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APRESENTAÇÃO 
 

A Carta de Serviços ao Cidadão do Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB) constitui-se em 

um documento com informações referentes aos serviços oferecidos pela instituição, em 

atendimento ao Decreto 6.932, de 11 de agosto de 2009, o qual determina que “os órgãos e 

entidades do Poder Executivo Federal que prestam serviços diretamente ao cidadão deverão 

elaborar e divulgar Carta de Serviços ao Cidadão, no âmbito de sua esfera de competência” (art. 11). 

 Assim, o principal objetivo desta Carta é dar conhecimento aos cidadãos sobre as atividades 

do HUAB, descrevendo de forma clara quais são os principais serviços prestados pela instituição, 

seus canais de acesso, horários de atendimento, prazos para obtenção dos serviços e os 

compromissos com os padrões de atendimento estabelecidos. 
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MENSAGEM DA SUPERINTENDENTE 

 

Caros cidadãos, o direito à informação, ao acesso e ao conhecimento dos serviços 

prestados pelo Hospital Universitário Ana Bezerra deve ser respeitado e oferecido aos 

usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. 

O Hospital está localizado no município de Santa Cruz, sendo referência materno-

infantil para a região do Trairi e Potengi e oferece serviços pautados em valores éticos e 

humanos. Nesse contexto, presta assistência nas urgências e emergências obstétricas, na 

clínica ginecológica e obstétrica, na intensiva e semi-intensiva neonatal, e o atendimento 

pediátrico referenciado, na pediatria clínica e cirúrgica e nos ambulatórios de especialidades 

na sua área de atuação.  

A formação dos profissionais da área da saúde, as residências médicas e 

multiprofissional tem trazido a qualidade e o fomento à pesquisa e consequentemente a 

melhoria dos processos assistenciais e acadêmicos na instituição de ensino. 

Assim, a apresentação da Carta de Serviços aos Cidadãos tem o objetivo de mantê-los 

informados quanto aos serviços oferecidos, na perspectiva de estarmos sempre dispostos a 

ajudar e proporcionar ações que possam contribuir para a melhoria da saúde. 

É com satisfação que dispomos as informações sobre o funcionamento hospitalar e 

sempre conscientes da necessidade contínua de melhoria dos serviços existentes e na busca 

de novos desafios para responder a necessidade dos usuários de forma ampliada e integral.  

 

Maria Cláudia M. D. de Rubim Costa 

                                                                   SUPERINTENDENTE 
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O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA 

 

O Hospital Universitário Ana Bezerra foi inaugurado em 04 de fevereiro de 1952, cuja 

a construção foi realizada com recursos do governo estadual e municipal e ora denominado 

Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Santa Cruz". O presidente da associação 

mantenedora era o Sr. João Bianor Bezerra. O primeiro Diretor Geral foi Demócrito Ramos da 

Rocha (Clínico Geral e Obstetra). 

Em 02 de agosto de 1966, com a criação do CRUTAC - Centro Rural Universitário de 

Treinamento e Ação Comunitária, que tinha como objetivo a extensão da Universidade as 

cidades interioranas, foi instalado na região do Trairi - Santa Cruz/RN o CRUTAC - CRN-1, e o 

HUAB passou a servir como campo de estágio, vinculando-se à Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Desde o ano de 2013, o HUAB possui vinculação com a Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), que desde então vem trabalhando 

conjuntamente com a superintendência da instituição na qualificação de processos 

assistenciais, de ensino e gestão.  

Atualmente com a denominação de Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), 

mantém o seu papel na assistência à saúde do município de Santa Cruz e cidades vizinhas. 

Servindo como referência para assistência ginecológica, obstétrica, neonatal e pediátrica para 

a 5ª Região de Saúde.  A instituição vem reforçando a cada ano seu cunho acadêmico, 

especialmente pela parceria com a FACISA (Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi), unidade 

acadêmica especializada da UFRN, situada no município de Santa Cruz.  

Cabe salientar ainda a postura humanizada assumida pela instituição e seus 

colaboradores, baseando-se no Programa Nacional de Humanização, bem como no Programa 

Humaniza SUS, que visa a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de 

produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores. Dentro dessas premissas, o HUAB 

implantou o Projeto de Gestão Humanizada desde 1999, tendo como objetivo fundamental 

aprimorar a relação entre profissionais de saúde e usuário, dos profissionais entre si e do 

hospital com a comunidade. Bem como, o dispositivo da visita aberta e o direito ao 

acompanhante em todo o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.  

Desta forma, as ações e serviços prestados pelo HUAB estão pautados no 

planejamento assistencial, no plano diretor e nas diretrizes do Ministério da Saúde, na 
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perspectiva de garantir a plenitude da assistência hospitalar do plano regional da rede 

cegonha. 

 

MISSÃO  

 

"Prestar assistência materno infantil qualificada e humanizada, de referência regional, 

servindo a um ensino voltado para uma formação cidadã". 
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LOCALIZAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA 

 

O HUAB está situado na cidade de Santa Cruz, estado do Rio Grande do Norte, cuja distância 

da capital Natal é de aproximadamente 122 Km, tendo como endereço: Praça Tequinha de Farias, 

nº 13, centro, Santa Cruz, Rio Grande do Norte (RN). CEP: 59.200-970. Seus telefones para contato 

são: (84) 3291-2324 ou 3291-2325. 
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COMO PROCEDER PARA SER ATENDIDO NAS ESPECIALIDADES EXISTENTES NO 

AMBULATÓRIO DO HUAB? 

