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I.

TÍTULO

Plano de Trabalho para gerenciamento, operacionalização e execução de serviços
de saúde na unidade de saúde do CAPS AD.

II.

APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, de
natureza privada, sem fins lucrativos, foi criada no dia 9 de junho de 1967,
como Associação Monlevade de Serviços Sociais (AMSS), na cidade de João
Monlevade, em Minas Gerais. Somente em 1996, a instituição passou a ser
chamada Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.
Em 2017, a Pró-Saúde celebrou o seu

cinquentenário na administração

hospitalar, com a prestação de serviços focados na humanização e na
qualidade do

atendimento. A entidade possui modernos processos de

gestão, aliados à excelência de seus colaboradores, que

promovem um

trabalho ético, transparente e humanizado.
Figura 1. Área de atuação
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Missão
Promover soluções na área da Saúde, Educação e Assistência Social, primar pela
excelência assistencial e integridade, centradas nos princípios cristãos para a
melhoria dos serviços públicos.
Nossa Visão
Ser líder em gestão hospitalar de saúde pública, reconhecida pela qualidade e
segurança assistencial e referência em integridade e sustentabilidade das práticas
institucionais.
Valores
 Humanização: Cuidado centrado nas pessoas, estabelecendo vínculos fraternos
para usuários e colaboradores.
 Sustentabilidade: Adotar práticas sociais, econômicas e ambientais para
assegurar a perenidade organizacional.
 Qualidade: Busca da melhoria contínua.
 Integridade: Atuar de acordo com as normas aplicáveis e melhores práticas
institucionais.
 Solidariedade: Tratar, na misericórdia, o outro como irmão e irmã.

Figura 2. Áreas de atuação
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ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE

A Pró-Saúde realiza

a gestão de 33 unidades de saúde, que

integram o

Sistema Único de Saúde (SUS), desenvolvendo ações no campo da saúde
que seguem as diretrizes da Constituição Federal (CF/88) e os princípios
norteadores da lei su- pracitada. A garantia de acesso às ações e serviços
de saúde está prevista na Lei Orgânica da Saúde (LOS n° 8080/90), como
sendo um

direito fundamental deven- do

o Estado prover

os

meios

necessários para tal viabilização.
A Pró-Saúde oferece as principais soluções em saúde:


Treinamento e capacitação de profissionais de serviços de saúde



Diagnóstico em saúde pública



Diagnóstico de serviços de saúde



Estudo de viabilidade para serviços de saúde



Consultoria em serviços de saúde



Assessoria em serviços de saúde



Gestão de unidades privadas



Assessoria em saúde pública



Assessoria em processos de contratação de organização social de
saúde (OSS)

Tabela 1. Unidades Administradas pela Organização Social
Estado
Acre
Alagoas

Bahia

Projeto
Hospital Sta. Juliana

Pará

Rio Branco

Hospital Memorial Arthur Ramos

Maceió

Sta. Casa de Misericórdia de Penedo

Penedo

UPA Valéria

Salvador

16º Centro de Saúde de Imbassahy

Salvador

Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães
Espirito Santo

Cidade

Hospital Estadual de Urgências e Emergências
Hospital Porto de Trombetas
Hospital Oncológico infantil Octavio Lobo

Mairi
Vitória
Oriximiná
Belém
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Hospital 5 de Outubro
Hospital Yutaka Takeda

Rio de Janeiro
Rondônia

São Paulo

Parauapebas

Hospital Público Estadual Galileu

Belém

Hospital Regional Público do Sudeste do Pará

Marabá

Hospital Regional da Transamazônica

Altamira

Hospital Regional do Baixo Amazonas

Santarém

Hospital Materno Infantil de Barcarena

Barcarena

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência
Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos
Pinhais
Paraná

Canaã dos Carajás

Ananindeua
Pinhais

UPA Pinhas

Pinhais

Santa Casa de Misericórdia de Curitiba
ÚNICA- Unidade Intermediária de Crise e Apoio a
Vida

Curitiba

Hospital e Maternidade Alto Maracanã

Colombo

Curitiba

Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer

Rio de Janeiro

Hospital Estadual Getúlio Vargas

Rio de Janeiro

Hospital Bom Pastor

Guajará-Mirim

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes

SAMU de Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes

Unidade Básica de Saúde Alto do Ipiranga

Mogi das Cruzes

Unidade Clínica de Fisioterapia e Reabilitação

Mogi das Cruzes

UPA Dra. Corasi Alves de Andrade - Oropó

Mogi das Cruzes

Hospital Universitário de Jundiaí

Jundiaí

Pronto Socorro Engenho Novo

Barueri

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS


Prêmio Paranaense de Qualidade em Gestão (PPrQG) - Hospital Municipal
Nossa Senhora da Luz dos Pinhais;



Prêmio Amigo do Meio Ambiente (AMA) - Complexo Estadual do Cérebro,
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, Hospital Regional do Baixo Amazonas
e Hospital Regional Público da Transamazônica;



Hospital Amigo da Criança (UNICEF) - Hospital Municipal Nossa Senhora da
Luz dos Pinhais;



Prêmio Qualidade Rio (PQRio) - Complexo Estadual do Cérebro;



Prêmio Dr. Pinote - Hospital Amigo da Mulher - Complexo Estadual do Cérebro
e UTIs do Hospital Estadual Carlos Chagas;
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Prêmio Internacional ‘’2020 Challenge Climate Champion Awards 2016”, em
ações de sustentabilidade nas categorias: “Energia Renovável’’ e “Resiliência
Climática” - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (SP);



Prêmio BHP Billinton em saúde, segurança, meio ambiente e comunidade Hospital de Porto Trombetas (PA);



Prêmio Prazer em Trabalhar, concedido pela Gestor - Gestão Organizacional,
em parceria com o jornal Diário do Pará ao Hospital Público Estadual Galileu
(PA).



Prêmio Excelência da Saúde 2016, categoria Atenção ao Paciente: (IEC)
Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer



Pacto de Princípios de Empoderamento das Mulheres para a Igualdade de
Gênero, da ONU Mulher: Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (PA).

Institucional Pró-Saúde:


Líderes da Saúde 2015 e 2016, concedido pelo Grupo Mídia.



100 Mais Influentes da Saúde 2017, conquistado pela diretora Jurídica e de
Filantropia, Wanessa Portugal, prêmio concedido pelo Grupo Mídia.

CERTIFICAÇÕES


ISO 14.001 - Sede Administrava da Pró-Saúde;



Certificado Programa Nacional de Gestão Pública - Complexo Estadual do
Cérebro;



Certificado em Qualidade em Excelência de Serviço pelo Ministério da Saúde
- SAMU de Mogi das Cruzes (SP);



ONA 3 (Acreditação com Excelência) para o Hospital Regional do Baixo
Amazonas (PA);



ONA

3

(Acreditação

Plena)

para

o

Hospital

Regional

Público

da

Transamazônica (PA);


ONA 2 (Acreditado) para o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (SP);



ONA 1 (Acreditado) para o Hospital Público Estadual Galileu (PA);



ONA 1 (Acreditado) para o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (PA);



Certificação Internacional GRI (Global Reporting Initiative) para o Hospital
Regional do Baixo Amazonas e o Hospital Público Estadual Galileu (PA);
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Signatários do Pacto Global da ONU: Hospital Regional do Baixo Amazonas
(PA); Hospital Público Estadual Galileu (PA); Hospital Oncológico Infantil
Octávio Lobo (PA); Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (PR);
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (ES);

FORMAÇÃO PROFISSIONAL


Residência Médica
✓

Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém (PA), conta com
47 médicos residentes.

✓

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua
(PA), conta com 136 médicos residentes.

✓

Hospital Universitário, em Jundiaí (SP), conta com 45 médicos
residentes.



Residência Multiproﬁssional
✓

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua
(PA): Fisioterapia, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Psicologia e
Fonoaudiologia – 12 profissionais.

✓

Hospital

Regional

do

Baixo

Amazonas,

em

Santarém

(PA):

Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Psicologia, Terapia Ocupacional e
Serviço Social - 26 profissionais.
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III.

