
COPEM

CATÁLOGO DEMATERIAIS DE USO HOSPITALAR
Materiais Mobiliários - Divisão de Enfermagem
Uso Hospitalar Permanentes

COPEM - HUCFF
Assessoria Técnica de Materiais / ATEMI - DEN - HUCFF
2022



Universidade Federal do Rio de Janeiro
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho

Divisão de Enfermagem
Assessoria Técnica de Materiais

Criado por Cristiane Fernandes Cunha Bhering e Yannky Alberto López
Enfermeira Responsável pela Assessoria Técnica de Materiais do HUCFF/UFRJ/DEN

Enfermeiro Residente do Programa Multiprofissional em Clínica Geral do HUCFF/UFRJ 2020-2022

Elaborado por

Cristiane Fernandes Cunha Bhering - Enfermeira Responsável pela Assessoria Técnica de Materiais ATEMI - DEN

Consultoria e apoio técnico
Antonia Jakeline Galvão de Oliveira - Técnico administrativo Assessoria de Catalogação

Revisado por
Cristiane Fernandes Cunha Bhering - Enfermeira Responsável pela Assessoria Técnica de Materiais ATEMI - DEN

Coordenadora da COPEM
Glauber Gouvêa - Anestesiologista Coordenador Adjunto da COPEM

Homologado por
Marcos Freire Alpoim - Diretor Ge

2



3



SUMÁRIO

1. Mobiliários DEN 5

4



1. MOBILIÁRIOS

MEDTRAK SIASG APRESENTAÇÃO TAMANHOS ILUSTRAÇÃO DESCRIÇÃO REPOSIÇÃO

432943 UN

Balança tipo guincho para pacientes acamados.

Transpassador de paciente, tipo guincho, revestimento
estrutura aço tubular, capacidade c/ balança mecânica
capacidade 200, componentes c/ rodízios, cesto c/ tiras
de regulagem, características adicionais eletrico, c/
bateria, bivolt. Flexibilidade do equipamento tanto na
sua estrutura mecânica quanto na diversidade de ajustes
de altura, abertura de ângulo do levante e do
posicionamento do sellete (rede envolvente entrelaçada
em fios de nylon revestidos em poliuretano com malha
de pequeno diâmetro).

Reposição
do Serviço

UN

Balança eletrônica

Balança eletrônica, capacidade pesagem 200 kg,
voltagem 110/220. Características Adicionais: bancada e
divisões 10gramas.Plataforma em chapa de aço carbono
1020. Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono.
Painel em policarbonato de alta resistência à umidade
elevada. Pesagem, com travamento do peso na
estabilização. Zero automático. Auto on/off backlight que
se acende ao sair do zero, e se apaga ao retornar a zero.
Plataforma: 40 x 40 cm. Altura do piso até o final da
coluna: 100 cm

Reposição
do Serviço

5



444802 UN

Biombo hospitalar em PVC com rodízios

Material aço inoxidável, tipo triplo dobrável, altura cerca
de 1,80, comprimento comprimento 1,80
aproximadamente, aberto, tipo de rodízio ponteiras
giratórias, características adicionais: Biombo Sanfonado
em PVC confeccionado com Laminas de 9 mm x 210 mm
(espessura x largura), interligadas por junções extrudadas
1 x 2 cm (espessura x largura) em PVC rígido de alto
impacto. Nas extremidades inferiores das ditas Junções,
são acoplados,alternativamente, rodízios

Reposição
do Serviço

UN

Biombo hospitalar com rodízios

Estrutura tubular em aço inoxidável; cortinas em plástico
pvc 0,20 branco; Pés com rodízios giratório de 2" de
diâmetro; Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m
largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento;
Peso: 10 KG

Reposição
do Serviço

267269 UN

Carro transporte medicamentos

Material em aço inoxidável de 0,80 mm, quantidade
rodízios 4, tipo rodízio deslizantes-2 livres e 2 c/trava de
estacionamento, tipo puxador alça em material tubular,
em tubo de aço inoxidável de ø 1" x 1,20 mm. Altura
1200, largura 700, profundidade 590, quantidade
bandejas 6 a 8, tipo bandeja prateleiras com bandejas
plásticas/ acrílico transparente com 6 divisórias para
acondicionar os medicamentos, e porta-, largura caixa
132, altura caixa 97, profundidade de caixa 320, tipo
porta:porta tipo esteira.

