardiologia realiza atividades ambulatoriais na Unidade Santa Catarina, com ambulatórios especializados tais como:
Ambulatório de Cardiopatia pediátrica;
Ambulatório de Arritmia e Marca-passo;
Ambulatório de Cardiologia Geral;
Ambulatório de Valvulopatias;
Ambulatório de Nutrição;
Ambulatório de Coronariopatia
O serviço presta assistência aos pacientes internados nas enfermarias sob sua responsabilidade, além de pareceres gerados à especialidade e riscos cirúrgicos.
O serviço possui residência médica credenciada em cardiologia e participa da residência em clínica médica, ambas credenciadas pelo MEC. Também, possui curso de especialização em cardiologia.
O serviço realiza exames complementares como ECG, Ecocardiograma (Transtorácico, Transesofágico, Eco-stress, Duplex scan carótidas e pediátrico) TILTteste, MAPA, Holter e Teste ergométrico.
9.3.2 Serviço de Cirurgia Vascular
O serviço de cirurgia vascular realiza atividades ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos, assistência aos pacientes internados nas enfermarias sob sua responsabilidade, além de pareceres gerados
à especialidade.

9.4 Unidade do Sistema Digestivo
9.4.1 Serviço de Gastroenterologia
O serviço de gastroenterologia realiza atividades ambulatoriais na Unidade Dom Bosco, como
os ambulatórios especializados citados abaixo:
Ambulatórios de Hepatites crônicas virais e não virais e doenças biliares;
Ambulatório de Gastroenterologia Geral;
Ambulatório de Doença
Intestinal (DII);
Ambulatório de pré-transplante Hepático;
Ambulatório de Cirrose Hepática e Nódulos Hepáticos;
Ambulatório de Pâncreas e DII;
Ambulatório de Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica;
Ambulatório de Tratamento de hepatites virais.
Ambulatório de doenças do esôfago
O serviço também presta assistência aos pacientes internados (média de 10 pacientes internados) nas enfermarias sob sua responsabilidade, além de pareceres gerados à especialidade. O serviço
é credenciado como Centro de Referência em Hepatologia pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Possui Residência Médica em Gastroenterologia, Endoscopia digestiva e Hepatologia, todas credenciadas pelo MEC além de participar ativamente da Residência em Clínica Médica.
Executa procedimentos como biópsia hepática (executada pelo radiologista intervencionista),
paracenteses e vídeo endoscopias digestivas em parceria com o serviço de endoscopia digestiva.
9.4.2 Serviço de Endoscopia Digestiva
O serviço de Endoscopia do Aparelho Digestivo conta com 02 salas de endoscopia. Realiza
endoscopia digestiva alta diagnóstica e terapêutica (ligadura de varizes esofagianas, dilatação esofágica, colocação de próteses esofágicas...), colonoscopia diagnóstica e terapêutica, endoscopia e colonoscopia pediátrica e CPRE. Tem equipamento para a realização de enteroscopia com duplo balão e
ecoendoscopia.
Oferece programa de residência médica em endoscopia digestiva credenciado pelo MEC
com duas vagas disponíveis a cada ano.
9.4.3 Serviço de Cirurgia Digestiva
O serviço de cirurgia digestiva realiza atividades ambulatoriais (ambulatórios: triagem cirúrgica,
doenças hepatobiliares e parede abdominal) e diversos procedimentos cirúrgicos (CVL, hérnias de
parede abdominal, hepatectomias, gastroduodenopancreatectomias etc) além de assistir aos pacientes internados nas enfermarias sob sua responsabilidade e responder Interconsultas gerados à especialidade. O serviço é habilitado pelo SUS em cirurgias vídeolaparoscópicas, portaria nº 444/SSSDA.
Participa da residência médica em cirurgia geral que é credenciado pelo MEC.
9.4.4 Serviço de Cirurgia Coloproctologia
O serviço de coloproctologia realiza atividades ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos (cirurgias
enterectomias, colectomias totais e parciais...), assistência aos pacientes internados nas
enfermarias sob sua responsabilidade, além de pareceres gerados à especialidade.
O serviço participa, na Unidade Dom Bosco, do serviço de endoscopia digestiva, oferecendo
colonoscopia. Também participa da residência médica em cirurgia geral, que é credenciada pelo MEC.