 

O Ambulatório Especializado do Hospital Universitário Ana Bezerra - HUAB apresenta-

se como parte integrante do compromisso institucional, atuando no eixo da assistência à 

saúde, ensino/pesquisa e extensão universitária, e fundamentada no cumprimento das metas 

estabelecidas na contratualização com a gestão municipal de saúde. 

O acesso ao atendimento dos Ambulatórios Especializados e aos Serviços de Apoio de 

Imagens e Diagnóstico (Raios-x, Mamografia, Ultrassonografia e Laboratório) é totalmente 

integrado ao Sistema Único de Saúde – SUS e regulado pela Coordenação Municipal de 

Regulação do município de Santa Cruz/RN, para todos os usuários dos municípios que 

compõem a 5ª Região de Saúde. 

O usuário é referenciado pela Atenção Básica (AB), cuja autorização é de 

responsabilidade dos administradores das Unidades Básicas de Saúde (UBS) junto à 

coordenação municipal de regulação para devida autorização e agendamento. 

  A logística de acesso e atendimento do Ambulatório Especializado no HUAB é 

coordenado pela equipe de gerenciamento e a equipe de apoio ambulatorial (administrativo 

e assistencial) que executa e monitora toda programação através do Aplicativo de Gestão dos 

Hospitais Universitários (AGHU e o Sistema Nacional de Regulação – SISREG ambulatorial). 

Vale salientar que os agendamentos subsequentes relativos ao pré-natal de alto risco, 

pacientes de cirurgias eletivas, infectologia materna e apoio ao pré-natal do parceiro, consultas para 

seguimento de prematuros, microcefalia, infectologia infantil, nutrição materno infantil, 

cardiopediatria, fisioterapia motora infantil e fisioterapia uroginecológica, será garantido ao usuário 

o agendamento no próprio Ambulatório/Marcação de Consultas do HUAB.  
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TABELA 01. Relação dos serviços Ambulatoriais/Consultas – Sala – Horário 

ESPECIALIDADE SALA HORÁRIO 

ATENDIMENTO AMAE (VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

SEXUAL) 

04 CONFORME NECESSIDADE 

CARDIOLOGIA  02 Terça-feira e Quarta-feira 

14:00h às 18:00h 

CARDIOPEDIATRIA 02 Segunda-Feira 

14:00h às 18:00h 

Quinta-feira 

14:00h às 18:00h 

CLÍNICA MÉDICA 05 Segunda-feira 

07:30h às 11:30h 

Sexta-feira 

07:30h às 11:30h  

CONSULTA DO 5º DIA 02 

 

 

 

DURANTE PERÍODO DE INTERNAÇÃO PARA 
CRIANÇAS EM TRATAMENTO CLINICO POR 
MAIS 5 DIAS. 

CONSULTA PRÉ-ANESTÉSICA 1 Sexta-feira 

07:30h às 11:30h 

13:00 às 17:00h 

18:00 às 22:00 h 

SEGMENTOS DE PREMATUROS E TERMOS (RN 

COM NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PÓS-

INTERNAÇÃO EM UTIN) 

04 CONFORME DISPONIBILIDADE DA ESCALA 

FISIOTERAPIA NEUROMOTORA 

(Estimulação Precoce) 

ANEXO 

MIGUEL LULA 

Terça-feira 

07:00 às 13:30h 

Quinta-feira 

13:30h às 16:30h 

FISIOTERAPIA UROGINECOLÓGICA ANEXO 

MIGUEL LULA 

A SER DEFINIDO 

FONOAUDIOLOGIA  

(TESTE DA ORELHINHA) 

04 

 

04 

Segunda-feira 

07:30h às 11:30h 

Quinta-feira 

13:30h às 16:30h 

GINECOLOGIA CIRÚRGICA 

 

03 CONFORME DISPONIBILIDADE DA ESCALA 
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GINECOLOGIA CLIMATÉRIO 03 

 

Sexta-feira 

13:00h às 17:00h 

GINECOLOGIA CLÍNICA  03 Quarta-feira 

08:00h às 12:00h   

13:00h às 17:00h 

Quinta-feira 

13:00h às 17:00h 

 

HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA E CIRÚRGICA 03 Quinta-feira 

08:00h às 11:30h 

13:00h às 17:00h 

18:00h às 22:00h 

NUTRIÇÃO MATERNO INFANTIL 5 CONFORME DISPONIBILIDADE DA ESCALA 

 

ODONTOLOGIA CONTAINER Segunda-feira à Sexta-feira 

07:00h às 12:00h - 13:00h às 17:00h 

OFTALMOLOGIA NEONATAL  04 Terça-feira e Quarta-feira 

07:00h às 11:00h 

PATOLOGIA CERVICAL (COLPOSCOPIA) 03 Segunda-feira 

13:00h às 17:00h 

PEDIATRIA CIRÚRGICA 04 Terça-feira  

15:00h às 18:00h 

19:00 às 22:00h 

PEDIATRIA GERAL 

 

04 CONFORME DISPONIBILIDADE DA ESCALA 

 