PERFIL DO SERVIÇO

3.1.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS – CAPS
AD

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS AD é uma estrutura de
média complexidade situando-se entre as Unidades Básicas de Saúde e a Rede de
Atenção Psicossocial, tendo como atividade fim o atendimento e reabilitação
psicossocial de pacientes usuárias de álcool e outras drogas.
O CAPS AD atende adultos, crianças e adolescentes, considerando as normativas do
Estatuto da Criança e do Adolescente, com transtorno decorrentes do uso e
dependência de substâncias psicoativas.
Têm papel estratégico na articulação da RAPS, tanto no que se refere à atenção
direta visando à promoção da vida comunitária e da autonomia dos usuários,
quanto na ordenação do cuidado, trabalhando em conjunto com as Equipes de
Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde, articulando e ativando os
recursos existentes em outras redes, assim como nos territórios e outros
equipamentos de Atenção Básica. Consiste em um dispositivo estratégico para a
superação do modelo asilar no contexto da reforma psiquiátrica, e para a criação
de um novo lugar social para as pessoas com a experiência de sofrimento,
decorrentes de transtornos mentais, incluindo aqueles por dependência de álcool e
outras drogas.
O cuidado, no âmbito do CAPS, é desenvolvido por intermédio de Projeto
Terapêutico Singular – PTS, envolvendo, em sua construção, a equipe, o usuário
e sua família.

A unidade deverá observar:


Universalidade de acesso aos serviços de saúde;



Gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança em face de usuários
ou seus representantes;

10

Plano de Trabalho para gerenciamento, operacionalização e execução de serviços de saúde na unidade
de saúde do CAPS AD, conforme edital de chamamento público nº 11/2018. Mogi das Cruzes- SP



Fornecimento gratuito de medicamentos aos usuários em atendimento,
mediante prescrição do profissional médico responsável pelo atendimento
em questão;



Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie;



Direito de informação às pessoas assistidas, sobre sua saúde;



Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a
sua utilização pelo usuário;



Prestação dos serviços com qualidade e eficiência, utilizando-se dos
equipamentos de modo adequado e eficaz.

Figura 3. Rede de atenção à saúde mental
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3.1.1. CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO DO CAPS AD

Características do serviço:



Será um serviço aberto, de base comunitária que funcionará segundo a
lógica do território e que fornecerá atenção contínua a pessoas com
necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas,
funcionará das 07h30 às 17h, durante os cinco dias úteis da semana;



Será lugar de referência de cuidado e proteção para usuários e familiares
em situações de crise e maior gravidade (recaídas, abstinência, ameaças
de morte, etc);



Produzirá, em conjunto com o usuário e seus familiares, um Projeto
Terapêutico Singular – PTS que acompanhe o usuário nos contextos
cotidianos, promovendo e ampliando as possibilidades de vida e mediando
suas relações sociais;



Promoverá inserção, proteção e suporte de grupo para seus usuários,
no processo de reabilitação psicossocial;



Organizará o processo de trabalho do serviço com equipe multiprofissional,
sob a ótica da interdisciplinaridade, priorizando espaços coletivos;



Estabelecerá profissionais de ferência para cada usuário;



Adequará a oferta de serviços às necessidades dos usuários, recorrendo
às tecnologias de baixa exigência, tais como acomodação dos horários,
acolhimento de usuários mesmo sob o efeito de substâncias, dispensação
de insumos de proteção à saúde e à vida: preservativos, dentre outras;



Ofertará cuidados à família de usuários, independentemente da vinculação
do usuário aos serviços daquele CAPS AD;



Promoverá

junto

aos

usuários

e

familiares

a

compreensão

das

Políticas Públicas, especialmente dos fundamentos legais da Política Pública
de Saúde Mental Álcool e outras Drogas, e da defesa de seus direitos;


Será orientado pelos princípios da Redução de Danos;



Será responsável, dentro de suas dependências ou em parceria com
outros pontos de atenção da Rede de Saúde, pelo manejo e cuidado de
situações envolvendo comorbidade psiquiátrica ou clínica;



Compartilhará a responsabilidade pelos usuários nas internações em
Hospital Geral e outros Pontos de Atenção;
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Realizará ações de apoio matricial na Atenção Básica, no âmbito da Região
de Saúde de seus usuários, compartilhando a responsabilidade com os
demais pontos de atenção da Região de Saúde;



Funcionará de forma articulada com a Rede de Atenção às Urgências e
emergências,

em especial junto ao Serviço de Atendimento Móvel de

Urgência – SAMU 192, participando diretamente do resgate voltado aos
usuários com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e
outras drogas, com vistas a minimizar o sofrimento e a exposição, de acordo
com pactuação prévia;


Se articulará com a Rede do Sistema Único de Assistência Social – SUAS
da

Região

de

Saúde

a

que

pertence,

para

acompanhamento

compartilhado de casos, quando necessário.

3.1.2. POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS
A política de redução de danos, preconizada pelo Ministério da Saúde, é considerada
como um conjunto estratégico de medidas de saúde pública, voltadas para minimizar
os riscos à saúde e à vida, decorrentes do consumo de álcool e outras drogas. Tem
como princípio fundamental o respeito à escolha do usuário, o que tem como
conseqüência

inequívoca

a maior aceitação de propostas relativas a projetos

terapêuticos e de vida. Permite e potencializa o trabalho articulado via rede de
atenção integral, possibilitando aos usuários a reconstrução de identidades
individuais, a reinclusão social, o protagonismo, a produção de autonomia e o resgate
de cidadania.

3.1.3. GRUPOS E OFICINAS TERAPÊUTICAS
O grupo terapêutico potencializa as trocas dialógicas, o compartilhamento de
experiências e a melhoria na adaptação ao modo de vida individual e coletivo. O
grupo é entendido pelos usuários como um lugar onde ocorre o debate sobre a
necessidade de ajuda de todos. No desenvolvimento das atividades, os participantes
fazem questionamentos sobre as alternativas de apoio e suporte emocional.
Contudo, alguns pacientes sentem dificuldade de interagir com o grupo, sobretudo
por estarem diante de pessoas desconhecidas; apesar desse entrave, acham
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importante ouvir as experiências de vida dos colegas e aprender com os relatos.
No grupo terapêutico, o paciente desenvolve laços de cuidado consigo mesmo e
compartilha experiências com os demais. A terapia psicossocial proporciona diversas
formas de atividades, como as atividades motoras (atividades física, dança,
trabalhos em E.V.A, biscuit, entre outras), sociais (comemorações festivas, teatros
e cinema) e auto expressivas (atividades espontâneas como trabalhos manuais,
pintura em tecido e dança). Essas práticas ampliam a habilidade e a autonomia
do sujeito ao permitirem a ele o desenvolvimento do potencial da criatividade
e da expressão. Os espaços terapêuticos trabalham as relações interpessoais dos
sujeitos aliadas ao reconhecimento e ao respeito das diversidades existentes no
grupo. São espaços de comunicação e integração.

3.1.4. VISITA DOMICILIAR
Um dos principais dispositivos utilizados para acompanhar a rede social do usuário é
a visita domiciliar, pois a partir dela podemos ter o diagnóstico da realidade do
indivíduo e de sua família e assim ajudar no ambiente familiar, com ações educativas,
visando dar continuidade a qualquer forma de assistência prestada no serviço de
saúde.
É durante a visita domiciliar que o profissional pode se inserir no contexto familiar e
prestas assistência a todos os envolvidos, não considerando somente os problemas
do usuário, mas também os fatores sociais. Se constitui como um momento no qual
se estabelece vínculo através do acolhimento e da escuta qualificada, movimentando
as relações. Trata-se de conhecer o cotidiano da família in loco, o enfrentamento
vivido pelo sofrimento do familiar e sua visão de mundo. Desse modo é possível
esclarecer a família e garantir ao profissional a integralidade das suas ações.
Entende-se que não é somente a pessoa com transtorno psíquico que necessita de
cuidados, mas também sua família, que muitas vezes não está apta a prestar a
assistência ao seu integrante e necessita do CAPS para lhe dar suporte. Assim,
conjuntamente com o profissional, sentese capaz de auxiliar na resolutibilidade dos
problemas e ajuda a manter ou melhorar a saúde do usuário. Pois a ideia de cuidado
remete uma ação abrangente, que exige o envolvimento da família e sociedade na
participação da criação de uma estratégia terapêutica para auxiliar na reabilitação do
individuo.
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O apoio social dado por familiares e amigos em forma de afeto, companhia,
assistência e informação é necessário à ressocialização dos usuários dos serviços de
saúde mental. Tal suporte faz o sujeito sentir-se estimado, cuidado e seguro, sendo
possível assim fortalecer os vínculos sociais .
Desse modo, a família é indispensável no tratamento e processo terapêutico
oferecido pelo CAPS, pois esta constitui o sistema social dentro do qual evoluem as
fases de crescimento e de desenvolvimento do ser humano(6), inicia-se o contato e
se criam os vínculos sociais.