9.5 Unidade do Sistema Neuromuscular
9.5.1 Serviço de Neurologia
Realiza atividades ambulatoriais na Unidade Santa Catarina, com os seguintes ambulatórios
especializados:
Ambulatórios de Neurovascular;
Ambulatório de Cefaléias,
Ambulatório de Neurologia Geral,
Ambulatório dos Distúrbios do Movimento;
Ambulatório de Doenças Neuromusculares;
Ambulatório CADIM - O Centro de Atendimento a Doenças Neurológicas Imunomediadas do
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (CADIM-HU-UFJF) é responsável pelo
diagnóstico e tratamento de doenças neurológicas relacionadas a distúrbios imunológicos, tais como:
Encefalomielite disseminada aguda, casos de
Esclerose Múltipla, Neuromielite Óptica,
Mielites
da medula) e de Neurite Óptica
do nervo óptico). Atende a pacientes
encaminhados pelo SUS no raio de abrangência da macrorregião de Juiz de Fora e municípios da Zona
da Mata e do estado do Rio de Janeiro, oferecendo um tratamento multidisciplinar, com a integração
das áreas de Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Enfermagem, Serviço Social e Psicologia.
Realiza atividades de ensino, participa de programa de iniciação
em parceria com o
serviço de imunologia do Instituto de Ciências Biológicas (ICB/UFJF), responsável pelo levantamento
epidemiológico de cerca de 60 pacientes portadores de Esclerose Múltipla.

A pesquisa na área da Esclerose Múltipla foca o atendimento ambulatorial, o diagnóstico com
realização de exames e o tratamento de alto custo com dispensação de medicamentos pelo SUS, sem
ônus algum para o paciente. O rigoroso critério é feito atualmente em Belo Horizonte, pelo Comitê
Estadual de Esclerose Múltipla da Secretaria Estadual de Saúde de MG. Com o credenciamento do
CADIM-HU-UFJF junto a Secretaria Estadual de Saúde, todo o procedimento está sendo realizado em
Juiz de Fora pelo HU-UFJF, otimizando o tratamento dos portadores da patologia.
O Serviço de Neurologia presta assistência aos pacientes internados nas enfermarias sob sua
responsabilidade, além de pareceres gerados à especialidade. Ressalta-se que existe uma alta demanda na região pelo Serviço. Possui Residência Médica em Neurologia credenciada pelo MEC.
e
O serviço realiza eletroencefalograma,
9.5.2 Serviço de Neurocirurgia
O serviço presta atividade ambulatorial em parceria com o serviço de Neurologia na Unidade
Santa Catarina, presta assistência aos pacientes internados nas enfermarias que necessitam de parecer da especialidade.

9.6 Unidade do Sistema Respiratório
9.6.1 Serviço de Pneumologia
O serviço de pneumologia realiza atividades ambulatoriais na Unidade Dom Bosco, com os seguintes ambulatórios especializados:
Ambulatório de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC);
Ambulatório de Pneumologia Geral;
Ambulatório de Doenças Difusas do Parênquima Pulmonar;
Ambulatório de Hipertensão Arterial Pulmonar;
Ambulatório de Asma de Difícil Controle;
Ambulatório de Tisiologia
O serviço presta assistência aos pacientes internados nas enfermarias sob sua responsabilidade, além de pareceres gerados à especialidade.
Possui residência médica em pneumologia e participa da residência em clínica médica, ambas
credenciadas pelo MEC.
Na Unidade Dom Bosco, são realizados os exames de espirometria em pacientes ambulatoriais.
Na Unidade Santa Catarina, são realizados os exames de espirometria em pacientes ambulatoriais e internados.
9.6.2 Serviço de Cirurgia do Tórax
O serviço realiza atividades ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos, assistência aos pacientes
internados nas enfermarias sob sua responsabilidade, além de pareceres gerados à especialidade.
Participa da residência médica em Cirurgia Geral, a qual é credenciada pelo MEC.
Serviço de endoscopia do aparelho respiratório é realizado no centro cirúrgico da Unidade Santa Catarina.
9.6.3 Centro Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção em Tabagismo (CIPIT)
O CIPT trabalha com abordagem cognitiva comportamental e entrevistas motivacionais. As intervenções são realizadas em todos os pacientes tabagistas internados.
O serviço participa da residência
em saúde do adulto, residência de serviço
social, e residência médica.