Reposição
do Serviço
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330304 UN

Carro transporte materiais

Material estrutura estrutura tubular em aço inox,
material prateleiras prateleiras em aço inox, quantidade
prateleiras 3 prateleiras, tipo proteção c/ pára-choque
envolvente de pvc, comprimento 112, largura 66, altura
85, tipo prateleiras sem gradil, características adicionais
pés rodízios giratórios 4'´, aro borracha maciça.

Reposição
do Serviço

402806 UN

Carrinho para BANHO aço inox

Material em estrutura tubular totalmente em aço
inoxidável, tampo e prateleira em chapa de aço inox,
pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com
rodízios de 3”, acompanha 01 balde 5 litros em alumínio
polido e 01 bacia 3 litros inoxidável.
Dimensões aproximada: 0.75m X 0,45m larg. X 0,80m
altura.

Reposição
do Serviço

305045 UN

Carrinho para CURATIVO com gavetas

Material em estrutura totalmente em tubos de aço
inoxidável; 2 gavetas com extração através de trilhos
telescópicos e puxadores injetados; Grade superior em
toda volta; Suporte para 5 almotolias; Bacia em aço inox
com suporte (lixeira); puxador em aço inox; 4 Rodízios
giratórios de 125mm sendo dois com travas e dois sem
travas; Bandeja inferior em aço inox; Altura 850 x
Comprimento 750 x Profundidade 500.

Reposição
do Serviço

400778 UN

Cadeira de rodas higiênica COMUM

Cadeira de rodas tipo funcionamento manual, tipo
construtivo dobrável, material estrutura totalmente em
aço inoxidável, tipo uso banho, tamanho adulto, tipo
encosto fixo, acabamento do encosto e assento, em
polietileno de alta densidade, tipo de pneus dianteiros
maciços, tipo pneu traseiro maciço, apoio pés fixo,

Reposição
do Serviço
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capacidade máxima até 120 kg, características adicionais:
encaixe para vaso sanitário; rodas antiderrapantes,

404339 UN

Cadeira de rodas higiênica para OBESOS.

Cadeira de rodas, tipo funcionamento manual, tipo
construtivo fixa ou dobrável, material estrutura
totalmente em aço inoxidável, tipo uso banho, tamanho
adulto, tipo encosto fixo, acabamento do encosto e
assento, em polietileno de alta densidade, tipo de pneu:
pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro traseiro
maciço, apoio pés fixo. características adicionais:
capacidade máxima até 250 com assento reforçado em
aço inox, encaixe para vaso sanitário

Reposição
do Serviço

400774 UN

Cadeira de rodas locomoção

Tipo funcionamento manual, tipo construtivo dobrável
em duplo x, material estrutura aço inoxidável, tamanho
adulto, tipo encosto encosto reclinável, apoio braço
apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto e
assento courvin náutico, tipo de pneu: rodas dianteiras
aro 06" com pneus maciços e traseiras aro 24" com
pneus infláveis, apoio pés: apoio pés removível.

Reposição
do Serviço

UN

Cadeira de rodas para OBESOS

Tipo funcionamento manual, tipo construtivo dobrável
em duplo x, material estrutura aço carbonado, tamanho
adulto, tipo encosto encosto reclinável, apoio braço
apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto e
assento courvin náutico, tipo de pneu: rodas dianteiras
de 8" montada com rolamento blindado, garfo de

Reposição
do Serviço
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alumínio fixado em cubo dianteiro, rodas traseiras de
24", pneu inflável aro de impulsão em aço carbono, cubo
montado com rolamento blindado com pneus infláveis,
apoio pés: apoio pés removível. Características
adicionais: capacidade máxima até 250 Kg e largura
mínima 60 cm, com assento reforçado em aço inox e
placa de sustentação das rodas traseiras reforçada em
alumínio.

401291 UN

Colchão pneumático

Uso hospitalar, material pvc resistente, selagem
hermética, formato tipo pneumático, comprimento 185,
altura base 7, largura 85, características adicionais c/
compressor de ar bivolt (110/220v), compacto, aplicação
pressão alternada e suportar até 135Kg.

Reposição
do Serviço

272916 UN

Escada hospitalar

Material totalmente em aço inoxidável, tubos redondos
de 3/4”, reforçada, número de degraus: 2, revestimento:
degraus com piso de borracha antiderrapante e cinta de
aço inox, tipo degraus fixo, com pés com ponteira de
PVC, características adicionais: suportar no mínimo 250
kg.