3.1.5. ATENDIMENTO FAMILIAR
Serão realizadas reuniões semanalmente, administradas pelos psicólogos da
unidade de saúde e uma vez por mês com a equipe multiprofissional completa. O
atendimento familiar é realizado por procura espontânea da família, ou quando
convocada pela equipe, conforme agendamento prévio. Ressalta-se, ainda, que toda
ação de acompanhamento em Saúde Mental a um usuário é também uma ação de
Promoção da Saúde Mental da família (sistema familiar) deste usuário.
A convivência da família com o dependente químico, em muitos casos, pode ser
devastadora e a maioria dos familiares necessita de ajuda para suportar esta
situação. Observa-se, que a própria dinâmica de funcionamento familiar modifica,
ocorrendo a inversão de papéis.
Dentre os aspectos mais importantes a serem considerados na abordagem da família
e do paciente é de que ambos procuram o serviço de saúde mental motivados por
pressões e expectativas diferentes. Buscam uma solução rápida para a aflição
momentânea causada por complicações físicas, emocionais, sociais ou jurídicas, até
o desejo de receber auxílio doença, orientação e/ou tratamento.
Assim, com informações e orientações adequadas sobre a natureza da dependência
química e seus efeitos, a família aprende a se relacionar de maneira mais saudável
com o paciente, evitando atitudes como rigidez, a alienação e o isolamento.
Ressaltando que deve-se evitar o risco de ser conivente com a situação da
dependência.
É de extrema importância incentivar constantemente o dependente de SPA para que
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ele evite a ociosidade, incentivando-o às responsabilidades e envolvimento com
trabalho, esporte e lazer.

A família precisa ser orientada a valorizar os progressos

alcançados pelo dependente de SPA, para que ele perceba suas competências,
habilidades, estimulando-o a autoconfiança. Isto também motiva o familiar adicto a
traçar novos objetivos e se empenhar em novas conquistas com seu próprio esforço.
Importante lembrar que o adoecimento de um membro da família por SPA afeta
direta ou indiretamente todos os familiares, e estes passam a ser codependentes.
Desta forma, faz-se parte do tratamento cuidar desta família e orientá-la como
enfrentar e buscar soluções para este problema. Assim, o CAPSAD oferece
atendimento aos familiares por meio do Grupo de Família.
Este grupo tem o objetivo acolher e orientar os familiares para que possam
compreender melhor a questão da dependência química. Motivar os familiares a
buscar em conjunto com o CAPS as possíveis soluções dos problemas, tornando os
parceiros

na

discussão

das

questões pertinentes

e

dos

encaminhamentos

necessários. Reestruturação na vida familiar, profissional e social, intervenções na
prevenção de recaídas.
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3.1.6. FLUXO DO CAPS AD

Figura 4. Modelo de fluxograma de CAPS AD.
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3.2.

VOLUME DE ATIVIDADE

Figura 5. Volume de atendimentos segundo edital de chamamento.

Figura 6. Metas de atendimentos por profissionais, segundo edital de
chamamento.
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IV.

PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL/ASSISTENCIAL ( C1)

4.1.

GESTÃO POR PROCESSOS

A Pró-Saúde utiliza como modelo de gestão a Gestão por Processos, que consiste em
um modelo de gestão organizacional orientado para o gerenciamento da empresa
com foco nos processos, com responsabilidades de ponta-a-ponta atribuídas ao
gestor de cada processo, cuja função é dirigir a performance do mesmo e garantir
que as necessidades dos clientes e do negócio sejam satisfeitas.

- Macroprocesso e Cadeia de Valor:
Macroprocesso é um processo que geralmente envolve mais de uma função
organizacional e cuja operação tem impacto significativo no modo como a
organização funciona.
Cadeia de Valor é a representação do conjunto de atividades desempenhadas por
uma organização desde as relações com fornecedores e ciclos de produção até a
entrega final do produto ou serviço (Michel Porter – 1995).

Figura 7. Representação de Cadeia de valores
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- Processos
Processo é qualquer atividade que recebe uma entrada (input), agrega-se valor e
gera uma saída (output) para um cliente interno ou externo.
Processos são atividades logicamente relacionadas que, usando recursos (pessoas,
equipamentos, materiais, entre outros), produzem resultados (produtos ou serviço),
adicionando valor a cada etapa. Portanto, não existe um produto ou um serviço
oferecido por uma empresa sem um processo.
Os processos gerenciais são aqueles que existem para coordenar os processos de
apoio e assistencial, através de definição de estratégias, definição e monitoramento
das metas, e melhorando os processos, quando necessário.
Os processos assistenciais são aqueles que se inter-relacionam diretamente com o
cliente.
Os processos de apoio são aqueles que sustentam os processos assistenciais,
fornecendo produtos e serviços.
Na integração dos processos de uma organização, um produto de um processo é o
insumo de outro processo, e assim ocorre até o produto entregue ao cliente.
- Gestão por Processos:
Gestão por Processos significa que os processos estão mapeados, monitorados,
avaliados e revisados sempre que necessário importante ressaltar que os esforços
devem ser com foco na melhoria contínua e no alcance dos objetivos da organização.
Tem objetivo principal de estabelecer uma dinâmica de melhoria contínua, permitindo
ganhos significativos às organizações, em termos de desempenho, eficiência, eficácia
e custo.
- Monitoramento de processo:
Depois da implantação e ou ajuste do processo é necessário que seja monitorado,
avaliado e devidamente ajustado, sempre levando em consideração o seu
desempenho ao longo do tempo, na busca constante de melhoria contínua.
Os responsáveis pelos processos devem garantir que estão gerando produtos e/ou
serviços que atendam às necessidades dos clientes.
- Identificando e priorizando problemas e suas causas:
Os processos organizacionais sem controle têm a tendência natural de se deteriorar
progressivamente, gerando como efeito, serviços de qualidade cada vez pior. E mais
importante do que identificar os problemas é determinar as suas causas, haja vista
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que são sobre elas que devem ser tomadas medidas de correção ou prevenção,
conforme o caso.
- Ação Corretiva:
Ação corretiva é a ação tomada para eliminar as causas de um problema existente
ou de situações indesejáveis de maneira a evitar o reaparecimento das mesmas.
Possibilita determinar exatamente algum tipo de problema, tornando a sua resolução
mais eficaz e direta, gerando desta forma mais economia para a organização e menor
desperdício de energia em situações corriqueiras do dia-a-dia. O foco da ação
corretiva é a origem do problema.
A ação corretiva baseia-se nas causas dos problemas identificados, buscando a
eliminação da raiz do problema. Caso o problema volte a se repetir no futuro, a ação
corretiva não foi eficaz.

- Ação Preventiva:
Ação Preventiva é a ação tomada para eliminar as causas de problemas potenciais
ou outra situação indesejável a fim de evitar o aparecimento das mesmas.
Normalmente, é aplicada antes da implementação de novos produtos, processos ou
sistemas, ou antes, de modificações já existentes. Ação preventiva é tomada antes
de surgir o problema, baseando em informações coletadas durante a execução dos
processos.
- Plano de Ação:
Plano de ação é o planejamento das iniciativas necessárias para atingir um resultado
desejado. Deve deixar claro tudo o que deverá ser feito e a que tempo, quem é o
responsável por cada iniciativa. Além disso, deverá apontar o porquê de se realizar
tal atividade e como ela será realizada, onde e quanto que isso custa.
- Avaliação da Eficácia com PDCA
O PDCA pode ser definido como um valioso método de controle e melhoria dos
processos organizacionais que, para ser eficaz deve estar disseminado e dominado
conceitualmente e operacionalmente por todos os colaboradores da organização. É o
caminho para se atingir as metas atribuídas aos diferentes processos organizacionais.
O ciclo do PDCA é projetado de maneira a produzir uma sistematização do
planejamento e execução das ações organizacionais, através do fluir contínuo do ciclo
em uma espiral crescente de melhoria, no qual o processo ou padrão sempre pode
ser reavaliado e um novo ou uma melhoria de processo poderá ser promovida. O
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PDCA é uma importante ferramenta para o processo de solução de problemas
crônicos que prejudicam o desempenho de um projeto, processo ou serviço.
O PDCA aprofunda a capacidade de planejamento da organização. Deve ser encarado
como um processo de tomada de decisão, associado com as demais ferramentas
apresentadas nesta apostila. Utilizar o PDCA no dia-a-dia induz a adoção de medidas
preventivas. A sua utilização é simples, o que pode tornar um perigo, pois as pessoas
acham que o estão utilizando de forma eficaz e o adotam de qualquer maneira.
Gerenciar exige conhecimento e, para isso, não há substituto.
Figura 8- Ciclo de PDCA