9.7 Unidade do Sistema Urinário
9.7.1 Serviço de Nefrologia
O serviço realiza atividades ambulatoriais na Unidade Dom Bosco e presta assistência aos pacientes internados nas enfermarias sob sua responsabilidade, além de pareceres gerados à especialidade. Faz biópsia renal para diagnóstico quando necessário.
O serviço possui residência médica em nefrologia e participa da residência em clínica médica,
ambas credenciadas pelo MEC.
O HU-UFJF possui habilitação pelo Ministério da Saúde como unidade de assistência de alta
complexidade em nefrologia (Terapia Renal Substitutiva) e em transplante renal.
Na Unidade Dom Bosco, o tratamento dialítico é realizado no setor de hemodiálise, e os exames
urodinâmicos no setor de imagem geral.
O HU-UFJF é credenciado em Transplante Renal acompanhando aproximadamente 175 pacientes transplantados.
9.7.2 Serviço de Urologia
O serviço realiza atividades ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos, assistência aos pacientes
internados nas enfermarias sob sua responsabilidade, além de pareceres gerados à especialidade.
Realiza procedimentos urológicos em crianças em conjunto com o serviço de pediatria.
O serviço realiza cistoscopia na Unidade Dom Bosco. Participa da residência médica em cirurgia geral, a qual é credenciada pelo MEC e possui residência médica em urologia credenciada pelo
MEC.

9.8 Unidade de Atenção à Saúde da Mulher
A unidade consta com os serviços de Ginecologia e Obstetrícia, tendo Residência Médica credenciada pelo MEC.
9.8.1 Serviço de Ginecologia
Realiza atividades ambulatoriais e pequenos procedimentos (colposcopia, vulvoscopia e inserção de Dispositivo Intrauterino- DIU), na Unidade Dom Bosco, com os seguintes ambulatórios especializados:
Ambulatório de Climatério;
Ambulatório de Endometriose
Ambulatório de Ginecologia Geral;
Ambulatório de Histeroscopia;
Ambulatório de Infanto Puberal;
Ambulatório de Infertilidade;
Ambulatório de Mastologia Geral;
Ambulatório de Mastologia de Alto Risco;
Ambulatório de Onco ginecologia;
Ambulatório de PTGIC (Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia)
Ambulatório de Planejamento Familiar
Ambulatório de Pré - operatório;
Ambulatório de Pós - operatório;
Ambulatório de Urodinâmica;
Ambulatório de Uroginecologia;
Ambulatório de videolaparoscopia;
Ambulatório de Vulva
O serviço ainda realiza procedimentos cirúrgicos na Unidade Santa Catarina, assistência aos

pacientes internados nas enfermarias sob sua responsabilidade, além de pareceres gerados à especialidade e orientações à condução de pacientes internados na própria especialidade e em conjunto com
outras especialidades cirúrgicas e não cirúrgicas, atuando em equipes multidisciplinares.
9.8.2 Serviço de Obstetrícia
Realiza atividades ambulatoriais na Unidade Dom Bosco, com os seguintes ambulatórios especializados:
Ambulatório de Pré - Natal de Alto Risco Obstétrico I (ARO I);
Ambulatório de Pré - Natal de Alto Risco Obstétrico II (ARO II);
Ambulatório de Pré - Natal de Alto Risco Obstétrico III (ARO III);
Ambulatório de Pré - Natal de Baixo Risco Obstétrico (BRO);
Ambulatório de Obstetrícia;
Ambulatório de Enfermagem Obstétrica
obstétrica no setor de Imagem da Mulher
O serviço ainda realiza exames de
na Unidade Dom Bosco, atendimento de urgência/emergência no Hospital Dia e grupo de encontros
Multidisciplinares com as gestantes e seus acompanhantes.

9.9 Unidade de Oncologia/Hematologia
9.9.1 Serviço de Hematologia
O serviço realiza atividades ambulatoriais, assistência aos pacientes internados nas enfermarias sob sua responsabilidade, além de pareceres gerados à especialidade. A agência Transfusional
funciona ligada ao Serviço de Hematologia.
O serviço tem residência médica em hematologia credenciada pelo MEC.
O HU-UFJF é habilitado pelo Ministério da Saúde em Transplante de Medula Óssea – Autogênico e Alogênico.
9.9.2 Agencia Transfusional
O HU-UFJF não possui banco de sangue, sendo utilizado um convênio de fornecimento pelo
Hemominas. O serviço é realizado na Unidade Santa Catarina.
9.9.3 Serviço de Oncologia
Realiza atividades ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos, assistência aos pacientes internados nas enfermarias sob sua responsabilidade, além de pareceres gerados à especialidade.
Participa da residência médica em cirurgia geral, a qual é credenciada pelo MEC.

