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QUEM SOMOS
A Faculdade de Medicina de Itajubá (FMIt) desde a sua criação, em 1968, como quase todas as instituições de ensino, foi marcada pelas influências da
época. O reconhecimento do curso de Medicina veio em 26 de agosto de 1974 e, a partir daí, a FMIt trilhou seus caminhos com fôlego suficiente para tornar-se um
expoente da região do Sul de Minas. Hoje, com 44 anos de existência, a FMIt redesenha a sua trajetória, visando a assistência humanizada e a prática médica
responsável.
Tanto a FMIt quanto o Hospital Escola (HE), mantidas pela Associação de Integração Social de Itajubá (AISI), já formaram, cerca de, 3.000 mil
profissionais e especialistas na área da saúde, cuja formação os faz ocupar posições de destaque no cenário nacional e internacional.
O Complexo Hospitalar de Ensino possui 10.400 m2 de área construída, sendo que 2.960 m2 estão em construção, dos quais 560 m2 é um centro cirúrgico
com 08 salas para cirurgias de pequeno, médio e grande porte e os outros 2.400 m2 são referentes a um prédio anexo ao Hospital. Este novo prédio contemplará
no primeiro pavimento um Centro de Hemodiálise, no segundo pavimento um Centro de Diagnóstico por Imagem (Raio-X, Ressonância Magnética, Tomografia,
Ultrasom, Videoendoscopia, Medicina Nuclear, Mamografia, Mapeamento Cerebral e Eletroencefalograma) e no terceiro pavimento será montado um Laboratório
Avançado de Pesquisa em Imunologia.
O Hospital Escola de Itajubá possui 13.360 m2 de área construída, estando localizado no município de Itajubá - Minas Gerais sede regional sendo
referência direta para 15 municípios com uma população estimada, de acordo com o ultimo censo, em 220.000 habitantes. Além de compor um seleto grupo de
Hospitais referência na macro região Sul de Minas Gerais em procedimentos Hospitalares de média e alta complexidade.
Classificado como Hospital Geral de Ensino certificado pelo - Ministério da Educação e Cultura e Ministério da Saúde conforme PORTARIA
INTERMINISTERIAL Nº 930 DE 7 DE MAIO DE 2009. Possui 143 leitos ativos de internação, nas especialidades de Clinica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia,
Obstetrícia, Ortopedia/ Traumatologia, Pediatria e Unidade de Terapia Intensiva (Adulto e Neonatal/Infantil), dos quais 105 leitos são destinados ao SUS.
É referência secundária e terciária em atendimentos eletivos e de urgência. O Hospital está inserido no Programa, da Secretaria Estadual de Saúde de
Minas Gerais, PRO-HOSP.
Para atender os vazios demográficos de nossa região o Hospital inaugurou recentemente uma nova Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Infantil que
faz parte do Projeto de Atenção a Gestante de Alto Risco, que contando com 07 leitos neonatal e 03 leitos infantis. Outro grande projeto que já esta em
funcionamento envolve um novo Centro Cirúrgico com 8 salas cirúrgicas para cirurgias de grande porte e alta complexidade.
Novos serviços de Alta complexidade já ficaram prontos como é o caso da Hemodinâmica, que conta com uma infraestrutura de ponta e profissionais
altamente capacitados, sendo instalada dentro do novo centro cirúrgico na modalidade de Suíte onde o serviço realiza diagnóstico e procedimentos cirúrgicos
minimamente invasivos em cardiologia, endovascular e radiologia intervencionista.
Está pronto e aguardando credenciamento, um Serviço de Hemodiálise para Terapia Renal Substitutiva em pacientes internos e externos, sendo que este
serviço viabilizará o credenciamento de transplante renal para o Hospital cujo processo já iniciou-se com a implementação dos protocolos de diagnóstico de morte
encefálica e a capacitação de órgãos que já esta ocorrendo.
Um novo Centro de Diagnóstico por Imagem, novos laboratórios e um Laboratório de Pesquisas em Imunologia estão em fase final de construção.

Com relação ao atendimento a pacientes externos o Hospital possui um Pronto Socorro, um Ambulatório Médico Especializado, um serviço de
Quimioterapia e Serviços de Diagnóstico por Imagem e Laboratorial.
A Missão da FMIt é oferecer um ensino de qualidade para formar profissionais da saúde, aptos para a inserção profissional, com visão ético-humanista,
comprometimento social e capacidade de resolução dos principais problemas da área da saúde.

RELAÇÃO DOS CURSOS
1. GRADUAÇÃO:


Curso de Medicina foi autorizado pelo Decreto no 62.498, de 01/04/1968, e reconhecido pelo Decreto no 74.457, de 26/08/1974 (DOU 164 de
27/08/74), tendo tido a renovação de seu reconhecimento através da Portaria nº 1.648 de 18 de novembro de 2009, publicada no DOU de
23/11/2009.

PÓS-GRADUAÇÃO:
Os Programas de Residência Médica do Hospital Escola, da Faculdade de Medicina de Itajubá, da Associação de Integração Social de Itajubá, autorizados
no ano de 1989, pela CNRM/MEC/SESu – Comissão Nacional de Residência Médica, nas 04 áreas básicas: Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria e
Ginecologia /Obstetrícia, e atualmente credenciados pela CNRM/MEC/SESu – Parecer 07/94 de 11/05/94 – oferece Residência Médica (Especialização) nas
seguintes especialidades:
Programas ofertados em 2013
1.- Vagas dos Programas com Entrada Direta:
CODIGO

ESPECIALIDADES

VAGAS

DURAÇÃO

SITUAÇÃO DO PROGRAMA

001

Anestesiologia

01

03 anos

Credenciado

002

Cirurgia Geral

04

02 anos

Credenciado

003

Clínica Médica

04

02 anos

Credenciado

004

Obstetrícia e Ginecologia

02

03 anos

Credenciado

005

Ortopedia e Traumatologia

01

03 anos

Credenciamento Provisório

006

Otorrinolaringologia

01

03 anos

Credenciado

007

Patologia

01

03 anos

Credenciado

008

Pediatria

03

02 anos

Credenciado

009

Radiologia e Diagnóstico Por Imagem

02

03 anos

Credenciado

1.2.- Vagas dos Programas com entrada com Pré-requisito:
CODIGO
ESPECIALIDADES
VAGAS