Plan (planejar) – Nesta etapa a atenção deve estar voltada para a definição dos
objetivos/metas, para

a

definição dos métodos

e procedimentos a

serem

empregados, bem como a definição dos indicadores ou itens de controle que serão
utilizados para monitorar a eficácia das soluções.
Do (fazer) – esta etapa depende da elaboração do planejamento. Consiste na
execução dos planos de ação estabelecidos. Enquanto o planejamento está voltado
para a eficácia das ações, a etapa de execução está relacionada à eficiência dos
processos. Esta etapa pode ser subdividida em duas outras. Treinamento e a
execução propriamente dita. Na etapa de treinamento, as pessoas devem ser
preparadas para atuarem utilizando as soluções estabelecidas, enquanto que na
etapa de execução, as atividades devem ser colocadas em prática e o seu
desempenho monitorado através de itens de controle (indicadores de processo).
Check (verificar) – a terceira etapa do ciclo está relacionada com a verificação das
ações executadas. Esta etapa se relaciona ao processo de comparação entre os
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resultados obtidos através das práticas e os indicadores estabelecidos no planejar,
com a finalidade de mensuração da eficácia da solução escolhida. Esta etapa é
considerada como a fase mais importante do ciclo, devendo ser enfatizada dentro da
organização, a fim de se obter resultados satisfatórios e eficazes ao final de cada
ciclo. É nesta etapa que, a partir dos dados levantados à organização deve efetuar
as análises críticas de suas ações, promovendo, se necessário, ações de correção ou
melhoria, na solução adotada ou nos próprios processos.
Act (agir) – esta etapa está relacionada com a melhoria dos processos
organizacionais e na correção dos padrões estabelecidos. Aqui surgem as desejadas
inovações que afetam toda a organização e, às vezes, a sociedade.

4.2.

DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA E OPERACIONAL DA UNIDADE

Representa a organização dos processos de trabalho e introdução à melhoria contínua
na gestão da unidade. São elaborados, entre outros, documentos de cunho
administrativo, de qualidade, procedimentos de gestão e manuais que dizem respeito
à formalização de todo o funcionamento da mesma.
Ainda no tocante as documentações inerentes a unidade, são observadas a
padronização do tipo, conteúdo e a forma de apresentação, assegurando que todos
os

processos

normatizados

sejam

efetivamente

gerenciados

pela

qualidade

(rastreabilidade, validade, entre outros).
Figura 9- Hierarquia de documentos existente nas unidades administradas
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Desta forma, segue o referencial da gestão de documentos aplicado pela Pró-Saúde,
passível de adaptação local, observados os controles formais necessários:
MANUAL DE GESTÃO
Primeiro documento institucional que rege e disciplina a gestão da unidade como um
todo e que formaliza a política de gestão da Pró-Saúde. Este documento contempla
os seguintes tópicos:
ORGANOGRAMA
Representação

ilustrativa

que

demonstra

a

estrutura

organizacional

e

sua

departamentalização, definindo os níveis de autoridade e responsabilidade das áreas.
REGIMENTO DE CORPO CLÍNICO
Documento que rege e direciona as ações, direitos e deveres do corpo médico e
demais profissionais da assistência. Com modelo elaborado a partir de estudo
próprio, a minuta é submetida a análise e aprovação da equipe médica.
MAPA DE PROCESSOS
Desenho dos processos existentes no serviço, de forma a esclarecer os fluxos entre
as principais atividades. Estes processos são descritos em subprocessos, com suas
atividades detalhadas, na ficha de descrição de processos.
Os processos dão origem aos indicadores, estratégico e operacionais que são
descritos na ficha de indicador.
Ficha de Descrição de Processos
É o modelo pelo qual se descreve, em texto e fluxograma, o processo em questão,
fazendo referência aos fornecedores e clientes, bem como ao indicador do processo,
se houver.
Ficha do Indicador
É o modelo no qual são definidos os indicadores da organização. Deve-se preencher
a ficha do indicador com o intuito de padronizar fórmulas, definir responsáveis e o
fluxo da informação daquele indicador dentro do serviço.
PROTOCOLOS CLÍNICOS
São como instruções de trabalho que descrevem o método de atendimento dos
profissionais da saúde para cada situação específica. A equipe da unidade elabora os
seus protocolos, de acordo com sua realidade, devendo sempre contemplar o
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trabalho do corpo médico, a enfermagem e outros profissionais de assistência ao
paciente.
PROCEDIMENTOS DE GESTÃO
São os procedimentos (semelhantes a instruções de trabalho) que são relevantes e
interferem na organização de forma geral e sistêmica. Por exemplo: gestão dos
eventos-sentinela, gestão das não conformidades, etc. São procedimentos que não
são específicos de uma só área, pois define a participação de todos os setores da
mesma forma.

MANUAIS INSTITUCIONAIS
São manuais que regem o método de trabalho e as premissas principais de alguns
macroprocessos dentro do Hospital, como por exemplo:


PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde, Manual de
Relacionamento com Fornecedores desenvolvido para a Unidade



Manual de Descrição de Cargos e Competências

MANUAIS TECNICO-ASSISTENCIAIS
São manuais específicos que descrevem as rotinas e tarefas de cada setor técnicoassistencial individualmente, sem se preocupar com as interações sistêmicas.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO
A instrução de trabalho é o documento no qual são descritas as atividades e tarefas
realizadas em determinado setor / departamento. Por meio dela define-se modo de
fazer, referenciam-se documentos e estipulam-se responsáveis.
REGISTROS / PLANILHAS / TABELAS / FORMULÁRIOS
São documentos de uso diário e que podem ser criados e colocados em uso e desuso
de acordo com a necessidade. Os modelos de planilhas, tabelas e formulários são
adaptados de acordo com a necessidade e demanda apresentadas pelo serviço.
DOCUMENTOS LEGAIS, FISCAIS E INSTITUCIONAIS
O diretor geral é responsável por cumprir a agenda de compromissos legais e fiscais
da mesma sob sua responsabilidade junto a órgãos públicos e reguladores. Deve
assegurar, por meio de prova documental, o efetivo cumprimento desta agenda.
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4.3.

ELEMENTOS OPERACIONAIS DO MODELO DE GESTÃO

a) ATUAÇÃO DA EQUIPE DE GESTÃO
Atuação direta sobre todas as atividades da unidade através da equipe de gestores
que desenvolvem o papel executivo, com autoridade de mando para implementar
deliberações da Diretoria da Pró-Saúde. Gradativamente serão introduzidos o
Planejamento e a Gestão Estratégica. Entre outras a equipe de gestão será
responsável por:


Designar para a administração direta da unidade profissional com experiência
em administração hospitalar.



Manter uma equipe de retaguarda à distância, composta de médicos,
administradores hospitalares, enfermeiros, contadores e advogados, para
prestarem assessoria à contratante quando solicitado.



Colocar à disposição da unidade toda a estrutura técnica necessária ao bom
desempenho das atividades hospitalares, incluindo assessoria e consultoria
jurídica, financeira, contábil, médica e de enfermagem.



Administrar a unidade com plena autonomia e independência para implantar
sistemas administrativos, rotinas e procedimentos condizentes com as
modernas normas de administração hospitalar.



Organizar a estrutura indispensável para o bom funcionamento da unidade.



Elaborar os instrumentos administrativos e jurídicos compatíveis com as
necessidades.



Orientar quanto à instalação de novos serviços, adequação ou ampliação dos
já existentes.



Orientar e proceder a celebração e revisão de todos os contratos existentes e
necessários.



Definir os objetivos e estratégias de funcionamento da unidade alinhadas ao
contrato de gestão.



Elaborar a prestação de contas mensal que contenha todos os elementos para
a correta apreciação das atividades gerais no período, envolvendo aspectos
administrativos, sociais e econômico-financeiros.
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Esclarecer sobre as atividades desenvolvidas na gestão da unidade sempre
que for convocado pelo contratante.

Governança Corporativa
A Governança Corporativa é importante pelo seu papel de profissionalização das
Organizações Sociais. A prática é relevante para a clareza e a transparência das
informações, partindo do princípio que se o setor de saúde brasileiro praticar seus
conceitos em sua essência, ele será muito melhor.
A Pró-Saúde utiliza-se dos princípios básicos de Governança Corporativa definidos
pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa- IBGC, são eles:
– Transparência: disponibilização para as partes interessadas das informações que
sejam do seu interesse;
- Equidade: Caracteriza-se pelo tratamento justo de todas as partes interessadas
(stakeholders);
- Prestação de Contas: Os agentes de governança prestam contas de sua atuação,
assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões;
- Responsabilidade: Os agentes de governança zelam pela sustentabilidade das
organizações, visando à sua longevidade, incorporando considerações de ordem
social e ambiental na definição dos programas, projetos e operações.