9.10 Unidade de Atenção Psicossocial
9.10.1 Serviço de Psiquiatria
O serviço realiza atividades ambulatoriais no Centro de Atenção Psicossocial e na Unidade Dom
Bosco, com os seguintes ambulatórios especializados:
Ambulatório Geral;
Ambulatório Infantil-Adolescente;
PTH (Programa do Transtorno de Humor);
PTA (Programa de Transtorno de Ansiedade);
NAPP (Núcleo Atendimento Paciente Psicótico);
AD (Álcool e Drogas)

Tem Residência Médica em Psiquiatria credenciada pelo MEC.
O CAPS II disponibiliza os seguintes serviços:
Residência Médica em Psiquiatria, Psicologia, Assistência Social e Áreas
Realiza acompanhamento intensivo, não intensivo e semi-intensivo de pacientes em saúde
mental;
terapêuticas de níveis I e II.
Oferece atendimentos em
que integra o CAPS atende aos critérios da Portaria MSº 2.841/MS,
A equipe
de 20 DE SETEMBRO DE 2010) e é composta por médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionista, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, e educadores físicos.
9.10.2 Serviço de Psicologia
O serviço de psicologia realiza atividades ambulatoriais, assistência aos pacientes internados
nas enfermarias, além de pareceres gerados à especialidade. Faz visitas a Hospitais Psiquiátricos e
visitas domiciliares.
O serviço de psicologia do HU-UFJF oferece terapias de apoio tanto para pacientes, quanto
para os familiares de pacientes internados, de maneira isolada ou em conjunto com outro serviço. Podemos citar como ações da psicologia:
Acompanhamento em leitos de pacientes com internação prolongada ou que apresentem algum tipo de distúrbio e necessite de atenção especial;
Acompanhamento para os familiares dos pacientes internados, buscando auxiliá-los no convívio
com as condições adversas ocasionadas pela doença;
Participação como apoio Psicológico no Grupo de Tabagismo, visando compreender cada um
dos pacientes, a
de oferecer condições para superação do hábito de maneira menos traumática e
através de palestras demonstrando os efeitos do tabaco para os indivíduos;
Realização de grupo terapêutico com acompanhantes dos pacientes da Pediatria, e na Clínica
Médica com pacientes internados nas enfermarias;
Realização de grupo de educação que visa uma troca de experiências entre os acompanhantes
da Clínica Pediátrica, sendo esse monitorado por
da Psicologia, buscando melhorar
a conscientização;
Grupo Lúdico realizado através da interação e uso de brinquedos, com o objetivo de observar
o comportamento das crianças internadas, de modo a direcionar uma terapia de acordo com a necessidade individual;
Realização de
de leitura, poesia, português, matemática, visando suprir um pouco a
falta da escola;
Realização de observações na brinquedoteca a partir das brincadeiras em grupo realizadas
pelas crianças.
Participa da Residência

e Residência

em Psicologia Hospitalar.

9.10.3 Serviço Social
O serviço social realiza atividades ambulatoriais e assistência aos pacientes internados nas
enfermarias. Participa de diversas atividades dentro do HU-UFJF, com no CAPS e no CIPIT.
Participa da Residência
e Residência
em Serviço Social.

9.11 Unidade de Atenção à Saúde da Criança e Adolescente
9.11.1 Serviço de Pediatria
O serviço de pediatria realiza atividades ambulatoriais, assistência aos pacientes internados na
enfermaria de pediatria, além de pareceres gerados à especialidade. Também disponibiliza para região
procedimentos urológicos em conjunto com o Serviço de Urologia.

É referência para o tratamento de Fibrose Cística na região, disponibilizando o teste de Suor
para diagnóstico.
Tem Residência Médica em Pediatria, Pneumologia Pediátrica e Gastroenterologia Pediátrica
credenciadas pelo MEC.
9.11.2 Serviço de Cirurgia Pediátrica
O serviço de cirurgia pediátrica trabalha em conjunto com o serviço de pediatria, dando suporte
em procedimentos cirúrgicos.