DURAÇÃO

SITUAÇÃO DO PROGRAMA

010

Cirurgia Vascular

01

02 anos

Credenciamento provisório

011

Gastroenterologia

01

02 anos

Credenciado

RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ITAJUBÁ

Presidente

Vice-Presidente e Superintendente

Secretário

Dr. Kleber Lincoln Gomes

Sr. Luiz Carlos A. Capasciutti

Sr. Camilo de Assis Silva

RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ

Diretor
Dr. Rodolfo Souza Cardoso

ASSESSORAS DA DIRETORIA

Profª Gislene Ferreira

e

1º Vice-Diretor
Prof. José Marcos dos Reis

Profa Maria das Graças M.de A.C.Figueiredo

2º Vice-Diretor
Dr. Ângelo Flaivo Adami

ASSESSORA PEDAGÓGICA
Profª Leila Rubinsztajn Direzenchi

COORDENADORES DE CURSO / MEDICINA
Prof. José Marcos dos Reis

RELAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE ENSINO DA FMIt / Medicina

Prof. Nilo César do Vale Baracho
Profa. Roseane de S.Candido Irulegui
Prof. José Albertino Lage Marinho
Prof. Roger William Moraes Mendes
Prof. Luiz Armando Teixeira
Prof. Afonso Carlos da Silva
Diretor-Geral
Dr. Rodolfo Souza Cardoso

Departamento I
Departamento II
Departamento III
Departamento IV
Departamento V
Departamento VI

RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DO AISI-FMIt-HOSPITAL ESCOLA
Diretor Clínico e Técnico
Dr. Carlos Magno Castro Gonçalves

Administrador
Sr. Fábio Cavichia Montanari

ASSESSORES DA DIRETORIA NO AISI-FMIt-HOSPITAL ESCOLA
Prof. Afonso Carlos da Silva e Prof. Hélcio Antonio Putti

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS NO AISI-FMIt-HOSPITAL ESCOLA

Coordenador de Ensino no Hospital Escola e 2º Vice-Diretor
Prof. Responsável pela Clínica Pediátrica:
Prof. Responsável pela Clínica Médica
Prof. Responsável pela Clínica Cirúrgica/Saúde Coletiva
Prof. Responsável pela Clínica Ginecológica e Obstétrica
Prof. Responsáveis pelas Disciplinas de Urgência e Emergência

Dr. Ângelo Flavio Adami
Drª Lubélia Mª C. Anacleto Nunes
Dr. Afonso Carlos da Silva
Dr. Rodolfo Souza Cardoso
Dr. Luiz Armando Teixeira
Dr. José Marcos Junqueira Rezek

O CURSO DE MEDICINA
O curso de Medicina é ministrado em seis anos de estudo, compreendendo o mínimo de 7.555 horas de aulas, distribuídas em dois ciclos:
I. Ciclo Básico: composto das disciplinas integrantes do Departamento I (1ª série) e Departamento II (2ª série);
II. Ciclo Profissionalizante: composto das disciplinas integrantes do Departamento III (3ª série), do Departamento IV (4ª série) e dos Internatos I e II
(5ª e 6ª séries).
Apesar de dividido em dois ciclos, pretende-se, com esta proposta curricular, estabelecer uma integração básico-profissionalizante, de modo a inserir
precocemente os alunos em atividades práticas e diminuir o distanciamento entre os conteúdos básicos e clínicos.
O Internato (Estágio Hospitalar), que constitui a 5ª e 6ª séries do curso, é realizado no Hospital Escola da AISI e Unidades Básicas de Saúde do
município, prevendo-se a utilização de outros cenários para tal prática, de modo a priorizar a atenção básica à saúde, e, ao mesmo tempo, proporcionar uma visão
abrangente das especialidades médicas e da atenção secundária e terciária.

MATRIZ CURRICULAR
1ª série
Disciplinas
Anatomia e Neuroanatomia
Atividades Complementares
Bioestatística I
Bioquímica e Laboratório Clínico
Biossegurança
Comunicação e Línguas – Inglês
Comunicação e Línguas – Português
Ética e Bioética I
Ética e Experimentação Animal
Fundamentos Humanísticos I
Histologia e Embriologia
Introdução à Imagenologia
Med. Comunitária I - Saúde da Família I
Métodos e Técnicas de Pesquisa
Prática Desportiva I (*)
Tanatologia e Cuidados Paliativos I
Carga horária Total da 1ª série
2ª série
Disciplinas
Atividades Complementares
Bioestatística II
Ética e Bioética II
Farmacologia I
Fisiologia Humana
Fundamentos Humanísticos II
Medicina Comunitária II - Organização e Administração dos
Serviços de Saúde
Microbiologia

Carga Horária
Total
324
50
18
216
36
18
18
18
54
18
180
36
36
36
72
36
1094

Teórica

Prática

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

72
50
18
144
36
18
18
18

h
h
h
h
h
h
h
h

252

h

72

h

108
36
20
36

h
h
h
h

72

h

16

h

36

h

h

574
h
Carga Horária

Total

Teórica

412 h
Prática

50
54
18
72
300
18

h
h
h
h
h
h

50
36
18
72
250

h
h
h
h
h

54
90

h
h

12
72

h
h

18

h

50

h

42 h
18 h

Parasitologia
Patologia I
Prática Desportiva II (*)
Procedimentos Básicos de Enfermagem
Tanatologia e Cuidados Paliativos II
Tecnica Operatória e Cirurgia Experimental
Carga horária Total da 2ª série
3ª série
Disciplinas
Atividades Complementares
Cirurgia Ambulatorial
Diagnóstico por Imagem
Farmacologia II
Genética Clínica
Imunologia Básica
Medicina Comunitária III – Saúde da Família II
Medicina Comunitária III – Epidemiologia
Patologia II
Saúde Mental I - Psicologia Médica
Saúde Mental I - Psiquiatria I
Semiologia Médica
Carga horária Total da 3ª série
Libras (língua brasileira de sinais) optativa
4ª série
Disciplinas
Alergologia e Imunologia Clinica
Atividades Complementares
Clínica Cirúrgica
Clínica Médica
Doenças Infecciosas e Parasitárias
Ética e Bioética III
História da Medicina
Medicina Comunitária IV - Medicina Ocupacional