Governança Clínica
Para atingimento da excelência assistencial é necessário o estabelecimento de uma
sistemática gerencial voltada às questões assistenciais, alinhada à Governança
Corporativa, que garanta, na prática, a monitorização do processo de evolução
contínua, servindo de apoio a implementação do referencial teórico do macroprocesso
assistencial. A experiência mundial tem consagrado o padrão do National Health
System (NHS), para este propósito. Neste modelo de gestão é estabelecida uma
“abordagem sistêmica para manter e melhorar a qualidade no cuidado ao paciente
em Serviços de Saúde” conhecida com a denominação de Governança Clínica. O
Diretor Geral será responsável pela qualidade, incluindo a Governança Clínica,
estabelecendo o elo fundamental com a Governança Corporativa. Desta forma a
governança clínica torna-se um mecanismo poderoso e abrangente para assegurar,
através do atendimento à Política Assistencial e ao Modelo de Excelência Assistencial,
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que os elevados padrões e a qualidade do atendimento clínico sejam alcançados e
continuamente melhorados, entregando valor aos clientes.

Figura 10. Modelo Conceitual de Governança.

b) SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA
O desenvolvimento do trabalho de gestão conforme modelo proposto requer, entre
outros, suporte técnico de assessoria específica, a ser utilizada sempre que o plano
de trabalho assim demandar. Entre outros, destacamos as seguintes áreas:

Assessoria Jurídica


Emitir pareceres jurídicos ligados à área hospitalar, quando solicitada pela
Unidade.



Analisar os contratos firmados pela Unidade, emitindo parecer.
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Assessoria Financeira
 Implantar sistemática e auxiliar tecnicamente a Unidade para que mantenha,
de forma atualizada, fluxo de caixa mensal, contemplando ao menos as
entradas operacionais, não operacionais, saídas do mês e saldo do mês.
 Implantar sistemática e auxiliar tecnicamente a Unidade para que mantenha,
de forma atualizada, sistema de conciliação de todas as operações,
especialmente as transações bancárias.

Assessoria Contábil


Implantar plano contábil hospitalar, conforme a legislação em vigor.



Assessorar a Unidade na contabilização de todos os fatos contábeis ocorridos
no decorrer do mês.



Emitir pareceres conclusivos relativos as questões da área contábil e
financeira.



Acompanhar a conciliação das contas e o fechamento dos balancetes mensais
e também do balanço anual.

Assessoria Médica


Emitir pareceres, sempre que solicitada, acerca de novas terapias a serem
implantadas, rotinas hospitalares, aquisição de equipamentos, entre outros,
sempre respeitando os preceitos éticos, morais e legais.

Assessoria de Enfermagem


Emitir parecer acerca do correto dimensionamento de pessoal.



Auxiliar na implantação das escalas de trabalho.



Assessorar equipes de enfermagem da Unidade na utilização das melhores
práticas de trabalho.



Emitir parecer acerca das atribuições de cada segmento profissional da área
de enfermagem.



Colocar à disposição da Unidade toda a legislação relativa a atuação
profissional da área de enfermagem.
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Assessoria Administrativa


Orientação especializada aos Dirigentes Hospitalares.



Apoio técnico em mudanças estruturais.



Introdução de instrumentos de análise permanente de desempenho da
Unidade.



Gestão

de

Resultados:

Plano

de

Ação

do

Exercício

e

Programação

Orçamentária.


Projetos de desenvolvimento empresarial e comprometimento das partes
envolvidas (conselho administrativo, corpo de funcionários e corpo clínico).



Estudos de viabilidade: expansão e redução de serviços, terceirizações.



Projeto de novas receitas.



Parametrização de despesas.



Orientação e enquadramento legal.



Implantar plano estatístico hospitalar



Assessorar a Unidade no levantamento dos dados estatísticos.



Assessoria do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente.

4.4.

POLÍTICA ASSISTENCIAL

A Pró-Saúde com objetivo de garantir a qualidade, a segurança e a melhoria contínua
dos processos assistenciais, estabelece um conjunto de princípios fundamentais que
compõem a sua Política Assistencial. Para a implementação desta Política
Institucional, reconhece como fundamental o Modelo de Excelência da Gestão (MEG)
da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), alinhado com sua missão, visão e
princípios. Com base neste instrumento, foi estabelecido o Modelo de Excelência
Assistencial da Pró-Saúde (MEA), que tem como principal objetivo balizar a
construção de padrões e práticas assistenciais de reconhecimento global, para
entregar valor aos pacientes e a sociedade, com a melhor qualidade disponível, no
menor tempo possível aliado a um custo sustentável. Estes instrumentos são de
extrema importância para sua sustentabilidade, crescimento e perenidade.
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O Modelo de Excelência Assistencial Pró Saúde consiste em uma metodologia própria
de organização da assistência multidisciplinar à saúde, centrada no paciente.
Estabelece uma base teórica para busca da excelência dentro dos melhores padrões
e práticas assistenciais. Tem como objetivo entregar valor a paciente, familiares e
sociedade, através do restabelecimento de sua saúde, devolvendo-o a sociedade no
menor tempo possível, com o melhor resultado possível, por meio de serviços
assistenciais de alta qualidade e confiabilidade, com custos sustentáveis.
O macroprocesso que representa o Modelo de Excelência Assistencial da Pró-Saúde
corresponde a um conjunto de processos técnicos multidisciplinares que devem
garantir a entrega de serviços de assistência à saúde de alta qualidade e custo
competitivo.
Este macroprocesso permeia a linha de cuidados assistenciais e é composto por fases
(processos primários) que se sucedem e repetem. É um processo permanente, tanto
nos estados de saúde como nas doenças. A sequência de ações pode ser comparada
a qualquer processo primário, aqui referentes a transformação da saúde do indivíduo,
constituindo uma aplicação dos princípios da ferramenta do PDCA (L) para todas as
ações preventivas ou curativas em busca da manutenção ou restabelecimento do
equilíbrio biopsicossocial. Na verdade, esse processo já é aplicado pelas profissões
de promoção da saúde no modelo consagrado do diagnóstico seguido pela
terapêutica, com a obtenção de resultados visando a melhoria do estado do indivíduo.
Nosso objetivo é sistematizar, por um prisma gerencial, a linha de cuidados
assistenciais, definindo espaços e responsabilidades dentro do contexto do
gerenciamento de resultados de qualidade assistencial, muito mais do que na mera
obtenção

de

metas

quantitativas

ou

indicadores

numéricos,

que

estarão

consequentemente alcançáveis ao se concluir a própria linha de cuidados, seja no
âmbito da internação hospitalar seja na atenção básica à saúde em nível ambulatorial
ou no lar.

EFETIVIDADE CLÍNICA
A efetividade clínica é a medida de que, até que ponto, uma intervenção ou um
conjunto de intervenções funciona. Também tem que considerar os aspectos de
eficácia, eficiência e segurança, a partir da perspectiva do paciente, dos prestadores
de cuidados e da sociedade. Deve incluir questões como a continuidade do cuidado,
o cuidado sensível as necessidades do paciente e o cuidado integral, ao invés de
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considerar apenas a eficácia de qualquer intervenção em particular. Ela é atingida
através da utilização de um conjunto de ferramentas baseadas em evidências e com
foco no resultado para o paciente.

Figura 11. Ferramentas para a efetividade clínica

Planejamento Terapêutico Multiprofissional e Individualizado
O Plano Terapêutico Multiprofissional (PTM) é um conjunto de ações e intervenções
terapêuticas elaboradas com base em uma visão integral da condição clínica do
paciente, que visa obter sincronia entre as equipes que participam do cuidado e a
maior adesão do paciente e de seus responsáveis ao tratamento. Deverá levar em
consideração o perfil e os recursos da unidade de saúde e ser executado durante todo
ciclo da assistência. Tem como objetivos o controle de quadro agudo e dos riscos
associados, a remissão ou redução de sintomas e a preparação para a alta hospitalar.
As ações deverão ser planejadas de acordo com o perfil do paciente e da unidade
assistencial, portanto, pode se partir de um modelo, porém com as adequações
necessárias para o desenvolvimento. A figura abaixo demostra as bases do plano
terapêutico multiprofissional e individualizado, respeitando as diretrizes de nossa
Política Assistencial.
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Figura 12. Bases do plano terapêutico multiprofissional e individualizado.

Figura 13. Gestão de protocolos

As diretrizes existentes e reconhecidas na literatura médica, bem como aquelas
definidas pelas sociedades de especialidades, deverão ser a base da elaboração de
protocolos clínicos. Na implementação de protocolos gerenciados, a utilização de
alguns passos básicos é importante. São eles:
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Definir assunto do Protocolo (condição/situação clínica) e as perguntas relevantes
para o perfil da instituição



Estabelecer os autores e dividir as tarefas



Identificar as evidências existentes e escolher a melhor para a sua situação
clínica.