9.12 Unidade do Sistema Músculo Esquelético
9.12.1 Serviço de Ortopedia
O serviço de ortopedia realiza atividades ambulatoriais na Unidade Dom Bosco com os seguintes ambulatórios especializados:
Ambulatório especializado em Joelho;
Ambulatório de Ortopedia Geral;
Ambulatório especializado em Mão;
Ambulatório especializado em Coluna;
Ambulatório especializado em Quadril;
Ambulatório especializado em Ombro;
Ambulatório de Traumato-Ortopedia adulto e pediátrico
Realiza procedimentos cirúrgicos, faz a assistência aos pacientes internados nas enfermarias
sob sua responsabilidade, além de pareceres gerados à especialidade.
Tem Residência Médica em Ortopedia credenciada pelo MEC.
9.12.2 Serviço de Reumatologia
O serviço de reumatologia realiza atividades ambulatoriais, assistência aos pacientes internados nas enfermarias, além de pareceres gerados à especialidade.
Tem Residência Médica em Reumatologia e participa da Residência em Clínica Médica, ambas
credenciadas pelo MEC.

9.13 Unidade de Clínica Médica
9.13.1 Serviço de Clínica Médica
O serviço de clínica médica realiza atividades ambulatoriais na Unidade Dom Bosco, inclusive
com ambulatório especializado em Geriatria.
Presta assistência aos pacientes internados nas enfermarias sob sua responsabilidade, interagindo com os vários serviços de especialidades do HU-UFJF, além de pareceres gerados à especialidade.
O Serviço possui residência de clínica médica e participa das residências de neurologia e dermatologia, todas credenciadas pelo MEC.
9.13.2 Serviço de Geriatria
O serviço de geriatria realiza atividades ambulatoriais na Unidade Dom Bosco, com atendimento médico e
(serviço social, nutrição, enfermagem, psicologia e educação física).
Oferece atividades educacionais para os usuários.

9.13.3 Serviço de Dermatologia
O serviço de dermatologia realiza atividades ambulatoriais na Unidade Dom Bosco, com os
seguintes ambulatórios especializados:
Ambulatório especializado em Unhas;
Ambulatório de Dermatologia Geral;
Ambulatório especializado em Hanseníase;
Ambulatório especializado em Colagenóses;
Ambulatório especializado em Dermatologia Pediátrica e Buloses;
Ambulatório especializado em Psoríase;
- O atendimento ambulatorial da Medicina Orientada pela AntroAmbulatório de
iniciou-se em novembro de 2005. Encontra-se vinculado ao Serviço de Dermatologia da UFJF.
Insere-se atualmente como um Projeto de Extensão da UFJF.
O Serviço de Dermatologia presta assistência em conjunto com o Serviço de Clínica Médica aos
pacientes dermatológicos internados na enfermaria, realiza procedimentos cirúrgicos na Unidade Dom
Bosco, além de pareceres gerados à especialidade.
Tem Residência Médica em Dermatologia credenciada pelo MEC.
9.13.4 Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias/ Programa de HIV/AIDS/DST
O serviço de infectologia realiza atividades ambulatoriais na Unidade Dom Bosco divididos em
ambulatório geral e ambulatório especializado em AIDS.
Presta assistência aos pacientes internados nas enfermarias em conjunto com o serviço de
clínica médica, além de pareceres gerados à especialidade.
É habilitado como serviço especializado pelo SUS para serviço hospitalar e hospital dia para
tratamento de pacientes com AIDS.
Participa da Residência de Clínica Médica, a qual é credenciada pelo MEC.
9.13.5 Serviço de Endocrinologia
O serviço de endocrinologia realiza atividades ambulatoriais na Unidade Dom Bosco, contando
com equipe
no atendimento dos pacientes. Tem os seguintes ambulatórios especializados:
Ambulatório especializado em Endocrinologia Pediatria;
Ambulatório Especializado em Tireoide;
Ambulatório de Endocrinologia Geral;
Ambulatório de Diabetes Gestacional;
Ambulatório Especializado em Diabetes Tipo 1
Presta assistência aos pacientes internados nas enfermarias sob sua responsabilidade, além de
pareceres gerados à especialidade.
O Serviço possui Residência em Endocrinologia credenciada pelo MEC.