PEDIATRIA MICROCEFALIA 04 CONFORME DISPONIBILIDADE DA ESCALA 

 

PEDIATRIA SAE -SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 

ESPECIALIZADA ( INFECTOLOGIA INFANTIL) 

04 CONFORME DISPONIBILIDADE DA ESCALA 

 

PLANEJAMENTO FAMILIAR (AVALIAÇÃO MÉDICA) 03 Quarta-feira 

08:00h às 11:30h 

 13:30h às 17:00h 

18:00h às 22:00h 

PLANEJAMENTO FAMILIAR MUTIPROFISSIONAL 

(ENFERMAGEM, PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL) 

02  Quarta-feira 

08:30h às 11:30h 

14:30h às 17:30h 
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PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO 04 

 

 

Segunda-feira 

08:00h às 11:30h 

 13:30h às 17:00h 

18:00h às 22:00h 

Quarta-feira 

08:00h às 11:30h 

 13:30h às 17:00h 

18:00h às 22:00h 

UROLOGIA EM SAÚDE DA MULHER (CLÍNICA E 

CIRÚRGICA) 

03 Terça-feira  

08:00h às 11:30h 

13:30h às 17:00h 

NEUROPEDIATRA 5 Terça-feira  

08:00h às 11:30h 

13:30h às 17:00h 

18:00 às 22:00h 

INFECTOLOGIA 4 Quarta-feira 

08:00h às 11:30h 

 18:00h às 22:00h 
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TABELA 02. Relação dos serviços Ambulatoriais/Procedimentos – Sala – Horário 

ESPECIALIDADE SALA HORÁRIO 

COLPOSCOPIA  

CIRURGIA DE ALTA FREQUENCIA - CAF 

BIÓPSIAS DE ÚTERO E OVÁRIO 

03  
CONFORME DISPONIBILIDADE DA ESCALA 

 

ULTRASSONOGRAFIA 06 Segunda-feira a sábado 
07:00 as 19:00h 

RAIO-X 09 Segunda-feira a Domingo 

07:00h às 19:00h 

INSERÇÃO DE DIU 03 CONFORME DISPONIBILIDADE DA ESCALA 

 

ELETROCARDIOGRAMA (ADULTO E INFANTIL) 02 CONFORME DISPONIBILIDADE DA ESCALA 

 

ECOCARDIOGRAMA INFANTIL 05 CONFORME DISPONIBILIDADE DA ESCALA 

 

RISCO CIRÚRGICO 02 CONFORME DISPONIBILIDADE DA ESCALA 

FUNDOSCOPIA 04 Terça-feira e Quarta-feira 

07:00h às 11:00h 

 

TABELA 03. Relação dos serviços Ambulatoriais/Triagem – Sala – Horário 

ESPECIALIDADE SALA HORÁRIO 

TESTE DA LINGUINHA CONTAINER Segunda-feira a Sexta-feira  

 07:00 às 12:00h - 13:00h às 17:00h 

TESTE DO OLHINHO ENFERMARIAS 

 

 

DURANTE PERÍODO DE INTERNAÇÃO 

TESTE DA ORELHINHA 04 CONFORME DISPONIBILIDADE DA ESCALA 

 

TESTE DO PEZINHO 01 

 

 

 

DURANTE PERÍODO DE INTERNAÇÃO PARA 
CRIANÇAS EM TRATAMENTO CLINICO POR 
MAIS 5 DIAS 

 

TESTE DO CORAÇÃOZINHO ENFERMARIAS DURANTE PERÍODO DE INTERNAÇÃO 
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UNIDADE DE PRONTO-SOCORRO E PRONTO ATENDIMENTO 

 

 O Hospital Universitário Ana Bezerra conta com uma equipe plantonista de pediatras, 

ginecologistas/obstetras, anestesiologistas e enfermeiros que cobrem às 24 horas por dia e 

atendem ao público materno-infantil de baixa e média complexidade. Os usuários são 

assistidos por meio do Protocolo de Acolhimento e Classificação de risco do Ministério da 

Saúde. E caso haja necessidade, a equipe de apoio será acionada.  

Funcionamento: de domingo a domingo, de forma ininterrupta (24h).   

 Atendimento de urgência em atenção especializada de Ginecologia e Obstetrícia. 

 Atendimento referenciado para internamento pediátrico.  

 Atendimento de livre demanda de crianças de 0 a 28 dias de vida.  

 

Responsável: equipe plantonista 

Regulação: O acesso ao serviço de urgência e emergência obstétrico ocorre via Central de 

Regulação de Acesso à Urgências do Estado do Rio Grande do Norte; o acesso ao serviço de 

urgência em ginecologia é regulado pelo Núcleo interno de regulação do Hospital Universitário 

Ana Bezerra, assim como o internamento pediátrico. 

Documentos Necessários Identidade ou Certidão de nascimento (quando menor de 18 anos 

de idade), cartão SUS e comprovante de residência. Bem como o cartão da gestante ou 

carteira de vacina da criança.   
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UNDADE DE CIRURGIA, SRPA E CME 

 

O Hospital Universitário Ana Bezerra realiza procedimentos cirúrgicos relacionados a 

Saúde da Mulher e Saúde da Criança. Com exceção da cirurgia obstétrica e o parto vaginal, os 

demais serviços são considerados eletivos, ou seja, é necessário a realização de uma avaliação 

com Cirurgião ginecológico, de exames pré-operatórios e a autorização da regulação.  