Definir claramente os critérios de inclusão e exclusão



Escolher os marcadores conforme o objetivo



Definir o fluxo de execução



Começar pequeno



Rever e ajustar



Implementar

A atenção às pacientes será responsabilidade da equipe multidisciplinar e cabe a
Diretoria Geral e seu staff proporcionar condições de atendimento.
Este suporte será por exemplo, por meio de reuniões, gestão de indicadores, rounds
na unidade.

4.5.

ORGANOGRAMA

Apresentamos modelo de organograma

onde se enquadra o gerenciamento da

unidade de saúde CAPS AD,objeto deste edital de chamamento:

Pró- Saúde

Diretoria
Operacional

SAMU

Hospital
Municipal

Unidade
Básica

UNICA

CAPS AD
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Organograma nos primeiros níveis do CAPS AD:

Gerente

Diretor
Técnico

Médico

Enfermeiro

Psicólogo

Assistente
Social

Farmacêutico

Os organogramas poderão ser alterados conforme necessidade do serviço.

4.6.

PROTOCOLO PARA AS ATIVIDADES DA ENFERMAGEM E PARA
ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO NA RECEPÇÃO

4.6.1. ACOLHIMENTO
É o primeiro contato com o usuário no momento da sua procura pelo tratamento e
é realizado por profissionais de nível superior da equipe multidisciplinar. No qual é
ofertado ao usuário um espaço para escuta terapêutica, com objetivo de promover
maior conhecimento da estória de vida e da doença do individuo.
Esse primeiro contato realizado em condições ideais auxilia na criação de vínculo
entre o usuário e o serviço, o que reflete diretamente na adesão do indivíduo ao
tratamento. Durante o acolhimento, a pessoa também é orientada quanto a
dinâmica do serviço e suas modalidades de tratamento (intensivo, semi-intensivo e
não-intensivo).
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Como abordar e avaliar

Uma boa avaliação inicial é essencial para a continuidade do tratamento. Não apenas
pode ser decisiva para o engajamento do paciente, como pode desencadear o
processo de mudança muito antes da sua conclusão e tem por objetivo:

•

Coletar dados do indivíduo para o planejamento de seu cuidado;

•

Investigar queixas ou alterações do estado de saúde do indivíduo;

•

Investigar sua condição social e econômica.

A entrevista inicial deve ser diretiva, mas sem deixar de ser acolhedora,
empática, clara, simples, breve e flexível. O foco deve estar centrado no
indivíduo e no uso de substâncias. Intervenções desse tipo auxiliam a
motivação do paciente e melhoram o planejamento do tratamento. Devem-se
evitar confrontos e só estimular mudanças compatíveis com o estado
motivacional do paciente, utilizando o bom senso.
Figura 14. Modelo de algoritmo para a avaliação inicial

Obs: o algoritmo deve ser daptado conforme realidade dos serviços e profissionais.
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Durante

o

acolhimento

é

decidido

junto

com

o usuário à modalidade de

tratamento que melhor se adéqua as necessidades do mesmo no período
considerado.



Tratamento Intensivo: O usuário comparece diariamente ao CAPS AD.
Tratamento Semi-intensivo: O usuário comparece 3 (três) vezes
por semana no CAPS AD.



Tratamento Não-intensivo: O usuário comparece uma vez por semana
no CAPS AD.

As mudanças das fases do tratamento são realizadas de modo individualizado a
partir de discussão ampla pela Equipe do CAPS AD quando há necessidade de
alterações, e juntamente com o usuário na elaboração do projeto terapêutico.
Após o acolhimento, o usuário participa do Grupo de Acolhimento, realizado pelo
coordenador do serviço, no qual são repassadas informações e orientações da
dinâmica do tratamento. Neste espaço, o paciente recebe informações sobre as
avaliações específicas de cada área de atuação da equipe multidisciplinar e passa a
conhecer as propostas e atividades específicas do serviço.
- Projeto terapêutico individual: Momento em que são traçadas pelo usuário,
juntamente com a equipe multidisciplinar, as propostas e objetivos de tratamento,
contemplando as necessidades do mesmo, possibilitando sua auto- percepção e
promovendo a manifestação de suas perspectivas e desejos.
- Avaliação terapêutica: São realizadas individualmente, e por todos os
profissionais de nível superior do CAPS AD (Enfermagem; Psiquiatria; Psicologia;
Serviço social; Terapia ocupacional). Estas avaliações têm por objetivo analisar
diferentes áreas da vida do usuário, observando diversos aspectos e necessidades,
a fim de almejar novas perspectivas de atuação profissional. Desta forma, busca-se
adequar ao máximo o tratamento às necessidades de cada indivíduo.
-

Consultas

com

o

médico

psiquiatra:

O

atendimento

com

este

profissional é individual e tem como finalidade, tratar doenças e comorbidades
psiquiátricas relacionadas com o uso de substâncias psicoativas (SPA). Doenças
estas, que podem ter levado a dependência, doenças concomitantes a dependência
e também as que surgiram após o abuso e/ou dependência das substancias
psicoativas.
A avaliação psiquiátrica é realizada periodicamente, havendo necessidade de
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intervenção

medicamentosa

ou

não.

Pois

assim,

é

possível

fazer

um

acompanhamento da evolução, progressão ou retrocesso da qualidade clínica e
psiquiátrica do paciente.

– Atendimentos

individuais:

Estes

atendimentos

incluem:

assistência

psiquiátrica, clínica e de enfermagem, psicológica, ocupacional, social, e demais
orientações. Esta modalidade de tratamento tem indicação para usuários que
necessitem de uma escuta e individual, que apresentam dificuldades de trabalhar
algumas questões em grupo, ou ainda não apresentam perfil para participar de
grupos terapêuticos.
- Grupos e Oficinas Terapêuticas: Nesta modalidade de atendimento são
realizadas atividades educativas ou de informação, reflexão e suporte, em que o
espaço terapêutico possibilita ao indivíduo sua tomada de consciência como ser
social.
As atividades objetivam resgatar individualidades, descobrir potencialidades,
desenvolver habilidades específicas e prover suporte de tratamento como atividade
grupal que proporcione a socialização do paciente e facilite o vínculo afetivo com
profissionais e outros participantes da oficina. Visam também proporcionar a
exteriorização de sentimentos (angustias, medos e inseguranças), incentivar a
criatividade, o contato e integração com o grupo, desenvolvimento do autocontrole,
autopercepção e melhorar a autoestima.
Esses grupos/oficinas visam possibilitar maior conhecimento e aceitação da doença;
incentivar usuários desmotivados, despreparadas e desencorajadas para mudar de
comportamento; promover maior percepção e conhecimento dos sintomas de
recaída, técnicas de enfrentamento; auxiliar na reorganização da rotina de atividades
de vida diária e produtiva; estimular a descoberta de novas habilidades e interesses;
orientar no desempenho de atividades de higiene e auto cuidado, planejamento e
gerenciamento do tempo, no desenvolvimento e organização de planos

e

estabelecimentos de metas.
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4.6.2. ATIVIDADES DE ENFERMAGEM
O trabalho da Enfermeira no CAPS deve ser desenvolvido com os seguintes objetivos:
planejar, programar, avaliar a assistência de enfermagem, a cada paciente ou grupo
de pacientes; criar e manter o ambiente terapêutico voltada para a realização das
diversas atividades do CAPS; atuar junto ao cliente, à família e à equipe no
atendimento de suas necessidades básicas para obtenção de uma saúde, física e
mental; colaborar na formação e aperfeiçoamento de novos profissionais na área de
saúde mental e demais profissionais interessados na área. Desenvolve ainda funções
de: pré-consulta de triagem, dividindo essa atividade com outros membros da
equipe; consulta especializada de enfermagem psiquiátrica; organização e liderança
de grupos terapêuticos; palestras, orientações, coordenação e elaboração de
trabalhos na área de saúde mental para o CAPS, a família e a comunidade;
organização e manutenção do serviço de enfermagem e do SAME; atendimento
individual, grupal, eletivo ou de urgência.

4.6.2.1.GRUPOS COM A ENFERMAGEM
Os

grupos

realizados

educação em saúde,

pela Enfermagem

em

que

são

trabalham

abordados

questões

temas

relacionadas

relacionados

a

a

saúde

preventiva em linguagem coloquial através de palestras, filmes, educativos e
esclarecimentos de dúvidas sobre o tratamento medicamentoso; higiene pessoal e
domiciliar;

sexualidade;

doenças

sexualmente

transmissíveis;

alimentação;

autoestima; entre outros

4.6.2.2. PROTOCOLOS
Na sequencia apresentamos alguns protocolos de enfermagem que poderão servir de
base para a elaboração dos protocoolos do serviço.
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TÍTULO: MONITORAMENTO DE MEDICAÇÕES

FINALIDADE DA AÇÃO:
Para alguns pacientes se faz necessário o monitoramento da sua medicação de
maneira que eles possam fazer uso correto das mesmas.