36
144
72
30
36
180

h
h
h
h
h
h

1082

h

Total

h
h

72 h

18

h

12 h

132

h

48 h

768
h
Carga Horária

260 h

Teórica

50
54
63
108
30
54
36
63
144
72
48
288

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

1010
40

h
h

Total
63
50
153
207
72
18
36
36

36
72

h
h
h
h
h
H
h
h

50
27
36
108
18
54
20
36
72
36
36
72

Prática
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

565
h
40
h
Carga Horária
Teórica
36
50
72
72
36
18
36
18

27
27

h
h

12

h

16
27
72
36
12
216

h
h
h
h
h
h

445 h

Prática
h
h
h
h
h
h
h
h

27

h

81
135
39

h
h
h

18

h

Medicina Comunitária IV - Saúde da Família III
Medicina Legal
Obstetrícia
Patologia Clínica e Medicina Laboratorial
Pediatria I
Saúde Mental II - Psiquiatria II
Tanatologia e Cuidados Paliativos III
Carga horária Total da 4ª série
INTERNATO I
Disciplinas
Anestesiologia
Cardiologia
Cirurgia Geral
Cirurgia Plástica
Cirurgia Torácica
Cirurgia Vascular
Dermatologia
Endocrinologia
Gastroenterologia
Ginecologia
Hematologia
Nefrologia
Neurocirurgia
Neurologia
Oftalmologia
Oncologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Pediatria II
Pneumologia
Reumatologia
Urologia
Carga horária Total da 4ª série

36
40
81
36
54
63
18

h
h
h
h
h
h
h

963

h

Total
28
91
70
28
35
56
56
56
78
126
56
63
56
70
56
42
63
56
154
35
63
78
1416

36
54

h
h

4
27

h
h

27
36
18

h
h
h

27
27

h
h

346

h

473 h
Carga Horária
Teórica

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

14
49
42
14
14
28
28
28
36
56
14
35
28
42
28
28
28
28
84
21
28
42
715

Prática
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

14
42
28
14
21
28
28
28
42
70
42
28
28
28
28
14
35
28
70
14
35
36
701

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

INTERNATO II

Carga Horária
Total

Clínica Cirúrgica / Saúde Coletiva
Clínica de Urgência e Emergência
Clínica Ginecológica e Obstétrica
Clínica Médica
Clínica Pediátrica
Carga horária Total do Internato II
Plantões Internato I
Carga horária Total do Curso

7555

h

350 h
350 h
350 h
350 h
350 h
1750 h
240 h
3095 h

2164

h

Observações: A carga horária de Prática Desportiva I e II não é computada na carga horária mínima do curso.
A carga horária da disciplina de Libras (Língua Brasileira de Sinais) não computa na carga horária total do curso, apesar de configurar na
estrutura curricular. Caso o aluno opte a fazê-la, o mesmo integralizará seu curso com 7.595 horas no total.

CONCEITOS OBTIDOS NAS AVALIAÇÕES DO MEC
CURSOS
MEDICINA
MEDICINA
MEDICINA

ITENS
ENADE/2004
ENADE/2007
ENADE/2010

CONCEITO
4
3
2

IGC

2

Da verificação do rendimento escolar
mesmo.

Art. 89. O rendimento escolar do aluno é aferido por disciplina, em função da freqüência e do aproveitamento nos estudos, cada um eliminatório por si

Art. 90. A freqüência às aulas e demais atividades escolares, permitida apenas aos matriculados, é obrigatória, sendo vedado o abono de faltas. As
justificativas de faltas ocorrerão estritamente com observação da legislação pertinente no que tange a merecedores de tratamento especial.
Parágrafo único. O aluno que tem freqüência inferior a setenta e cinco por cento das aulas e atividades de cada disciplina fica automaticamente reprovado,
sendo-lhe vedada a prestação de exames finais, independentemente dos demais resultados obtidos.
Art. 91. Em caso de transferência é considerada a freqüência e o aproveitamento obtidas na instituição de origem.
Art. 92. O registro da freqüência é feito pelo Professor, sendo o total apurado no final de cada mês e publicado no sistema acadêmico.
Parágrafo único. Até o décimo dia após a publicação da apuração da freqüência, pode o aluno requerer a recontagem e revisão da freqüência publicada.
Art. 93. A verificação do aproveitamento nos estudos é feita obrigatoriamente:
I - a cada bimestre, através de uma nota, em número inteiro, graduada de zero a cem; e
II - por um exame final em primeira ou em segunda épocas, observado o disposto neste Regimento.
Parágrafo único. A nota referida no inciso I deste artigo pode, a critério do respectivo Professor, ser constituída pelo resultado de provas escritas, orais,
trabalhos ou outras atividades.
Art. 94. As disciplinas previstas para um semestre letivo têm, no mínimo, duas notas e, quando necessário, um exame final em primeira ou em segunda
épocas.
Art. 95. O calendário geral prevê os períodos de atribuição de notas e dos exames finais.
Parágrafo único. O horário das diversas avaliações e dos exames finais será divulgado pela secretaria.
Art. 96. Os professores das disciplinas deverão atribuir às avaliações e exames finais notas inteiras graduadas de zero a cem.
Parágrafo único. A aplicação dos exames finais e avaliações, bem como a seleção dos conteúdos dos mesmos, é de responsabilidade dos professores
das respectivas disciplinas.
Art. 97. Os resultados das avaliações e dos exames finais são inseridos no sistema acadêmico pelos Professores e entregues por eles na Secretaria até
dez dias após sua realização.
Art. 98. Os exames finais serão feitos em papel próprio da FMIt e ficarão arquivados na secretaria de ensino.
Art. 99. Os professores deverão fazer revisão de provas e/ou exames quando solicitados pelos alunos, mediante requerimento, dentro de quarenta e oito
horas após a publicação dos resultados, conforme consta no calendário escolar.
§1O para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, o professor faz revisão da prova ou do exame na presença do requerente, em data previamente
divulgada pela secretaria.
§2O qualquer alteração dos graus de provas ou de exames, depois de publicados no sistema acadêmico, só é feita exclusivamente pelo professor que as
atribuiu, mediante justificativa escrita.
Art. 100. A FMIt permite a realização de segunda chamada de provas, observadas as normas estabelecidas pelo Colegiado de Curso.
§1O para a prestação de provas em segunda chamada deve o aluno preencher requerimento próprio na Secretaria de Ensino e recolher as taxas
respectivas.
§2O a FMIt não permite a segunda chamada para exames finais em primeira ou em segunda épocas.
Art. 101. Satisfeitas as exigências de freqüência estabelecidas neste Regimento, é considerado aprovado em cada disciplina, o aluno que:
I - obtém média anual igual ou superior a setenta; e