9.14 Unidade de Clínica Médica
9.14.1 Unidade de Cirurgia Geral
O serviço de anestesiologia realiza atividades ambulatoriais na Unidade Dom Bosco e atua nos
Centros Cirúrgicos de ambas as Unidades, com necessidade de cobertura de 24 horas no Centro Cirúrgico da Unidade Santa Catarina.
O Serviço possui Residência de Anestesiologia credenciada pelo MEC e pela Sociedade
Brasileira de Anestesiologia. Oferece atendimento no tratamento de dor aguda e crônica, exames diagnósticos e terapêuticos e avaliação ambulatorial pré-operatória. Promove ainda a capacitação teórica
dos médicos em formação em Anestesiologia, através de um programa administrado ao longo do ano.

9.14.2 Serviço de Cirurgia Reparadora/Plástica
Realiza atividades ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos, assistência aos pacientes internados nas enfermarias sob sua responsabilidade, além de pareceres gerados à especialidade.
É referência no SUS para tratamento de
do portador de HIV/AIDS, habilitação concedida ao HU-UFJF através da portaria SAS nº 1337 de 05 de dezembro de 2012.
Possui Residência Médica na especialidade credenciada pelo MEC e pela Sociedade Brasileira
de Cirurgia Plástica.

9.15 Unidade de Laboratório de Análises Clínicas
O laboratório da Unidade Santa Catarina realiza exames de hematologia, hemostasia, bioquímica, sorologia e imunologia, coprologicos, uroanalise, hormonais e microbiológicos dos pacientes internados nas enfermarias, na unidade de terapia intensiva e do centro cirúrgico. A Unidade Dom Bosco
realiza os mesmos exames, exceto a microbiologia para pacientes ambulatoriais.

9.16 Unidade de Anatomia Patológica
O laboratório de anatomia patológica realiza procedimentos a nível ambulatorial e hospitalar
para as duas unidades.
Tem Residência em Médica na especialidade credenciada pelo MEC.

9.17 Unidade de Anatomia Patológica
O serviço de imagem presta atendimentos ambulatoriais e em pacientes internados, oferecendo
computadorizada, ressonância magnética, exames de
radiologia e mamoTem residência em médica na especialidade credenciada pelo MEC.

9.17 Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-intensivo do Adulto
O HU-UFJF é habilitado pelo SUS como UTI Adulto Tipo II com 09 leitos.
A UTI está localizada na Unidade Santa Catarina.

9.18 Unidade de Reabilitação
9.18.1 Serviço de Fisioterapia
rias.

Na Unidade Santa Catarina são realizadas

em pacientes internados nas enferma-

Na Unidade Dom Bosco são realizados procedimentos
em patologias
cardiovasculares, pneumológicas, em disfunções musculoesqueléticas, em neurologia, em alterações
obstétricas e neonatais e em alterações oncológicas.
do HU-UFJF oferece terapias de apoio regulares, agendadas de acorO serviço de
do com a necessidade dos pacientes, sendo essas:

Terapias de reabilitação na Unidade Dom Bosco, com pacientes previamente agendados, objetivando acompanhar a evolução e melhora do quadro clínico;
Terapias de reabilitação realizadas por meio de visitas domiciliares nos casos de pacientes com
de locomoção;
Atendimento
a crianças e adolescentes com
cística; comprometimento
da função ventilatória; comprometimento do desenvolvimento motor; e alterações traumato ortopédicas;

a adultos com: hanseníase, comprometimento neurológico, músAtendimento
culo esquelético, cardiológico e ventilatório, comprometimento uroginecológico, e atendimento
rapêutico a gestantes;
a adultos e crianças internados no HU-UFJF.
Atendimento
lar.

O Serviço de Fisioterapia dispõe de um programa de Residência com enfoque na área hospita-

9.18.2 Serviço de Fonoaudiologia
O Serviço de Fonoaudiologia atende a pacientes nas enfermarias de adulto e de pediatria, além
do atendimento geral no ambulatório.
O serviço de fonoaudiologia do HU-UFJF tem como objeto central de atuação os distúrbios de
voz, fala, linguagem, deglutição e audição, principalmente em adultos. Dessa forma, as ações ofertadas
são:
Ambulatórios de disfonia (alterações de voz), disartria (alterações de fala de ordem
neurológica), afasia (alterações na linguagem de ordem neurológica), disfagia (distúrbio de
deglutição), motricidade orofacial;
Ambulatório de Follow-up para recém-nascido de risco (acompanhamento aos pacientes da
pediatria);
Avaliação e acompanhamento de pacientes portadores de distúrbios de fala, linguagem e
deglutição nas enfermarias do HU-UFJF;
Avaliação e acompanhamento dos distúrbios de deglutição em pacientes do CTI;
de sucção e disfagia nas
Avaliação e acompanhamento de recém nascidos com
enfermarias do Serviço de Pediatria;
Além disso, o serviço oferece os seguintes exames auditivos: Audiometria tonal e vocal; Weber
acústico); Bera;
audiométrico; Imitanciômetria (timpanometria, compliância e
e Emissões otoacústicas.
9.18.3 Serviço de Educação Física
O serviço de educação física atua no setor de reabilitação, na Unidade Dom Bosco, em conjunto
com o serviço de