DINÂMICA DE OPERACIONALIZAÇÃO:
Após a consulta médica o paciente retira as receitas das medicações e as retira na
farmácia. Logo, aqueles pacientes que não estão organizados o suficiente para
controlarem a sua medicação ou não tem familiar que lhe ajudem a fazer uso de
maneira correta deixam as mesmas no CAPS, onde são identificadas pelo nome e são
administradas pela equipe de enfermagem. Para os dias que o paciente não vem ao
CAPS ou nos finais de semana esta medicação é organizada por dia e turno
separadamente.

RESULTADOS PRETENDIDOS:
É importante que se possa desprender maior tempo para estes pacientes inclusive
ajudando a controlar a necessidade de agendamento de novas consultas. Esta
atenção se faz necessário para o cuidado integral.

FATORES LIMITANTES:
Paciente que demora a buscar a medicação na farmácia; paciente que mesmo com os
medicamentos organizados não usam corretamente.
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TÍTULO: ENCAMINHAMENTO DE CONSULTAS DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS E EXAMES

FINALIDADE DA AÇÃO:
Estes encaminhamentos são importantes para aqueles pacientes que necessitam da
avaliação médica especializada para a continuidade do tratamento quando necessário.

DINÂMICA DE OPERACIONALIZAÇÃO:
Após avaliado a necessidade de uma consulta com um médico especialista o medico da
unidade solicita esta avaliação em um papel de encaminhamento de referencia que vai
para a Secretaria Municipal de Saúde para que seja agendado. Este documento deve
estar preenchido com todos os dados pessoais e informações necessárias para que
ocorra o procedimento.

RESULTADOS PRETENDIDOS:
Que estas solicitações de consultas e de exames sejam encaminhadas o mais rápido
possível para que o retorno também seja o mais breve possível.

FATORES LIMITANTES:
A dificuldade para levar os encaminhamentos para a Secretaria de Saúde e da
disponibilidade de tempo para ir até a Secretaria.
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TÍTULO: COMUNICAÇÃO AO PACIENTE OU AO
FAMILIAR DO AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO

FINALIDADE DA AÇÃO:
Após agendado a consulta ou o exame os pacientes devem ser avisados em tempo
hábil para que não percam esta data.

DINÂMICA DE OPERACIONALIZAÇÃO:
O contato é feito diretamente ao paciente quando o mesmo freqüenta o Caps
conforme seu plano terapêutico e quando o paciente é do não intensivo, que vem ao
Caps eventualmente, este contato é feito por telefone e, se necessário for, por visita
domiciliar.

RESULTADOS PRETENDIDOS:
Manter o prontuário o mais atualizados possíveis, sempre lembrando aos usuários de
avisarem quando trocarem os números de telefones celulares.

FATORES LIMITANTES:
Quando o paciente não atende o celular ou já não está com o mesmo número que
está no seu prontuário. Muitas vezes também não se consegue contato com os
familiares.

42

Plano de Trabalho para gerenciamento, operacionalização e execução de serviços de saúde na unidade
de saúde do CAPS AD, conforme edital de chamamento público nº 11/2018. Mogi das Cruzes- SP

TÍTULO: REALIZAÇÃO DE CURATIVOS

FINALIDADE DA AÇÃO:
Propiciar ao paciente um cuidado com aquele ferimento, realizando assepsia local e
acondicionando da melhor forma possível para que este paciente possa cuidar.
Seguindo de orientações.

DINÂMICA DE OPERACIONALIZAÇÃO:
O curativo é realizado com materiais básicos como soro fisiológico, gase, atadura e
esparadrapo ou micropore. É realizado na sala de enfermagem. Antes e após é
feito antissepsia da bancada. Este procedimento acontece sempre que um usuário
se machuca ou possui alguma lesão, sendo operacionalizado pela equipe de
enfermagem.

RESULTADOS PRETENDIDOS:
Fazer o curativo de forma asséptica, proporcionando um cuidado correto para a
melhora do paciente.

FATORES LIMITANTES:
A falta de uma sala própria para curativos, onde os materiais pudessem estar
acondicionados de modo mais fácil.
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TÍTULO: GRUPO DE INFORMAÇÕES
MEDICAMENTOSAS

FINALIDADE DA AÇÃO:
Manter o paciente informado quanto ao funcionamento da medicação em seu
organismo e todos os efeitos que a mesma pode trazer.

DINÂMICA DE OPERACIONALIZAÇÃO:
Este procedimento deverá acontecer em dois momentos na semana, com os pacientes
intensivos e semi-intensivos, através de grupo aberto para os pacientes que tiverem
interesse na medicação a ser falada no dia.

RESULTADOS PRETENDIDOS:
Pretende-se manter o usuário esclarecido sobre os efeitos das medicações utilizadas.

FATORES LIMITANTES:
Muitas questões pessoais e bem particulares que possam surgir, não somente dúvidas
do coletivo.
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TÍTULO: ACOLHIMENTO DOS USUÁRIOS QUE
CHEGAM ALCOOLIZADOS NO CAPS

É muito difícil fazer o paciente cumprir as regras pré-estabelecidas no caso do uso
e/ou abuso do álcool. Porém, é extremamente importante que este usuário
permaneça na enfermaria e não se misture com os outros usuários neste momento
em que ele fez uso do álcool.

FINALIDADE DA AÇÃO:
Há no serviço um leito para desintoxicação para que este usuário possa descansar e
se reestabelecer para ir embora. O usuário deve permanecer neste local sob o
acompanhamento da equipe, pois sua permanência junto com os demais paciente
não faz bem para ambos.

DINÂMICA DE OPERACIONALIZAÇÃO:
Este procedimento deve acontecer sempre que chegar um usuário alcoolizado no
Serviço. Os critérios já existem e devem ser colocados em prática por toda a equipe.

RESULTADOS PRETENDIDOS:
Pretende-se que o usuário alcoolizado não entre em contato com os demais usuários
do Serviço e que os demais usuários percebam que este procedimento é um protocolo
seguido por todos.

FATORES LIMITANTES:
Quando algum membro da equipe não cumpre o protocolo; Número reduzido de leito
para desintoxicação.
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TÍTULO: ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS DE
DESINTOXICAÇÃO

É fundamental que se consiga manter um espaço acolhedor para este paciente que
necessitar permanecer em observação. A legislação preconiza dois leitos e estes
devem estar preparados para estas situações.

FINALIDADE DA AÇÃO:
Os leitos devem estar sempre prontos para receber o paciente de maneira que ele
permaneça no Serviço até estar em condições de ir embora.

DINÂMICA DE OPERACIONALIZAÇÃO:
Organizar a área física e, também, providenciar roupas de cama.

RESULTADOS PRETENDIDOS:
Deixar o ambiente mais acolhedor e estar preparado para aquelas ocasiões onde se
tem mais de um usuário sob efeito do álcool.

FATORES LIMITANTES:
Falta de mobiliario ou de roupa de cama.
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TÍTULO: GRUPO OPERATIVO “VIDA E SAÚDE”

FINALIDADE DA AÇÃO:
É uma ferramenta importante no plano terapêutico estabelecido para o paciente,
sendo fundamental para a manutenção do vínculo com estes usuários, acompanhando
o seu tratamento de maneira mais próxima. Os pacientes necessitam desta
proximidade e desta confiança com o profissional. Esta cumplicidade que vai fazer a
diferença no cumprimento do plano terapêutico.

DINÂMICA DE OPERACIONALIZAÇÃO:
O grupo acontecerá em dia específico da semana, em dois horários ditintos, um pela
manhã e outro no período da tarde. São desenvolvidos temas que sejam de interesse
de todos, verificação de sinais vitais ou, ainda, caminhada no entorno da unidade e
outras atividades que venham a contribuir para a melhora da saúde. Faz-se
importante que os usuários participem destas decisões no grupo, sugiram temas que
gostariam de se interar mais e tirar dúvidas, pois a interação automaticamente
fortalece o grupo.
FATORES LIMITANTES:
Pacientes que não querem participar do grupo e acabam por influenciar os outros
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4.7.