II - obtém média anual igual ou maior que cinqüenta e menor que setenta e que submetendo-se ao Exame Final, obtém nota mínima de setenta.
Parágrafo único. A média anual de que trata este artigo é a média aritmética das quatro notas bimestrais, ou no caso das disciplinas semestrais, a média
aritmética das duas notas do semestre.
Art. 102. É considerado reprovado em cada disciplina o aluno:
I - que não alcança o mínimo de setenta e cinco por cento de freqüência;
II - que deixa de prestar por qualquer motivo o exame final em primeira ou segunda época, tendo obtido média anual igual ou maior que cinqüenta e menor
que setenta;
III - que não obtém média anual mínima de cinqüenta; ou
IV - que prestando o exame final não obtém nota mínima de setenta.
Parágrafo único. É facultada ao aluno a realização de um exame final em segunda época:
I - quando não presta por motivo justificado o exame final em 1ª época; ou
II - quando, prestado o exame final em primeira época não obtém nota mínima de setenta.
Art. 103. O aluno da 1ª a 3ª série do Curso de Medicina poderá ser promovido para a série seguinte em regime de dependência, em até duas
disciplinas. Caso contrário, a matrícula será efetuada na mesma série, devendo o aluno cursar a(s) disciplina(s) na(s) qual(is) foi reprovado. Os alunos da 4º e
5º séries deste curso não poderão ser promovidos para a série seguinte em caso de reprovação em qualquer disciplina.
Parágrafo único. O aluno reprovado por não ter alcançado, seja a freqüência, seja a nota mínima exigidas, repetirá a disciplina, sujeito, às mesmas
exigências de freqüência e de aproveitamento estabelecidas neste Regimento.
Art. 104. O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos,
aplicados por banca examinadora especial, poderá ter abreviada a duração de seu curso.
§1O caberá ao professor de cada disciplina a solicitação do pedido de avaliação de que trata o caput deste artigo, ao Colegiado do Curso, quando verificar
a excepcionalidade do aluno;
§2O caberá ao Colegiado do Curso analisar o pedido do professor a que se refere o §1O e, se aprovado, indicar banca examinadora.
Art. 105. Ao término da graduação, todos os formandos deverão apresentar, a uma banca examinadora, um trabalho de conclusão de curso.
§1O para elaboração do trabalho de conclusão de curso de que trata o caput deste artigo, o aluno deverá escolher um professor da instituição para orientálo no trabalho;
§2O a orientação metodológica do TCC será feita pelo NDPPG.
OBS: o prazo final para a entrega dos trabalhos dos formandos será no último dia útil de fevereiro.
OBS: Se porventura o aluno apresentar algum trabalho de relevância no decorrer do curso, que seja apresentado em eventos ou que seja publicado em
anais de congressos, o mesmo poderá ser validado como TCC desde que tenha sido analisado pela comissão integrante do TCC.

NÚMERO DE ALUNOS POR CURSO
CURSO
MEDICINA

PERÍODO
INTEGRAL

VAGAS
60

REGIME
SERIADO/ANUAL

INTEGRALIZAÇÃO
6–9

MENSALIDADES
A FMIt é uma instituição particular isolada de ensino superior e de pesquisa e é mantida pela Associação de Integração Social de Itajubá - AISI, Sociedade
Civil sem fins lucrativos.
Os valores estabelecidos para as mensalidades são obtidos através de Planilha de Custos Operacionais. Todas as planilhas são negociadas com os alunos e
publicadas em local próprio, podendo haver consulta a elas em qualquer momento.
A anuidade dos cursos é dividida em 12 pagamentos iguais (mensalidades), que vigoram a partir do mês de fevereiro de cada ano ao mês de janeiro do
ano seguinte, COM EXCEÇÃO DA 1ª SÉRIE, QUE PAGA TAMBÉM UMA MATRÍCULA NO VALOR DE UMA MENSALIDADE.
Os valores das mensalidades para o ano de 2013 é de:
CURSO
MEDICINA

SÉRIE
1ª a 6ª série

VALOR
R$4.080,00

O aluno ingressante deverá estar ciente de que sua mensalidade escolar inicial permanecerá como básica durante o curso, sofrendo os reajustes
necessários, legais e anuais, conforme previsão nas planilhas de cada ano.

TABELA DE TAXAS PARA DOCUMENTOS E SE RVIÇOS PARA 2013
Histórico Escolar

R$ 30,00

Declarações / Certidão

R$ 15,00

Carta de Apresentação

R$ 10,00

2ª Via de Certificado

R$ 15,00

Programa de Curso

R$ 3,00 por disciplina

2ª chamada

R$ 30,00

1ª via de Diploma

GRATUITO
*A 1ª via do Diploma só será pago (custo real da
época), caso o aluno opte pelo Diploma especial
Custo real na época da retirada(Gráfica, registro, etc)

2ª Via de Diploma

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA DA FMIt
A Biblioteca da FMIt tem como objetivo específico oferecer aos acadêmicos informação na área da graduação e da pesquisa. Distribuído em um espaço de
464,66m2, o layout da Biblioteca compreende os setores de: administração, recepção, multimídia, salas de estudo e acervos. Faz parte do seu acervo: livros,
teses, publicações da OPAS/OMS/Ministério da Saúde, num total de 16150 publicações. Os periódicos nacionais e estrangeiros estão distribuídos nas seguintes
áreas do conhecimento: Clínica Médica; Clínica Cirúrgica; Clínica Pediátrica; Clínica Ginecológica e Obstétrica e Medicina de Urgência, perfazendo um total de
172 títulos.
Os serviços que a Biblioteca coloca à disposição dos acadêmicos são:
Base de dados (MEDLINE e LILACS);
BIREME online;
Internet;
Educação de usuários;
Empréstimos;
Pesquisa: levantamentos bibliográficos e orientação na elaboração de trabalhos
Catálogo on line
Comutação bibliográfica;
Videoteca;

técnico-científicos;

Capacitação de usuários em Bases de Dados.
A Biblioteca está informatizada e continua investindo na melhoria da qualidade de seus serviços.