TABELA 04. Relação das cirurgis ginecológicas. 

CIRURGIAS GINECOLÓGICAS 

ACESSO VENOSO CENTRAL EXERESE DE CISTO VULVAR 

AMIU EXERESE DE ENDOMETRIOMA 

ANEXECTOMIA EXERESE DE GLÂNDULA DE BARTHOLIN 

BARTHOLINECTOMIA EXERESE DE GRANULOMA 

CERCLAGEM HIMENOTOMIA 

CISTOPEXIA HISTERECTOMIA ABDOMINAL 

CISTOPEXIA POR SLING HISTERECTOMIA VAGINAL 

COLPOCISTORETOCELE HISTEROSCOPIA CIRURGICA 

COLPOCLEISE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA 

COLPOPERINEOPLASTIA PARTO CESÁREA 

COLPOPERINEOPLASTIA POR SLING PARTO NORMAL 

CURETAGEM MOLA HIDATIFORME SALPINGECTOMIA 

CURETAGEM POS ABORTAMENTO SALPINGOPLASTIA 

CURETAGEM POS PARTO LAQUEADURA 

CURETAGEM SEMIÓTICA LAPAROTOMIA 

DIU (INSERÇÃO) MIOMECTOMIA 

DRENAGEM DE ABCESSO MAMÁRIO NINFOPLASTIA 

DRENAGEM DE ABCESSO PÉLVICO OOFORECTOMIA 

DRENAGEM DE HEMATOMA PÓS PARTO OOFOROPLASTIA 

DRENAGEM DE TÓRAX REABORDAGEM DE FO 

EXCISÃO DE COLO UTERINO TIPO 3 REVISÃO DE COLO 

EXERESE DE CISTO DERMÓIDE BLOOD PATCH 

EXERESE DE CISTO VAGINAL  
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TABELA 05. Relação das cirurgias pediátricas. 

CIRURGIAS PEDIÁTRICAS 

HERNIOPLASTIA INGUINAL/CRURAL (UNILATERAL) TRATAMENTO CIRURGICO DE HIDROCELE 

HERNIOPLASTIA INGUINAL BILATERAL TRATAMENTO CIRÚRGICO DE POLIDACTILIA NÃO 

ARTICULADA 

HERNIOPLASTIA EPIGÁSTRICA EXERESE DE CISTO DERMÓIDE 

HERNIOPLASTIA INCISIONAL TRATAMENTO CIRÚRGICO DE VARICOCELE 

HERNIOPLASTIA RECIDIVANTE EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS 

HERNIOPLASTIA UMBILICAL INSTALAÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN POR 

PUNÇÃO 

ORQUIDOPEXIA UNILATERAL TORACOSTOMIA COM DRENAGEM PLEURAL 

FECHADA 

ORQUIDOPEXIA BILATERAL PUNÇÃO LOMBAR PARA COLETA DE LCR 

POSTECTOMIA COAPTAÇÃO DE NINFAS 

FRENECTOMIA HIMENOPLASTIA 

PLÁSTICA DO FREIO BALANO-PREPUCIAL  

 

TABELA 06. Relação das cirurgias urológicas. 

CIRURGIAS UROLÓGICAS 

SACROCOLPOPEXIA CISTOSCOPIA 

HISTERECTOMIA LAPAROSCÓPICA  

 

 

Responsável: Maria do Socorro Abrantes 
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UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS E SEMI-INTENSIVOS 

 

O Hospital Universitário Ana Bezerra conta com o serviço de assistência de alta complexidade 

em neonatologia na Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-intensivos, conforme descrito 

abaixo: 

UTIN 

05 leitos em funcionamento destinados à assistência intensiva ao recém-nascido a partir de 

1500g de peso. 

UCINCO:  

05 leitos em funcionamento destinados à assistência semi-intensiva ao recém-nascido que 

recebe alta da UTIN, mas que ainda necessite de cuidados complementares. 

 

Responsável: Ricardo Antônio Feitosa Confessor de Souza Almeida 
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ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM INTERNAÇÃO 

 

O Hospital Universitário Ana Bezerra dispõe de uma gama de profissionais que prestam 

uma assistência qualificada e humanizada ao paciente internado, de acordo com a escala de 

trabalho mensal. Entre os profissionais de nível superior são:  

 

02 ginecologistas – 24h + 01 profissional 12h diurnos 

02 pediatras – 24h + 01 neonatologista – 24h  

01 anestesiologistas – 24h + 01 profissional extra em dia de cirurgia eletiva 

01 ultrassonografista – 24h  

Raio-X, laboratório, farmácia e enfermagem – 24h  

Serviço Social, nutrição e fisioterapia – 12h diurnas todos os dias 

Psicologia, fonoaudiologia e odontologia – Dias úteis 

Cirurgião Ginecológico e cirurgião pediátrico – dias específicos para as cirurgias eletivas 
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SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E IMAGEM 

 

 O Serviço de Apoio Diagnóstico e Imagem é responsável pela realização de exames de 

imagem (MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA, RAIO-X) e laboratoriais dos pacientes internos no 

hospital e a demanda externa referenciada, que têm seus exames autorizados pela regulação da 

Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz/RN.  