9.19 Unidade de Nutrição
O HU-UFJF dispõe de habilitação pelo SUS como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional para serviços de Nutrição Enteral e Parenteral.

9.20 Setor de Farmácia Hospitalar
Na Unidade Santa Catarina, funciona a farmácia central, para atendimento das unidades de
internação, unidade de terapia intensiva e centro cirúrgico.
Na Unidade Dom Bosco funciona a farmácia satélite, para atendimento dos serviços ambulada hemodiálise,
toriais, dos serviços de diagnóstico (endoscopia, imagem geral, métodos
do hospital dia, dos pacientes externos e do centro cirúrgico, além da dispensação de anti-retrovirais
(aproximadamente 400 usuários cadastrados).

10. Ouvidoria
O serviço de Ouvidoria funciona como um instrumento de democracia participativa entre o cidadão e a gestão do hospital, é também fonte de informação e divulgação dos serviços de saúde. A
de ações que
participação do usuário da Instituição é muito importante, pois resulta na
precisam ser corrigidas, com consequente melhoria dos serviços a serem oferecidos.
A Ouvidoria do HU-UFJF trabalha para atender toda comunidade hospitalar: pacientes, familiares, acompanhantes, docentes, discentes,
e visitantes.
O cidadão pode entrar em contato com a Ouvidoria das seguintes formas:
Pessoalmente, por meio de formulário próprio
Via e- mail, no seguinte endereço: ouvidoria.hu@ufjf.edu.br ou ouvidoria.huufjf@ebserh.gov.br
Pelo website, selecionando o seguinte link de acesso: http://www2.ebserh.gov.br/web/huufjf/apresentacao-ouvidoria.
O serviço está disponível de 2ª à 6ª feira de 08:00 às 17:00. Para maiores informações, a
cartilha contendo dados a respeito dos direitos e deveres dos usuários se encontra no link a
seguir:

11. Residência
O Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora oferece programas de Residência Médica em:
Anestesiologia
Cardiologia
Cirurgia Geral
Cirurgia Plástica
Clínica Médica
Dermatologia
Endocrinologia
Gastroenterologia
Hematologia e Hemoterapia
Medicina de Família e Comunidade
Nefrologia
Neurologia

Obstetrícia e Ginecologia
Oftalmologia
Ortopedia e Traumatologia
Otorrinolaringologia
Patologia
Pediatria
Pneumologia
Psiquiatria
Radiologia e Diagnóstico por imagem
Reumatologia
Urologia

Os residentes atuam tanto na Unidade Santa Catarina, onde estão localizados os centros cirúrgicos, a Unidade de Tratamento Intensivo, os leitos de internação, os ambulatórios de cardiologia
e neurologia, e o setor psiquiátrico, quanto na Unidade Dom Bosco, que concentra os atendimentos
ambulatoriais, as pequenas e médias cirurgias, e os procedimentos de hemodiálise e diálise. As áreas
de atuação são em ecocardiograma, endoscopia digestiva, gastroenterologia pediátrica, hepatologia,
neonatologia e psiquiatria da infância e adolescência.
Além da residência médica o HU-UFJF possui mais oito programas de residência. O primeiro
que inclui os programas de: análises clínicas,
conjunto se refere as áreas de atuação
farmácia, bucomaxilofacial e gestão hospitalar (economia e administração). O segundo conjunto se reem que os
podem ser alocados nos programas
fere as áreas de atuação
de residência de saúde da família, saúde do adulto com ênfase em doenças crônicas degenerativas e
atenção hospitalar.