NORMAS PARA EMPRÉSTIMO:
Para empréstimo das publicações é obrigatório a apresentação do crachá de identificação do usuário
Cada usuário poderá retirar 3 (três) livros e 1 (uma) revista por 5 (cinco) dias consecutivos, além de 2 (duas) fitas por 2 dias consecutivos;
Faltando 30 minutos para o final do expediente, será permitido emprestar o exemplar de consulta interna para devolução às 8h30 do dia seguinte;
Será permitida a renovação da publicação quando não houver reserva da mesma.
PENALIDADES:
Será cobrada uma taxa de multa no valor de 1% do salário mínimo por cada publicação e por cada dia de atraso. O pagamento deverá ser efetuado até a
rematrícula;
Para empréstimo do exemplar de consulta interna, a multa será de 5% do salário mínimo;
Havendo reserva, o usuário fica obrigado a devolver a publicação. Caso contrário pagará multa de 5% do salário mínimo por cada dia de atraso;
Toda obra perdida ou danificada será reposta pelo usuário;
EMPRÉSTIMO DE LIVROS PARA PROFESSOR:
O Professor terá acesso aos livros para empréstimo por 7 (sete) dias corridos. É importante que o Professor disponibilize o livro para empréstimo e
consulta, se possível, antes do prazo mencionado. O Professor deverá ter seu próprio acervo bibliográfico. Deverá também explicar para seus alunos a
importância de formarem sua biblioteca, comprando seus livros e evitando xerox.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA BIBLIOTECA:
Segunda/Sexta: Das 8h / 12h e das 13h / 19h

LABORATÓRIOS
1- LABORATÓRIO DE ANATOMIA – PROF. DR. AT]NTONIO GOMES CORRÊA DE PINHO
2
Área física
304,56 m
Capacidade de alunos
80 alunos
Período de Utilização
Período Integral
Disciplinas que o utilizam Anatomia, Biologia, Semiologia e Imagenologia
Equipamentos existentes 10 mesas, 60 banquetas, 2 escrivaninhas, 2 armários, 60 carteiras, 9 ventiladores, 5 exaustores, 7 microcomputadores, 1
televisor, 1 vídeo cassete, 1 tela para projeção, 1 data show, 1 morsa ¾ , 1 cortadeira de ossos, 1 fogão, várias panelas, várias
peças anatômicas, 2 cadáveres, produtos químicos: ácido muriático, ácido acético, ácido sulfúrico, formol e outros. 10 peças de
modelo em relevo, 1 torso de boneco bi-sexual com 31 peças, 1 esqueleto, vários ossos para estudo, 54 pranchas para estudo
das vias olfatórias, gustativa e auditiva.
Equipamentos previstos Cadáveres, softwares específicos da área e modelos anatômicos

2- Laboratório de Tecnologia de Informação II - Anatomia
Área Física
40 m2
Número de Alunos
8
Utilização
Período Integral - 7:30 às 16:30
Disciplinas que o utilizam Pesquisa geral, atividades teórico praticas de Anatomia, métodos e técnicas de pesquisa.
Equipamentos existentes 10 Computadores Intel Celeron, dispostos em bancada própria, ligados em rede e Internet, sistema Wirelles.
3 - LABORATÓRIO PROFESSOR DR. HIPÓLITO DE ALMEIDA OLIVEIRA
2
Área física
153,26 m
Número de alunos
20 alunos
Utilização
Período Integral
Disciplinas que o utilizam Atividades práticas de Patologia, Biologia, Embriologia, Histologia
Equipamentos existentes 15 banquetas tubulares, 1 mesa de professor, 1 cadeira de professor, 1 cadeira giratória, 1 seladora, 1 Estufa Quimis digital, 1
Micrótomo American Optical 820, 1 dispensador de parafina, 1 banho histológico, 1 computador, 1 impressora HP, 6 microscópios
binoculares (Marte), 15 Microscópios Monoculares (Lambda), 1 televisor Toshiba de 29”, 1 vídeo cassete gradiente, 1 tela para
projeção de imagens digitalizadas, 1 projetor de imagens, 1 geladeira Clímax 280 litros, 22 caixas de lâminas de Histologia, 19
caixas de lâminas de Patologia, 14 caixas de lâminas de acrílico, 3 caixas de lâminas madeira, 54 pranchas com modelos de
Embriologia, 14 modelos anatômicos de Embriologia em resina, 174 modelos anatômicos de Embriologia, 11 modelos anatômicos
de Patologia, 25 caixas de blocos de parafina (pesquisa), 450 peças anatômicas plastificadas, 143 peças anatômicas em frascos
(individual), 27 baldes de 8 litros com peças anatômicas, 17 baldes de 60 litros, com peças anatômicas e 8 baldes de 20 litros com
peças anatômicas.
4- LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA
2
Área física
145,98 m
Capacidade de alunos
50 alunos
Utilização
Período Integral
Disciplinas que o utilizam Atividades práticas de Fisiologia, Farmacologia e Cirurgia Experimental.
Equipamentos existentes 1 geladeira, 5 banhos maria, 5 quimógrafos com 5 tambores, 4 balões volumétricos de 2000ml,12 Becker de 100ml, 4 Becker de
200ml, 10 barbeadores, 3 cálices sem graduação, 2 Erlemeyer de 3000ml, 6 lanternas (tipo caneta), 5 pares de luvas de raspa, 10
presilhas tipo buldog, 10 pincéis de barbear, 10 placas de cortiça, 10 caixas de material cirúrgico (para aluno), 5 mesas para
cirurgia 1,2 x 0,7 m com suporte para soro e balde em aço inox, 2 cilindros de oxigênio, 1 sistema semi-aberto para anestesia
inalatória, 1 caixa com material cirúrgico (para professor), 5 ambús, 5 calhas para cirurgia tamanho grande em aço inox, 5 baldes
para material contaminado, 5 baldes para material não contaminado, 1 ciclador de oxigênio, 6 focos cirúrgicos simples para mesa
de cirurgia, 1 estante de aço com 6 prateleiras (para alunos), 5 aparelhos para estimulação elétrica, reagentes, 5 estetoscópios, 5
Esfigmomanômetros, tubulação de oxigênio com 5 oxímetros e 5 Umidificadores.
5- LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA EXPERIMENTAL
2
Área física
31,56 m
Capacidade de alunos
06 alunos
Utilização
Período Integral
Disciplinas que o utilizam Atividades para desenvolvimento de pesquisas no curso de Medicina
Equipamentos existentes 1 polígrafo digital, 1 carrinho para material cirúrgico e medicamentos em aço inox, 1 armário de aço, 1 mesa para cirurgia 1,2 x 0,7
m com suporte para soro e balde em aço inox, 2 válvulas com fluxo de oxigênio, 1 caixa com material cirúrgico, 1 calha para
cirurgia em aço inox, 1 longarina com 3 lugares, 11 conjuntos de paramentos cirúrgicos com: 11 aventais, 11 camisas, 11 calças,
11 propés, 11 gorros, 11 máscaras, 1 armário de aço 1,98 x 1,20 x 0,45 para medicamentos e equipamentos, 1 mesa para