 

Objetivo do Serviço de Apoio Diagnóstico e Imagem: 

 Realizar exames laboratoriais e de imagem de forma gratuita, por meio do SUS, pacientes 

internos no hospital e a demanda externa referenciada.  

 

Funcionamento do Serviço de Apoio Diagnóstico e Imagem: 

Paciente externo: 

 Coleta de Exames: das 6:00h às 8:00h (horário de chegada), nos dias úteis; 

 Mamografia Bilateral e Unilateral: Segunda-feira a Sábado, das 07:00 às 12:00h - 

13:00h às 17:00h; 

 Ultrassonografia e Raio-X: Segunda a Sábado das 07:00 às 19:00 horas; 

Paciente interno: 

 24 horas ininterruptas para exames laboratoriais, de ultrassonografia (de acordo com 

a escala do radiologista) e raio-x.  

 Recebimento de resultados dos exames: 

 Exames: de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 17:00h, no anexo Miguel Lula.  

 Telefone para contato: (84) 3291-2324. 

 

Responsáveis: José Cássio Rodrigues de Carvalho Freire (exames de imagem) e Ana Cristina 

(exames laboratoriais) 

 



 

 

20 

 

TABELA 07. Relação dos exames diagnósticos por Mamografia 

MAMOGRAFIA BILATERAL E UNILATERAL TOMOSSÍNTESE MAMÁRIA BILATERAL E 
UNILATERAL 

 

TABELA 08. Relação dos exames diagnósticos por Ultrassonografia 

Ultrassonografia Doppler de Fluxo Obstétrico  Ultrassonografia de Tireoide  

Ultrassonografia de Abdômen Superior  Ultrassonografia Obstétrica  

Ultrassonografia Abdômen Total  Ultrassonografia Obst. Com Doppler colorido e 
pulsado 

Ultrassonografia do Aparelho Urinário  Ultrassonografia Pélvica (Ginecológica)  

Ultrassonografia da Bolsa Escrotal  Ultrassonografia Transfontanela  

Ultrassonografia Mamária Bilateral  Ultrassonografia Transvaginal 

Ultrassonografia Morfológica Ultrassonografia de Articulações 

Ultrassonografia doppler colorido de vasos Ultrassonografia de próstata por via abdominal 

Ultrassonografia de tórax (extracardíaca) Ultrassonografia de mama bilateral  

Ecocardiografia transtorácica - infantil  
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TABELA 09. Relação dos exames diagnósticos por Radiologia 
Mamografia articulação acrômio-clavicular 

Mamografia bilateral para rastreamento articulação escapulo-umeral 

Arcada zigomatico-malar (ap+ obliquas) articulação esterno-clavicular 

Articulacao temporo-mandibular bilateral braço  (ap) 

cavum (lateral + hirtz) clavicula  (ap) 

cranio (pa + lateral + obligua / bretton + hirtz) cotovelo ap/perfil 

cranio (pa + lateral) dedos da mao 

mastoide / rochedos (bilateral) mao 

maxilar (pa + obliqua) mão e punho (p/ determinação de idade óssea) 

ossos da face (mn + lateral + hirtz) escapula/ombro (três posições) 

seios da face (fn + mn + lateral + hirtz) punho (ap + lateral + obliqua) 

sela tursica (pa + lateral + bretton) abdômen simples (ap) 

coluna cervical (ap + lateral + to + obliquas) Escanometria 

coluna cervical (ap + lateral + to / flexao) articulação coxo-femoral 

coluna lombo-sacra ap/perfil articulacao sacro-iliaca 

coluna lombo-sacra (c/ obliquas) articulacao tibio-tarsica - tornozelo 

coluna torácica (ap + lateral) bacia ap 

coluna toraco-lombar ap/perfil calcaneo 

região sacro-coccigea coxa  (ap) 

costelas (por hemitorax) joelho (ap + lateral) 

torax (apico-lordortica) joelho ou patela (ap + lateral + axial) 

torax (pa + lateral + obliqua) joelho ou patela (ap + lateral + obliqua + 3 axiais) 

torax (pa e perfil) pe / dedos do pe 

torax (pa) perna ap/perfil 

antebraço ap/perfil panorâmica de membros inferiores 

 

TABELA 10. Relação dos exames diagnósticos laboratoriais 

Determinação de Curva Glicêmica (2 dosagens) Pesq. De Antic.Contra Antig. Central do vírus da 
Hepatite C (ANTI-HCV), 

Determinação de Curva Glicêmica (5 dosagens) Pesquisa de Anticorpos IGG Anticitomegalovirus  

Dosagem de Ácido Úrico  Pesquisa de Anticorpos IGG Antitoxoplasma  

Dosagem de Amilase  Pesquisa de anticorpos IGG Antitrypanosoma cruzi 



 

 

22 

 

Dosagem de Bilirrubina Total e Frações  Pesquisa de Anticorpos IGG contra o Vírus da 
Rubéola 

Dosagem de Cálcio  pesquisa de Anticorpos IGG contra o virus EPSTEIN 
BARR 

Dosagem de Colesterol (HDL)  pesquisa de Anticorpos IGG contra o virus HERPES 
simples 