12. Atendimento Multidisciplinar
O HU-UFJF oferece ao paciente, através de seu programa de Residência, um atendimento multidisciplinar que permite que ele possa se recuperar de forma mais rápida e com recursos integrados
entre os
de diferentes áreas da saúde. Proporciona uma troca de experiência
agregando mais informações e aumentando a chance de resolubilidade dos casos.
Nesse ponto se destacam os residentes
na área saúde da família que têm a
maior parte de suas atividades executadas nas Unidades Primárias de Atendimento à Saúde de Juiz de
Fora e colaboram com um atendimento primário de maior qualidade e
na resolução dos casos
que, em sua maioria, podem ser resolvidos sem procedimentos especializados.

13. Funcionamento
13.1 Unidade Santa Catarina
Horários de visita: todos os dias de 15h às 19h
ENFERMARIA: Poderão visitar 2 (duas) pessoas por vez (não sendo limitado o número de visitas);
PEDIATRIA: Poderá visitar 1 (uma) pessoa por vez (não sendo limitado o número de visitas);
CTI: Poderão visitar 2 (duas) pessoas por dia (limite de 2 visitas por dia)
VISITA RELIGIOSA: Realizada no horário entre 17:00 às 19:00, sendo necessário acompanhar
o limite de visitantes de cada setor.
HORÁRIO DE TROCA DE ACOMPANHANTE:
De 07h30 às 08h
De 14h às 14h30
De 19:30 às 20:00

Não será permitida a entrada de acompanhantes e/ou visitantes, sem apresentação
de documento com foto.
Não será permitida a entrada de alimentos para pacientes e/ou acompanhantes.
13.2 Unidade Dom Bosco
17h.

De segunda-feira à sexta- feira, de 7h às 19h. Aos sábados, somente Hemodiálise, de 7h às

Observação: Até a conclusão da obra do novo HU a Unidade Dom Bosco dedica-se aos servi
ços ambulatoriaise às pequenas e médias cirurgias, incluindo também todo o Serviço de Nefrologia ao
Renal (hemodiálise e diálise).
Paciente com

14. Atendimentos
17h.

De segunda-feira à sexta- feira, de 7h às 19h. Aos sábados, somente Hemodiálise, de 7h às

Observação: Até a conclusão da obra do novo HU a Unidade Dom Bosco dedica-se aos servi
ços ambulatoriaise às pequenas e médias cirurgias, incluindo também todo o Serviço de Nefrologia ao
Paciente com
Renal (hemodiálise e diálise).

15. Internações e Cirurgias
A Unidade de Internação do Hospital do HU-UFJF é composta 131 leitos em diversas
especialidades e 09 leitos de UTI Adulto Tipo II, hoje localizados na Unidade Santa Catarina.
Com o término da obra, o Novo HU contará com uma capacidade instalada de 350 leitos de
internação.
O controle de 100% da capacidade operacional dos leitos é regulado pela Central de Regulação
de Vagas Hospitalares da Secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, observando o
pela Central de Reguseguinte item: os encaminhamentos e prioridades de internação serão
lação de Vagas Hospitalares, preservando a distribuição dos leitos pelas especialidades.
Em relação a realização de procedimentos cirúrgicos no HU-UFJF segue-se questões
cas da Unidade de Internação da Clínica Cirúrgica:
Cirurgias eletivas: o procedimento cirúrgico será submetido, inicialmente, à autorização clínica
pelo setor de controle de cirurgias eletivas do município de Juiz de Fora se autorizado, será realizado
o agendamento da cirurgia pelo HU-UFJF e informado à Central de Regulação de Leitos. Além disso,
serão destinados 70% da capacidade instalada das enfermarias cirúrgicas para procedimentos cirúrgicos eletivos
Cirurgias de emergência: as cirurgias de emergência serão encaminhadas pela Central de
Vagas,nos 30% dos leitos restantes.

16. Fluxograma de Primeiras Consultas HU-UFJF
é uma sequência de ações inter-relacionadas com o objetivo de orientar a execuO
ção de uma rotina. Para isso, faz uso de símbolos:
O círculo alongado (cor verde) indica o início e os pontos de
do
A seta é usada para indicar o sentido do
No retângulo são inseridas as instruções/ações
O losango representa questões/alternativas. O losango sempre terá duas saídas: SIM ou NÃO.
abaixo apresenta as ações que devem ser realizadas para que seja feita a primeiO
ra consulta no ambulatório do Hospital Universitário (Unidade Dom Bosco), bem como a continuidade
do processo em caso de consulta de retorno e de pedido de exames de imagem ou laboratoriais.