instrumental cirúrgico com rodas e freio em aço inox, 1 monitor cardíaco Px20 para cães, 1 vaporizador para anestesia inalatória
de 120ml para cães, 1 bisturi elétrico para cães, 1 lupa com luz (8x), 1 laringoscópio adulto, 1 aparelho ECG Digital para uso em
conjunto com 1 laptop.
6- LABORATÓRIO PROF. ILTON GUERZONI
2
Área física
112,62 m
Capacidade de alunos
40
Utilização
Período Integral
Disciplinas que o utilizam atividades práticas de Bioquímica e Laboratório Clínico, Química, Bromatologia e Tecnologia de Alimentos.
Equipamentos existentes 1 agitador, 1 aquecedor, 1 agitador mecânico, 1 banho-maria, 1 pHmetro, 1 destilador, 28 beckers, 1 forno de secagem, 1 estufa,
4 kitassatos, 65 erlemeyers, 106 provetas, 9 bicos Bunsen, ponteiras para micropipetas, pipetas graduadas, tubos de ensaio, 12
suporte universal, 40 garras, tubos para microhematócritos, funis analíticos, frascos para solução, pipetas volumétricas, 6
pipetadores semi-automáticos, tripés, balões de fundo chato, vidros de relógio, funis de Buchinner, caixa de lã de vidro, balões
volumétricos, caixas de tubos capilares, 1 balança analítica Digital, 1 geladeira, 1 freezer, 1 capela, 1 mufla , 2 espectofotômetros,
1 fonte eletroforese, pipetas semi-automáticas, 1 dessecador, 3 centrífugas,1 destilador de nitrogênio, 1 chuveiro, 1 extintor de
incêndio, vidrarias, reagentes, 1 centrífuga de Gerber, 1 fotômetro de chamas (Celm FC-280), 1 deionizador, 1 aparelho RA-XT, 2
Bioplus, 1 Fotômetro de Chamas
7- LABORATÓRIO PROFESSOR DR. SAMUEL B. PESSOA
2
Área física
165,30m
Capacidade de alunos
20 alunos
Utilização
Período Integral
Disciplinas que o utilizam Atividades práticas de Microbiologia, Imunologia, Parasitologia, Biologia, Genética, Higiene e Controle de Alimentos, Microbiologia
Geral e de Alimentos.
Equipamentos existentes 1 centrífuga, 2 estufas bacteriológica, 1 estufa de esterilização, 2 geladeiras, 2 autoclaves, 2 banhos-maria, 1 agitador magnético,
14 microscópios, 1 PHmetro, vidrarias: pipetas volumétricas, bastões de vidro, tubos de ensaio, pêras, ponteiras, cálices
hemossedimentação, becker, lâminas, lamínulas, placas de petri, provetas, funis analítico, erlemeyer, frascos para prática de
higiene, 1 liquidificador.
Equipamentos previstos 06 microscópios
8- LABORATÓRIO DE TÉCNICA CIRÚRGICA MARIA HELENA COSTA BARBOSA
2
Área física
141,49 m
Número de alunos
30 alunos
Utilização
Período Integral
Disciplinas que o utilizam Atividades práticas de Técnica Cirúrgica e Cirurgia Experimental. Treinamento com residentes.
Equipamentos existentes Sala do Professor: 1 mesa de aço, 1 cadeira giratória, 1 cadeira de madeira colonial, 1 sofá de couro, 1 ventilador, 1 armário, 1
mesa de computador com cadeira, 1 computador, 1 master-frio - Sala de anestesia: balcão de madeira com portas, 1 geladeira, 1
ventilador de parede, 1 quadro de fórmica, 1 mesa com gaveta (medicação), 1 lavadora pequena. - Centro Cirúrgico: 16 caixotes
para suspensão das mesas, 10 mesas de fórmica com pés de ferro, 10 goteiras (mesa), 10 luminárias de teto, 1 quadro de
fórmica, 1 mesa pequena branca. – Corredor do Centro Cirúrgico: 1 quadro de feltro verde, 2 ventiladores de parede, 1 TV 29’, 1
refrigerador de ar. - Vestiário Masculino: 1 balde grande para roupas, 1 armário de 8 portas. Vestiário Feminino: 1 espelho, 1 balde
grande para roupas, 1 armário de 8 portas. – Hall de entrada: 1 extintor de incêndio, 1 armário de aço, 1 armário de madeira, 1
cadeira de madeira, 1 banco de napa preto, 1 espelho grande. – Almoxarifado: 1 mesa com 4 cadeiras, 10 banquetas de plástico,
1 escada, 1 bisturi elétrico, 1 armário de aço, 6 armários de aço com portas de madeira, reagentes químicos. Equipamentos do
centro cirúrgico: 10 caixas com materiais para cirurgia, 10 caixas com materiais para ortopedia, 2 caixas grandes para

esterilização, 3 caixas pequenas para esterilização, 4 tambores médios para esterilização, 2 tambores grandes para esterilização,
3 tambores pequenos, 2 bacias de inox, torneiras de pedal, torneiras de alavanca, torneiras com sensor, 2 caixas plásticas
(multiuso), Materiais de uso cirúrgico: pinças (dente-de-rato, anatômicas, de Cheron, hemostáticas reta, állix, hemostáticas curva,
mixter, backaus), tesouras (reta, curva), cabos para bisturi, clamp curva, clamp reta, pinça de collin coração, triangular e reta,
porta-agulhas, pinça de adson, pinça kocher, buldog, afastastadores de fino , martelos, serrotes, ruginas, escopros, osteótomos,
alicates, chaves de fenda, serras de arco, mandril, furadeira, placas, parafuso, estetoscópio, termômetros, materiais de vídeolaparoscopia, fios de sutura, agulhas.
9- LABORATÓRIO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO I
Área física
80 m2
Número de alunos
18 alunos
Utilização
Período Integral - 7:30 às 22:30
Disciplinas que o utilizam Pesquisa geral, atividades teórico práticas de Bioestatística, métodos e técnicas de pesquisa
Equipamentos existentes 18 Computadores Microboard Athlon 64, dispostos em bancada própria, ligados em rede e Internet, ar condicionado, sistema
Wirelles, 2 quadros de fórmica branca.
10- BIOTÉRIO
Área física
Utilização
Disciplinas que o utilizam
Equipamentos existentes