Dosagem de Colesterol Total Pesquisa de Anticorpos IGM Anticitomegalovirus 

Dosagem de Creatinina Pesquisa de Anticorpos IGM Antitoxoplasma 

Dosagem de Creatinofosfoquinase (CPK) Pesq. De Antic. Contra Antig. Central do virus da 
Hepatite B( ANTI-HBC-IGM) 

Dosagem de Desinod Latica (Isoenz Fracionad)- 
LDH  

Pesquisa de Anticorpos IGM contra o Vírus da 
Rubéola 

Dosagem de Ferritina  Pesquisa de Anticorpos IGM contra o Virus 
EPSTEIN BARR 

Dosagem de Ferro Sérico  Pesquisa de Anticorpos IGM contra o Virus 
HERPES simples 

Dosagem de Fosfatase Alcalina  CEA 

Dosagem de Fósforo Pesq. De Antic. Contra Antig. Central do virus da 
Hepatite B( HBSAG) 

Dosagem de GAMA GT  Pesq. De Fator Reumatóide ( waller Rose) 
 

Dosagem de Glicose Teste de VDRL p/diagnóstico de Sífilis  
 

Dosagem de Hemoglobina Glicosada  Teste não Treponêmico p/ Detecção de Sífilis em 
Gestante 

Dosagem de Magnésio Dosagem do antígeno CA 125 
 

Dosagem de Potássio Pesquisa de Ovos e Cistos de Parasitas (EPF) 

Dosagem de Proteínas Totais e Frações (albumina) Pesquisa de Sangue Oculto 

Dosagem de Sódio Analise de Caracteres físicos, elementos e 
sedimento da Urina  

Dosagem de Transaminase Oxalacética (TGO)  Clearence de  Creatinina 

Dosagem de Transaminase Pirúvica (TGP)  Dosagem de Microalbuminúrica de Urina  

Dosagem de Transferrina  Dosagem de Proteínas (Urina de 24horas) 
 

Dosagem de Triglicérides  Dosagem de Estradiol 
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Dosagem de Ureia  BETA HCG 
 

Dosagem de Vitamina B12 Dosagem de Hormonio do Crescimento 
 

Gasometria (PH PCO2 PO2 Bicarbonato AS2 
(Exceto Base) 

Hormônio Folículo Estimulante (FSH)  

Dosagem de 25 Hidroxivitamina D Dosagem de Hormônio Luteinizante - LH  
 

Contagem de Reticulocitos Dosagem de Hormônio Tireoestimulante (TSH)  

Determinação de Tempo de coagulação  Dosagem de insulina 
 

Determinação de Tempo de Sangramento - DUKE  Dosagem de Paratormonio 

Determinação de Tempo de Trombop Parcial 
Ativada (TTPA) 

Dosagem de Progesterona 

Determinação de Tempo e Atividade de 
Protrombina (TAP) 

Dosagem Prolactina 

Determinação de VHS (hemossendimentação 1h) Dosagem de Sulfato de Hidroepiandrosterona ( 
DHEAS) 

Hemograma Completo Dosagem Testosterona 
 

Rastreio p/ deficiência de enzimas eritrocitarias Dosagem de Tireoglobulina 

Teste Direto de Antiglobulina Humana (TAD) 
(coombs direto) 

Dosagem de Tiroxina-T4  

Determinação de Fator Reumatoide(Teste do 
Latex) 

Dosagem de Tiroxina Livre (T4 Livre)  

Determinação Quantitativa de Proteina C Reativa Dosagem de Triiodotironina-T3  

Dosagem Alfafeto proteína Antibiograma 

Dosagem de Complemento C3 Baciloscopia direta p/ baar Tuberculose 
(diagnóstica) 

Dosagem de Complemento C4 Cultura de Bactérias para identificação (urina ou 
fezes) 

Pesquisa de anticorpos ANTI-HIV-1+HIV-2 (Elisa)
  

Determinação Direta e Reversa de Grupo ABO 

Pesquisa de Anticorpos Antiestreptolisina (ASLO) Pesquisa de Fator RH (Inclui D Fraco) 

Pesq. De Antic.Contra Antig. Central do vírus da 
Hepatite B (ANTI-HBS) 

Teste Indireto de Antiglobulina Humana (TIA) 
(coombs indireto) 
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HORÁRIOS DA VISITA ABERTA 

 
 

O Hospital Universitário Ana Bezerra está inserido na Política Nacional de Humanização 

e implementou o sistema da Visita Aberta da PNH. O Horário de visita é estendido, tendo o 

usuário o tempo das 10h às 20h para a visita de seus entes queridos. Cada paciente tem direito 

a um visitante por 30 minutos, nos casos de mais de um, faz-se um sistema de troca e entra 

um por vez. Na enfermaria, lave as mãos antes e depois de visitar o paciente, não sente nos 

leitos e evite circular pelas dependências do Hospital. 

Contribua com a Equipe de Saúde, evite fazer barulho e, caso seja necessário, ausente-

se da enfermaria para realização de procedimentos técnicos no paciente. Quanto à 

alimentação, é expressamente proibido trazer comida para os pacientes. O visitante não tem 

direito às refeições do Hospital. Se estiver resfriado ou com alguma lesão na pele, adie a visita, 

para evitar possível infecção hospitalar. 

Use roupas apropriadas e compostas ao ambiente hospitalar, pois o acesso não será 

permitido se estiver usando minissaia, mini-short e/ou mini-blusa ou afins. Não é permitida a 

entrada de pessoas que tenham ingerido álcool e/ou substâncias ilícitas. Casos extras devem 

ser encaminhados a resolução no Serviço Social. 