Reposição
do Serviço

Maca clínica de transporte de pacientes

Estrutura em tubo aço inoxidável, grades laterais
confeccionado em aço inoxidável com acabamento
polido. Para-choque com proteção tipo Bumper; rodízios
disponíveis de 3” a 6” com freios diagonais; cabeceira
com regulagem manual de altura; Comprimento: 1810
mm; Largura: 600 mm; Altura 800 mm. Característica
adicional: acompanhar suporte para soro.

Reposição
do Serviço
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402606 UN

Maca clínica de transporte não ferro magnética

Material aço inoxidável, tipo ambiente de ressonância
magnética, acabamento das rodas: termoplástico, rodas
4 rodízios de 6´, freio nos 4 rodízios, comprimento até
2,00, largura cerca de 0,80, altura cerca de 1,00,
componentes suporte soro removível, componentes 01
suporte para cilindro de o2, características adicionais
cabeceira regulável por cremalheira, Características
adicionais 01 grade escamoteável.

Reposição
do Serviço

427660 UN

Maca clínica de transporte de pacientes.

Material aço inoxidável, tipo carro maca elevação
hidraulica, acabamento: acabamento das rodas:
termoplástico de alta resistência, rodas 4 rodízios 8´,
sendo 2 com freio, componentes suporte soro removível,
componentes 01 suporte para cilindro de O2,
características adicionais radiotransparente,
características adicionais 01 grade escamoteável,
acessórios bandeja apoio.

Reposição
do Serviço

422646 UN

Maca para transporte cadáver com cúpula

Material aço inoxidável, rodas 4 rodízios de 8´, sendo 2
com freios, possuindo rebaixo e declive para escoamento
de líquidos. Características adicionais: com cúpula
(cobertura removível confeccionada em alumínio).

Reposição
do Serviço

399805 UN

Mesa clínica para exame físico com colchão

Material tubos e chapas de aço inoxidável, 1”1/4;
comprimento 2,00, largura 0,80, altura 0,80, acessórios
estofado em courvin, com espuma d28, estrutura
anti-ferrugem. Característica adicional esmaltada,
estofada, cabeceira móvel reclinável 03 posições, Pés
com ponteiras plásticas, Suporta até 150 KG;

Reposição
do Serviço
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337151 UN

Mesa cabeceira para os pacientes

Material totalmente em aço inoxidável, tipo puxadores
bola em latão cromado, pés com rodízios em gel incolor
de 2’, características adicionais: 1 porta, fechamento com
chave e prateleira interna , quantidade de gavetas: 1,
largura 0,40, altura 0,75, profundidade 0,45.

Reposição
do Serviço

422563 UN

Mesa refeição hospitalar dos pacientes no leito

Material estrutura aço, material tampo madeira,
revestimento tampo laminado melamínico, com borda
em PVC arredondada, , pés com rodízios em gel de 2’ e
ponteira. características adicionais comprimento tampo
0,60, largura tampo 0,40, altura 1,20 e manivela para
regulagem  da altura de 900mm a 1200mm.

Reposição
do Serviço

399823 UN

Mesa de Mayo  para procedimentos a beira do leito

Material estrutura tubular em aço inox, altura: altura
regulável c/anel fixação no tubo da coluna, componentes
bandeja aço inox 50 x 40cm fixa à estrutura.
Características adicionais: Pés com 5 rodízios de 2”,
bandeja capaz de levar até 30 quilogramas.

Reposição
do Serviço

293861 UN

Mesa auxiliar hospitalar pequena

Mesa auxiliar hospitalar, material: totalmente em aço
inoxidável, estrutura: estrutura tubular, material tampo:
tampo e prateleira em aço inoxidável, formato
retangular, pés com 4 rodízios em gel de 2’, tubo em aço
inox 304 e prateleiras em aço inox em 430. características
adicionais: tampo 60, largura do tampo 40, altura 80
(60x40x80). acabamento sem arestas cortantes.

Reposição
do Serviço

11



UN

Mesa auxiliar hospitalar grande

Mesa auxiliar hospitalar, material: totalmente em aço
inoxidável, estrutura: estrutura tubular, material tampo:
tampo e prateleira em aço inoxidável, formato
retangular, pés com 4 rodízios em gel de 2’, tubo em aço
inox 304 e prateleiras em aço inox em 430. características
adicionais: tampo 110, largura do tampo 45, altura 80
(0,45x1,10x 0,80). acabamento sem arestas cortantes.