Equipamentos previstos

2

140,00 m
Período Integral
Aulas práticas de Fisiologia, Farmacologia, Técnica Cirúrgica e animais para pesquisa.
Foi construído um novo biotério (2011), visando atender às normas vigentes de bioterismo. Assim o novo biotério é destinado à
criação e hospedagem de ratos e camundongos. As novas instalações contam com uma área total de 140,00 m2, contemplando
os seguintes cômodos: Hall de entrada, dois banheiros/vestiários, dois corredores laterais, sendo um denominado como “sujo” o
outro como “limpo”, sala de quarentena, sala de pós-operatório, sala de criação, sala de fornecimento de animais para
experimentação e/ou aula prática, laboratório para cirurgia experimental e laboratório para experimentação e almoxarifado. O
prédio tem sistema de condicionamento de ar central de capacidade de 7,5 T.R (90.000 BTU’s), com controle de temperatura
máxima e mínima e controle de desumificação. O biotério conta atualmente com os seguintes equipamentos: 4 gabinetes para
biotério, com ciclo claro-escuro, climatizados e sistema de exaustão de odores, com capacidade total para 800 ratos ou 1000
camundongos, estantes de aço para gaiolas, gaiolas plásticas com tampa de grade em aço inox para ratos e, gaiolas plásticas
com tampa de grade em aço inox para camundongos, bebedouros para gaiolas plásticas, 2 pletismógrafos de cauda analógicos e
um pletismógrafo digital, 20 gaiolas metabólicas, 4 kits completos para cirurgia em ratos e camundongos e uma balança digital
para ratos e camundongos. Anexo ao biotério de ratos e camundongos existe um canil com baias para quarentena e manutenção
dos cães para aulas práticas e experimentação. Para o manejo e manutenção dos cães dispõem-se dos seguintes equipamentos:
2 máquinas de tosa para cães (profissional), 1 secador tufão para cães (profissional), 1 banheira de fibra para cães (profissional),
área de preparo dos animais para pesquisa e aulas, 1 balança digital com plataforma inox para 100 kg, 1 mesa para atendimento
veterinário com tampo inox com suporte para soro e balde para detritos, 4 colares elizabetanos de tamanhos diversos para cães, 6
focinheiras de tamanhos diversos para cães, 5 focos (luminárias), 1 carrinho inox com rodas e freio para transporte de gaiolas com
ratos.
Gaiolas plásticas com tampa de grade em aço inox e pletismógrafo para quantificação de edema de pata em ratos.

11- HOSPITAL ESCOLA

Salas de Aula

Equipamentos em Geral de
Audiovisuais e/ou Multimídia
Instalações para Docentes
Instalações para
Coordenação de Curso e/ou
Ensino
Novo Prédio de Ensino

Instalações Sanitárias
Adaptações Especiais para
Portadores de Deficiência
Física
Serviço de Nutrição e
Dietética e Copa
(em construção)

Salas no setor de RX – 5 salas c/ 12 cadeiras (104m2)
Salas na maternidade – 1 sala c/ 12 cadeiras (20m2)
Sala na Pediatria – 1 sala improvisada (devido reforma) (12 m2)
Salas Ambulatório de Psiquiatria – 1 c/ 15 cadeiras cada e 13 consultórios (170m2)
Casa Verde: 6 salas, sendo assim equipadas (170m2):
- Sala 01: 16 cadeiras azuis, 1 Data show, 1 mesa de fórmica e 1 cadeira estofada verde. 1 mesinha, 1 Negatoscópio, 1 tela
projeção, 1 quadro branco, 1 ar condicionado.
- Sala 02: 17 cadeiras azuis, 1 mesa de fórmica e 1 cadeira estofada verde, 1 Data show, 1 C.P.U com móvel de madeira, 1
tela projeção, 1 quadro branco, 1 negatoscópio, 1 armário do professor, 1 ar condicionado.
- Sala 03: 6 cadeiras azuis, 9 cadeiras de fórmica, 1 negatoscópio, 1 ar condicionado, 1 tela de projeção, 1 quadro branco, 1
mesa de fórmica e 1 cadeira estofada verde, 1 Data Show, 1 CPU com uma mesinha.
- Sala 04: 17 cadeiras azuis, 1 mesa de fórmica e 1 cadeira estofada verde, 1 Data Show, 1 CPU com 1 mesinha, 1
negatoscópio, 1 quadro branco, 1 tela projeção, 1 ar condicionado
- Sala 05: 15 cadeiras azuis, 1 Data Show, 1 CPU com 1 mesinha, 1 mesa de fórmica com 1 cadeira estofada verde, 1 tela de
projeção, 1 quadro branco, 1 ar condicionado
- Sala 06: 15 cadeiras azuis, 1 Retro-projetor, 1 Data Show, 1 CPU com 1 mesinha, 1 negatoscópio, 1 quadro branco, 1 ar
condicionado, 1 tela projeção
Sala de aula na 4º andar/ UTI – 1 sala c/ 8 cadeiras (25m2) 1 Data Show, 1 CPU com 1 mesinha, 1 negatoscópio, 1 quadro
branco, 1 ar condicionado, 1 tela projeção.
Sala Multiuso1: 1 sala com capacidade para 80 lugares, equipada com data show – 01 quadro branco, 01 tela de projeção e 01
negatoscópio com 02 corpos1 ar condicionado (105m2), Sala Multiuso 2: 1 sala com capacidade para 80 lugares, equipada
com data show – 01 quadro branco, 01 tela de projeção com 42m².
Ambulatório Geral: 25 consultórios, com total de 660 m2
2
Área física (média): média de 9m cada
No. de carteiras (média): 10 carteiras por sala
Condições de uso: boa Iluminação; ventilação e acústica regulares.
04 Projetores de slides, 14 retroprojetores, 06 multimídia, 01 notebook e 03 TVS e vídeo, 09 negatoscópios
Sala dos professores, copa para professores e banheiros privativos
São três salas utilizadas, sendo duas para a secretaria e uma para o coordenador. Também há uma sala para a secretaria na
unidade denominada Casa Verde.
1 Sala multiuso 2: 42 m2.
1 Biblioteca: 63 m2. O acervo da biblioteca do HE está descrito juntamente com a Biblioteca Geral da FMIt.
Total da área: 171m2
Há instalações sanitárias exclusivas para os acadêmicos e professores, na unidade de Ensino Casa Verde, na unidade de
Ensino Sala Multiuso e na área próxima à Secretaria de Ensino/BibliotecaVideoteca.
Há banheiros exclusivos para deficientes próximos as dependências da biblioteca/Secretaria de Ensino/Videoteca e nas
instalações da sala Multiuso 1 e 2.
O Hospital possui um Serviço de Nutrição e Dietética com refeitório e copas nas unidades. Os acadêmicos utilizam os serviços
e instalações do refeitório do Hospital que conta com 100 lugares. Para os professores há uma copa próximo da secretaria de
Ensino para café.