 

Responsável: Amanda Umbelino Trigueiro Bezerra. 
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OUVIDORIA 

 

A Ouvidoria é um canal de comunicação entre os cidadãos e a instituição, permitindo que 

estes apresentem suas manifestações através de solicitações, elogios, críticas, denúncias e 

sugestões, contribuindo, desse modo, com a melhoria da qualidade dos serviços. 

Objetivo da Ouvidoria:  

Proporcionar a comunicação entre os cidadãos e a instituição, buscando formas de mediar a 

solução das questões apresentadas, visando à garantia dos direitos dos cidadãos e a melhoria dos 

serviços prestados. 

Funcionamento da Ouvidoria: 

Atendimento pessoal: diariamente, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h. 

Atendimento eletrônico:  

 Através da página do HUAB 

(https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.asp

x?ReturnUrl=%2f), acessando o link da Ouvidoria; 

 Através da página da EBSERH (www.ebserh.gov.br), acessando o link da ouvidoria e 

selecionando a unidade “Hospital Universitário Ana Bezerra”; 

 Enviando e-mail para ouvidoria.huab@ebserh.gov.br . 

Telefone para contato: (84) 3291-2325. 

Responsável: Denise Soares de Almeida.  

 

 

 

 

 

 

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx?ReturnUrl=%2f
http://www.ebserh.gov.br/
mailto:ouvidoria.huab@ebserh.gov.br


 

 

26 

 

PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

O que é? 

São ações que auxiliam as pessoas a programarem a sua vida reprodutiva, ou seja, 

escolherem quando querem ter um filho, o número de filhos que querem ter e o tempo entre 

o nascimento dos filhos. O planejamento familiar, o pré-natal, o parto e o controle de doenças 

sexualmente transmissíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é direito de todo cidadão 

segundo a lei N°9263 de 12 de janeiro de 1996. A Entrevista do planejamento familiar ocorre 

nas terças e quintas, a partir das 8 horas, no Hospital Universitário Ana Bezerra. No momento 

da entrevista, o companheiro deve comparecer, e em sua ausência, um responsável. Dentre 

as cirurgias só realizamos a laqueadura de trompas e dentre os métodos a inserção do 

Dispositivo Intrauterino (DIU). 

 

Cirurgia de laqueadura 

Quem pode fazer? 

 Mulheres maiores de 25 anos de idade, ou com no mínimo dois filhos vivos 

Documentos necessários (cópias): 

 Certidão de casamento 

 RG e CPF do casal 

 Cartão SUS 

 Comprovante de residência 

 Certidão de nascimento do (s) filho (s) 

 Cartão da gestante (caso esteja grávida) 

 Referência: Débora Silva de Oliveira Nunes e Maria Rosangela Neves da Macena 
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CONSULTÓRIO ITINERANTE DE ODONTOLOGIA 

 

O que é? 

O Hospital Universitário Ana Bezerra possui duas Unidades Móveis de Odontologia 

(Consultório Itinerante I e II). Cada unidade possui dois gabinetes odontológicos em seu 

interior, possibilitando dois atendimentos de uma só vez. Os consultórios estão sob a gestão 

da Gerência de Atenção à Saúde e fazem parte do Serviço de Odontologia do HUAB. São 

modernamente equipados e conseguem oferecer uma gama de procedimentos de baixa e de 

média complexidade, tanto a crianças quanto a adultos ligados a programa do Ministério da 

Educação Saúde do escolar e o Brasil Alfabetizado. 

Nossas ações são realizadas em municípios que distam em até 150 quilômetros do 

território do hospital e são pactuadas através da construção de um plano de ação a ser 

desempenhado naquele município. 

 

Funcionamento:  

 Segunda a sexta das 08:00h às 12:00h e das 13:00 às 17:00. 

 

Referência: Sonaira Larissa de Varela de Medeiros.  
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POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO 

 

O que é? 

 

O Posto de Coleta de Leite Humano do HUAB é responsável por ações de promoção, 

proteção e apoio ao aleitamento materno, além da execução de atividades de coleta da 

produção lática da nutriz e sua estocagem para posterior pasteurização em Banco de Leite. 

Está vinculado tecnicamente ao Banco de Leite Humano da Maternidade Escola Januário 

Cicco. O Posto de Coleta de Leite Humano do HUAB também realiza coleta domiciliar. Caso 

a puérpera necessite, basta ligar para o telefone (84) 3291-2324, ramal 205.                                                                                             

Funcionamento:  

 Atendimento hospitalar: diariamente de segunda a sexta, no horário das 07 às 17h. 

 Atendimento ambulatorial: por livre demanda, segunda a sexta, no horário das 07 às 

17h. 

Referência: Quênia Camille Soares Martins. 
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SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA MATERNO-INFANTIL (SAE) 

 

O que é? 

O SAE Materno-Infantil, oferece acompanhamento pré-natal, parto e pós-parto e 

atendimento multiprofissional à gestante soropositiva, como também para as crianças 

expostas ao HIV até sua sororeversão e/ou confirmação de sorologia positiva para o HIV, além 

de acompanhamento multidisciplinar às crianças e adolescentes com AIDS, bem como o 

fornecimento da fórmula láctea para ao recém-nascido até os 06 meses de vida.  