Reposição
do Serviço

270925 UN

Poltrona acolchoada reclinável  para pacientes

Poltrona reclinável, material impermeável, cor bege,
estofamento anatômico em espuma de alta densidade,
componentes braços articulados acompanham o
movimento do encosto, acionados por meio de alavancas
laterais. Características adicionais: apoio dos pés
acoplado a poltrona, acabamento acolchoado no
encosto, braços e assento,largura 75, profundidade 85
cm aberta e 165 fechada; tecido em courvin náutico, e
tratamento ferruginoso, capacidade de 160 kg.

Reposição
do Serviço

423866 UN

Prancha de transferência de paciente

Transpassador de paciente, tipo prancha, revestimento
polímero,retangular, dobrável, desmontável e lavável
com alça para transporte e sustentação, dimensões 170 x
50 x 2. características adicionais sistema rolante,
deslizamento suave.

Reposição
do Serviço

410761 UN

Carro de emergência hospitalar

Estrutura: Chapas de aço inoxidável, em pintura epoxi;
estrutura reforçada, 4 rodízios de 3" giratórios, sendo 02
com freios; Gavetas: 04 gavetas, sendo a 1° com divisão,
Suporte: Suporte para monitor, Base giratória, Rodízios:
Com rodizíos. Características adicionais: Suporte de soro

Reposição
do Serviço
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e cilindro de 02, Acessórios: Tábua de massagem
cardíaca; extensão elétrica; mínimo 5 metros e até 7
plugs; trava de gavetas com lacre.

429214 UN

Cadeira de rodas não ferromagnética

Tipo funcionamento manual, confeccionada com
material não magnético ; Estruturada em duralumínio
tubular polido. Cinto de segurança com engate rápido em
PVC. Dois rodízios giratórios de 3" Duas rodas
emborrachadas na parte traseira de 5”. Apoio para os
pés, capacidade máxima de carga até 150 kg.
Características adicionais: encosto e assento acolchoado
em courvin náutico.

Reposição
do Serviço

402606 UN

Maca clínica de transporte não ferromagnética

Material aço inoxidável, estruturada em duralumínio
tubular polido. Tipo ambiente de ressonância magnética,
acabamento das rodas: termoplástico, rodas 4 rodízios de
6´, freio nos 4 rodízios, comprimento até 2,00, largura
cerca de 0,80, altura cerca de 1,00, componentes suporte
soro removível, componentes 01 suporte para cilindro de
o2. Características adicionais: cabeceira regulável por
cremalheira, 01 grade escamoteável.

Reposição
do Serviço

UN

Colchão hospitalar para berço

Colchão: Uso hospitalar, material espuma poliuretano,
formato 12MM de espessura, densidade D33,
comprimento 130, altura base 10, largura 60.
Características adicionais: revestido em courvin náutico,
com cor, aplicação para berço.

Reposição
do Serviço
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150997 UN

Colchão hospitalar : modelo cama leito- comum

Colchão Uso hospitalar, material espuma de poliuretano,
densidade D33, comprimento: cerca de 200, altura base
14, largura cerca de 86, revestimento: capa flexível,
lavável, resistente à água, permeável ao vapor, selagem
térmica. Sem costura aparente. Características adicionais:
compatível com a cama elétrica da marca LINET, modelo
ELEGANZA SMART

Reposição
do Serviço

150997 UN

Colchão hospitalar : modelo cama leito- CTI

Colchão uso hospitalar, material camada de viscoelástico
sobre espuma de poliuretano, formato piramidal em 2
camadas de espuma, densidade mínima D33,
comprimento cerca de 208, altura base 14, largura cerca
de 96, revestimento: capa flexível lavável resistente à
água, permeável ao vapor, selagem hermética, sem
costura aparente, zíper longitudinal e na largura.
Características adicionais: compatível com a cama
elétrica da marca LINET para UTI- plataforma ERGO
FRAME, das camas ELEGANZA 3 e ELEGANZA 3XC BEDS.

Reposição
do Serviço

323665 UN

Travesseiro

Material espuma, poliuretano de alta qualidade
revestimento: courvin náutico impermeável.
Comprimento: 65 cm, largura: 45cm, cor : azul, altura:10
cm, densidade D12.