São 40 leitos ativos distribuídos em 18 quartos (quartos com 2, 3 e 5 leitos), sendo 31 leitos destinados ao
SUS. Os quartos possuem um tamanho adequado ao número de leitos e um dos quartos possui 01 leito
destinado a isolamento de pacientes.
Clínica
São 33 leitos distribuídos em 13 quartos (Quartos com 2 e 3 leitos), sendo 27 leitos destinados ao SUS. Os
Cirúrgica
quartos estão bem dimensionados, com instalações adequadas e um dos quartos possui apenas 01 leito
destinado a isolamento de pacientes..
GO e
São 19 leitos, sendo 15 para internação de pacientes SUS e 4 para convênios e particulares. Possuímos
Maternidade
quartos com 01, 02 e quatro leitos dimensionados dentro das normas vigentes e pra alojamento conjunto.
São 16 leitos, sendo que 14 são destinados a internação pelo SUS e 2 apartamentos para convênio /
Pediatria
particular.
Média de 408 cirurgias / mês
08 salas cirúrgicas, sendo 04 grandes, 02 pequenas e 02 médias.
01 Sala de recuperação pós-anestésica c/ 9 leitos
02 Vestiários:01 masculino e 01 feminino
01 Sala para guarda de material e instrumental estéril a ser utilizado nas cirurgias.
01 Sala administrativa;
01 Deposito de Material de Limpeza;
01 Sala de utilidade;
01 Sala de conforto médico e copa;
01 Recepção;
01 Sala de indução anestésica;
01 Sala administrativa (enfermagem/escriturária);
01 Copa e sala de conforto médico
O Serviço de Hemodinâmica possui um Equipamento de Hemodinâmica instalado dentro do Novo Centro Cirúrgico, no sistema
de Suíte para diagnóstico e intervenções endovasculares, neurológicas e cardíacas.
O serviço conta com:
01 sala de comando;
01 sala de procedimentos;
05 leitos de observação;
01 sala administrativa e recepção.
Observação: Este serviço já está funcionando e está em processo de credenciamento junto ao SUS.
10 leitos, sendo 2 utilizados como isolamento
01 Sala de reuniões e treinamento anexa com 16 lugares
01 Quarto p/ o intensivista
01 Sala de Utilidades
01 Expurgo
01 Posto de enfermagem
01 Copa
01 Sala p/ medicação
01 Sala de Equipamentos
02 Vestiários
01 Sala para atender familiares
01 Sala de espera com sanitários para familiares
Clínica Médica:

Enfermaria

Centros Cirúrgicos

Serviço de Hemodinâmica

Unidade de Terapia
Intensiva Adulto

Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal/Infantil

Pronto Socorro

Serviço de Oncologia

Serviço de Hemodiálise

06 Leitos com incubadoras para Neonatos
03 Leitos para pediatria
01 Quarto p/ o intensivista
01 Sala de Utilidades
01 Expurgo
01 Posto de enfermagem
01 Copa
01 Sala p/ medicação
01 Sala de Equipamentos
02 Vestiários
01 Sala para atender familiares
01 Sala de espera com sanitários para familiares
Média de 7560 atendimentos/mês
01 Sala de Triagem classificatória de risco
04 Consultórios
01 Área de observação com 8 leitos
01 Área para ministrar soro
01 Área de inalação
01 Recepção adulto
01 Recepção pediátrica
01 Posto de enfermagem
01 Sala de sutura;
01 Sala de curativo contaminado;
02 Quartos de plantão;
01 Tomografia anexa;
02 Aparelhos de Raio-X anexo
O Hospital montou um serviço de oncologia com ambulatório, tratamento quimioterápico e cirurgia oncológica; O Centro de
Quimioterapia conta com:
02 Consultórios;
01 Recepção com sanitários para o público;
01 Farmácia de manipulação;
01 Sala de observação com 02 leitos;
01 Sala de emergência com 02 leitos;
01 Posto de enfermagem;
01 Depósito de material de limpeza;
01 Sala de utilidades;
02 Vestiários para funcionários e médicos
Observação: Este serviço já está funcionando e em processo de credenciamento junto ao SUS.
O Hospital montou um Centro de Hemodiálise, que é fundamental para o processo de credenciamento do Serviço de
Transplante Renal do Hospital Escola de Itajubá Tem capacidade instalada de 21 máquinas. O Centro de Hemodiálise conta
com:
01 Recepção com sanitários para o público;
01 Copa para pacientes;
01 Sala de CAPD;
01 Sala de Hemodiálise branca com 16 máquinas;
02 Salas para Hemodiálise privativa com 05 máquinas;

01 Sala de emergência com 02 leitos;
01 Sala de Observação com 02 Leitos;
02 Postos de Enfermagem;
01 Sala de Material e medicamentos;
03 Salas de lavagem de capilar;
01 Sala de lavagem de fístula;
02 Consultórios;
01 Sala de conforto médico;
01 Sala Administrativa.
Observação: Este serviço está pronto, com as instalações, mobiliários e equipamentos já adquiridos e com previsão de início
das atividades em dezembro de 2011. O processo de credenciamento junto ao SUS terá início assim que o serviço começar a
atuar.

Laboratórios

São examinadas aproximadamente 2960 amostras/mês, em pacientes internos e externos. Possui área
Anatomia Patológica
de preparo das peças, processamento e análise
e Citopatologia
Possui também área externa de arquivo de peças.
Análises Clínicas
(Serviço
Terceirizado)
Radiologia
Ultrassom

Serviços

Endoscopia
Broncoscopia
Serviço de
Verificação de
Óbitos

É efetuada uma média de 14.420 exames/ mês em pacientes internos e externos. É realizada uma
grande gama de exames: bioquímicos de rotina, sorologia, hormônios, hematologia, imunologia,
microbiologia, fezes e urina e micologia.
02 aparelhos fixos de 500MA
Média de exames/mês: 2930, com dois aparelhos portáteis para exames em pacientes internados.
03 aparelhos de Ultrasonografia, sendo um comum e 02 aparelhos de Ultrasonografia com dopller a
cores e ecocardiograma para atendimento de pacientes internos e externos
Média de exames mês: 863
02 aparelhos para exames de endoscopia digestiva alta, colonoscopia, retossigmoidoscopia,
duodenoscopia e CPER, para atendimento de pacientes internos e externos
Média de exames 426 exames / mês
01 aparelho de videobroncoscopia adulto e um aparelho de broncoscopia infantil.
É efetuada uma média de 04 Verificações de Óbitos ao mês
Possui uma sala para autópsia, com local para 10 alunos assistirem. Uma geladeira com 4 lugares
Uma ante-sala com 5 macas