 

Funcionamento: 

 

 Atendimento ambulatorial: Terça-feira das 13:30h às 17:00h, conforme demanda. 

Referência: Maria Rosangela Neves  
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CONSULTA MATERNO-INFANTIL PUERPERAL 

 

O que é? 

A consulta de atenção a puérpera e ao recém-nascido ocorre na primeira semana após 

o parto e surgiu a partir da necessidade que a mãe e o bebê tem de uma maior atenção e 

apoio nos primeiros dias após o parto. Os principais objetivos é poder assistir ao binômio no 

que se refere à amamentação, aos cuidados com o bebê e à saúde da mãe, bem como, o 

fortalecimento ao vínculo emocional mãe-bebê. Esse sistema tem permitido à equipe: 

identificar e tentar solucionar/sanar possíveis problemas e dúvidas ocorridos nos primeiros 

dias de vida do recém-nascido; apoiar, acompanhar e encaminhar as situações especiais; 

identificar intercorrências puerperais; estimular a amamentação e realizar atividades de 

educação em saúde. Possibilita ainda um maior vínculo dos usuários com a equipe de saúde e 

contribui positivamente na formação dos profissionais, oferecendo-lhes a oportunidade de 

atuar no cuidado integral à saúde da puérpera e do recém-nascido e um melhor embasamento 

e consolidação do trabalho em equipe. Desta forma, a consulta integrada é uma importante 

ferramenta de promoção à saúde do binômio, considerando que, antes dos primeiros 15 dias 

após o parto, as principais dificuldades podem ser sanadas com o apoio de uma equipe de 

referência. 

 

Funcionamento: 

 Atendimento Ambulatorial: descrito na Tabela 01.  

Referência: Rita Benerice da Silva Costa. 
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PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO 

 

O que é? 

O Serviço de Assistência ao Pré-Natal de Alto risco tem o objetivo de promover a 

maternidade segura, buscando humanizar o atendimento, promovendo ações 

interdisciplinares de atenção especial a uma pequena parcela de mulheres grávidas que são 

portadoras de doenças que podem se agravar durante a gestação ou que apresentem 

problemas que podem ter sido desencadeados nesse período. Para atender às necessidades 

desse segmento, O Hospital Universitário Ana Bezerra dispõe do atendimento médico 

especializado, consulta de enfermagem e atendimento multiprofissional (psicólogo, assistente 

social, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico e odontológico), além da atividade 

educativa “Mãe-cidadã” que ocorre antes das consultas, com o objetivo de promover 

reflexões a respeito de temas de várias áreas do conhecimento relacionados à gestação, parto 

e puerpério. A marcação é via autorização da Regulação da Secretaria Municipal de Saúde dos 

municípios de origem dos pacientes, as consultas são agendadas por meio do Serviço de 

Agendamento e Marcação de Exames na recepção do Hospital Universitário Ana 

Bezerra. Conforme a disponibilidade de vagas e de profissional para o caso em questão. 

 

Funcionamento:  

 

 Todas as quartas-feiras das 08:00h às 12:00h e das 13:00 às 17:00. 

 

Referência: Rita Benerice da Silva Costa.  
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AMBULATÓRIO DE MICROCEFALIA 

 

O que é? 

 

O Hospital Universitário Ana Bezerra é referência para o tratamento dos bebês que 

nascem com Microcefalia na 5º Região de Saúde do estado do Rio Grande do Norte. Os 

mesmos são acompanhados pelo Ambulatório Multiprofissional de Microcefalia, instalado no 

HUAB. 

A unidade realiza exames físicos completos da criança, tomando como referência 

básica o grau de desenvolvimento, o ganho de peso, o comprimento e o perímetro cefálico do 

bebê, levando em conta a idade gestacional corrigida e estimulando o vínculo psicoafetivo 

entre a criança e a família. 

Além de oferecer o devido suporte, o Ambulatório de Microcefalia também incentiva 

a manutenção da rede apoio de social, identificando as situações de risco que o bebê possa 

estar passando e encaminhando relatórios aos órgãos competentes.  

As crianças nascidas com Microcefalia na 5º Região de Saúde recebem atendimento 

especializado com oftalmologistas, neurologistas, fisioterapeutas e pediatras, além das 

consultas de enfermagem, psicologia e serviço social. 

 

Funcionamento:  

 Todas as terças-feiras das 08:00h às 12:00h. 

 

Referência: Rita Benerice da Silva Costa 
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ATENDIMENTO A CRIANÇAS E MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

 

O que é? 

 

  O Hospital Universitário Ana Bezerra é a referência para o atendimento de crianças, 

adolescentes (até os 14 anos) e mulheres em qualquer faixa etária, vítimas de violência sexual. 

Esse serviço se caracteriza como AMAE, e visa garantir um atendimento integrado, 

humanizado e eficaz, com redução de exposição do usuário, sigilo e garantia dos direitos e 

articulação com a rede. 

   O serviço funciona  

 

Funcionamento:  

 24 horas, sendo realizado por equipe multiprofissional: médico, enfermeiro, psicólogo 

e assistente social, que esteja no plantão, além do seguimento ambulatorial. 

 

Referência: Rita Benerice da Silva Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 

 

 

 

 