UN

Lixeira

Material polietileno, capacidade 60, tipo quadrada, cor
branca. Características adicionais: com tampa e pedal,
aplicação lixo infectante grupo A, impressão com
símbolo.
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431085 UN

Suporte para caixa de perfurocortante 13l

Material metal, aplicação: coletor de perfurocortante,
características adicionais: coletor de 13 litros.
Características adicionais: possível a utilização deste
sobre a bancada e na parede, acompanha dois parafusos
e duas buchas para fixação na parede.

UN

Suporte para caixa perfurocortantes 20l

Material metal, aplicação: coletor de perfurocortante,
características adicionais: coletor de 20 litros.
Características adicionais: possível a utilização deste
sobre a bancada e na parede, acompanha dois parafusos
e duas buchas para fixação na parede.

327634 UN

Suporte saco hamper

Material de aço inoxidável com rodízios e 4 ganchos
especiais (longos) e protetor de haste confeccionado em
aço inoxidável com acabamento polido posicionados em
tubo de aço inoxidável AISI 304 com diâmetro
5/8”x1,2mm de espessura, tipo portátil e altura
regulável, rodízios: com rodízios, pés 5 pés c/ capa
protetora em polímero, ganchos: 4 ganchos,
características adicionais: apoio para locomoção;
regulagem de altura por sistema de pressão através de
roseta.

Reposição
do Serviço

434686 UN

Suporte para soro

Material de aço inoxidável com rodízios e 4 ganchos
especiais (longos) e protetor de haste confeccionado em
aço inoxidável com acabamento polido posicionados em
tubo de aço inoxidável AISI 304 com diâmetro
5/8”x1,2mm de espessura, tipo portátil e altura
regulável, rodízios: com rodízios, pés 5 pés c/ capa

Reposição
do Serviço

15



protetora em polímero, ganchos: 4 ganchos,
características adicionais: apoio para locomoção;
regulagem de altura por sistema de pressão através de
roseta.

UN

Termo higrometro- anemometro

Material: Plástico ABS, Tipo portátil, precisão 3.
Características adicionais: com estojo de transporte e
solução de calibragem. Faixa de temperatura interna: 0ºC
a 50ºC (14ºF a 122ºF). Faixa de temperatura Externa:
-50°C à +70°C (-58ºF a 158ºF).

Reposição
do Serviço
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REFERÊNCIAS

Brasil. RDC Anvisa Nº 185/2001 - Registro de Produtos para Saúde (Materiais e Equipamentos) (Classes de Risco III e IV).

_____. RDC Anvisa Nº 36/2015 - Registro de Produtos para Diagnósticos IN Vitro (Classes III e IV).(IN Nº03/2015 - critérios de família, RDC Nº 52/2015 -
autotestes para HIV e IN Mº 24/2018 - glicosímetros).

_____. RDC Anvisa Nº 40/2015 - Notificações  para Saúde (Materiais e Equipamentos)(Classes de Risco I e II) Não necessita revalidação.

_____. RDC Anvisa Nº 423/2020 - Extinção do regime de cadastro e migração dos dispositivos médicos de classe de risco II para o regime de notificação . (RDC
Nº 270/2019 - migração classe de risco I).

_____. RDC Anvisa Nº 56/2001 - Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos para Saúde.

_____. RDC Anvisa Nº 340/2020 - Alterações de informações nos processos de regularização de dispositivos médicos e dá outras providências.

_____. RDC Anvisa Nº 14/2011 - Requisitos para Agrupamento em família de Produtos para Saúde (materiais).

_____. RDC Anvisa Nº 211/2018 - Prazo de validade de registro de dispositivos médicos (10 anos).

_____. RDC Anvisa Nº 16/2013 - Requisitos para Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde

_____. RDC Anvisa Nº 15/20104 - Exigência de CBPF para registro de produtos para saúde das classes de risco III e IV.

_____. RDC Anvisa Nº 10/2015 -  Pesquisa Clínica em Produtos para Saúde.

_____. RDC Anvisa Nº 27/2011 e IN Nº 4/2015 - Certificação via Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (INMETRO, OCPs, Laboratórios e ANVISA) e
adota a série de normas NBR IEC 60601 (Eletromédicos) - Lista de normas técnicas Equipamentos outras normas.
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LEGENDAS

Reposição automática - Almoxarifado Central é responsável pela aquisição.

Reposição do Serviço - Serviço é responsável pela aquisição.
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