PROTOCOLOS PARA AS ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E SERVIÇO
SOCIAL

4.7.1. ATIVIDADES DE PSICOLOGIA
Atividades desenvolvidas por este profissional:


Atuar junto à comunidade e em equipes multiprofissionais, diagnosticando,
planejando e executando os programas no âmbito da saúde, lazer, educação,
trabalho e segurança para ajudar os indivíduos e suas famílias a resolverem
seus problemas e superarem suas dificuldades;



Colaborar com a Justiça, quando solicitado, apresentando laudos, pareceres e
depoimentos, para servir como instrumentos comprobatórios para melhor
aplicação da lei e da justiça; assessora órgãos públicos ou de caráter social,
técnico e de consciência política, para resolver situações planejadas ou não;



Dedicar-se à luta contra delinquência e fenômenos sociais emergentes,
organizando e supervisionando programas sociais, para buscar a melhoria das
relações interpessoais e intergrupais, estendendo-a ao contexto sóciohistórico-cultural.

Pode

realizar

levantamentos

de

demanda

para

planejamento, execução e avaliação de programas junto ao meio ambiente.

4.7.1.1.

GRUPOS COM A PSICOLOGIA:

Os grupos terapêuticos com a psicologia têm por objetivo criar um espaço para
reflexão, em que o usuário possa buscar o sentido de suas próprias vivências,
tentando encontrar uma resposta diferente da droga para sua realidade psíquica,
marcada pela fragilidade e angústia. A droga protege o paciente do confronto com
eu desamparo e abster-se dela é experimentar o vazio, o desespero e a impotência.
Desta forma, a partir da reflexão dos aspectos de sua vida e das suas dificuldades,
busca-se auxiliar o paciente nesta mudança de comportamento. Promove-se assim
a comunicação, expressão e ampliação da consciência que o paciente tem de si
mesmo, possibilitando a identificação e o desbloqueio dos núcleos de conflitos,
buscando o equilíbrio emocional.
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4.7.1.2.

PROTOCOLOS

Na sequencia apresentamos alguns protocolos de psicologia que poderão servir de
base para a elaboração dos protocoolos do serviço.

TÍTULO: ATENDIMENTO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL

Muitos pacientes não se sentem a vontade para falar de si em grupos terapêuticos e
preferem/necessitam de um ambiente mais reservado para falarem de suas
questões. Além disso, diversas questões de cunho psicológico estão envolvidas na
dependência química, dessa forma, trabalhá-las auxilia no tratamento dos pacientes.

FINALIDADE DA AÇÃO:
Trabalhar questões de cunho psicológico que estão envolvidas na dependência
química, as quais podem dificultar o tratamento dos pacientes.

DINÂMICA DE OPERACIONALIZAÇÃO:
Após avaliada a necessidade de atendimento psicológico individual, feita
preferencialmente durante os grupos ou por meio da escuta terapêutica, e detectado
o desejo do paciente em realizar atendimento individual, este é iniciado de modo
semanal.

RESULTADOS PRETENDIDOS:
Autonomia do paciente sobre si, o que consequentemente auxilia no tratamento.

FATORES LIMITANTES:
Grande demanda por atendimento psicológico.
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TÍTULO: GRUPO TERAPÊUTICO DE ESCRITA

FINALIDADE DA AÇÃO:
Cada participante irá construir, reconstruir, recuperar e criar pontos de sua vida
esquecidos ou “inexistentes”. Pontos estes que por mais difíceis que possam vir a
ser possuem aspectos significativos e que remetem às suas raízes.

DINÂMICA DE OPERACIONALIZAÇÃO:
O grupo é de no máximo dez participantes. Onde cada participante tem seu próprio
caderno e semanalmente irá criar e ser criado através de sua estória e dos demais
integrantes do grupo. A partir da produção de cada um, são feitas reflexões críticas
com viés psicanalítico.

RESULTADOS PRETENDIDOS:
Para Pichon-Riviéri (1998), toda a aprendizagem é aprendizagem social e o que se
internaliza nesse processo de apropriação da realidade são funções. Todo o
conjunto de pessoas ligadas entre si com constante de tempo e espaço, e
articuladas por uma mútua representação interna, configuram uma situação grupal.
É nesse processo que deverá surgir o reconhecimento de si e do outro, no diálogo
(escrita), e no intercâmbio permanente. A proposta do grupo de escrita é, poder
resgatar a subjetivação dos sujeitos que em alguns casos chegam em posição de
extrema objetalização, desse modo o grupo possui como pressuposto devolver aos
poucos e da forma que é possível ao paciente sua capacidade de expressão.
FATORES LIMITANTES:
Não aceitação de participação por parte do paciente.
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TÍTULO: GRUPO TERAPÊUTICO INTENSIVOS

FINALIDADE DA AÇÃO:
Trabalhar questões que estão envolvidas na dependência química, as quais podem
dificultar o tratamento dos pacientes.

DINÂMICA DE OPERACIONALIZAÇÃO:
O grupo ocorre semanalmente e possui caráter aberto. Os pacientes que estiverem
no serviço são convidados a participar e aqueles que tiverem interesse podem assim
o fazer.

RESULTADOS PRETENDIDOS:
Percebe-se que dentro do grupo os pacientes conseguem mais facilmente trocar
experiências comuns ao tratamento.

FATORES LIMITANTES:

A falta de um local adequado para a realização do grupo.
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TÍTULO: GRUPO TERAPÊUTICO NÃO-INTENSIVOS

FINALIDADE DA AÇÃO:
Trabalhar, por meio da fala e reflexão, questões que estão envolvidas na
dependência química, como estas se relacionam com a vida e o tratamento dos
usuários e o desenvolvimento de ações de enfrentamento e proteção.

DINÂMICA DE OPERACIONALIZAÇÃO:
O grupo ocorre semanalmente e possui caráter aberto. Os usuários que
necessitarem de atenção psicológica, na modalidade grupal, podem participar do
grupo, sendo encaminhado por qualquer profissional da equipe, mediante o aceite
do usuário.

RESULTADOS PRETENDIDOS:
Troca de experiências, relacionamento interpessoal, desenvolvimento de ações de
proteção e enfrentamento.

FATORES LIMITANTES:
Baixa adesão, apesar da manifestação de necessidade em realizar o tratamento.
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TÍTULO: ESCUTA TERAPÊUTICA

Alguns pacientes em um primeiro momento não se sentem a vontade para falar de si
em grupos terapêuticos, preferindo/necessitando de um ambiente mais reservado para
falarem de suas questões. Entretanto, algumas demandas podem ser sanadas com uma
ou algumas poucas escutas, não necessitando de acompanhamento psicológico mais
prolongado. Além disso, havendo a necessidade de continuidade de algumas demandas,
que não configurem tratamento individual, estas podem ser trabalhadas posteriormente
em grupos terapêuticos.
FINALIDADE DA AÇÃO:
Proporcionar escuta às demandas dos usuários do serviço, podendo também servir
com um momento de triagem para avaliar quais pacientes necessitam de um
acompanhamento psicológico individual mais prolongado, bem como, quais podem
ser encaminhados aos grupos, além daqueles que após este momento não
demonstram necessidade de alguma destas modalidades.

DINÂMICA DE OPERACIONALIZAÇÃO:
A escuta pode ser solicitada pelos próprios usuários ou então indicadas por
trabalhadores do serviço. Para desenvolverem esta atividade, que pode ser
previamente agendada ou em caso de possibilidade, de livre demanda, os
psicólogos residentes, estagiárias de psicologia e psicólogas do serviço destinam de
um a dois turnos semanais.
RESULTADOS PRETENDIDOS:

Atendimento mais rápido às demandas psicológicas dos usuários do CAPS, avaliação e
encaminhamento para a modalidade mais adequada de tratamento à necessidade
apresentada e consequente melhora no tratamento.
FATORES LIMITANTES:
Grande demanda por atendimento psicológico.
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TÍTULO: GRUPOS DE PREVENÇÃO À RECAÍDA (PARA
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS)

FINALIDADE DA AÇÃO:
Trabalhar questões relacionadas à prevenção da recaída, por meio de abordagens
motivacionais e ações de enfrentamento e proteção.

DINÂMICA DE OPERACIONALIZAÇÃO:
São dois grupos de prevenção à recaída (um para álcool e o outro para as demais
drogas) que ocorrem semanalmente e possuem caráter aberto. Os usuários que
necessitarem dessa modalidade de tratamento podem participar do grupo, sendo
encaminhados por qualquer profissional da equipe, mediante o aceite do usuário.

RESULTADOS PRETENDIDOS:
Troca de experiências, relacionamento interpessoal, desenvolvimento de ações de
proteção e enfrentamento.

FATORES LIMITANTES:
O grupo de prevenção à recaída por demais drogas tem menos adesão que o grupo de
prevenção à recaída de álcool.
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TÍTULO: GRUPO OPERATIVO COM ADOLESCENTES

FINALIDADE DA AÇÃO:
Promover interação entre os adolescentes, troca de experiências e sentimentos em
relação ao tratamento e a dependência química.

DINÂMICA DE OPERACIONALIZAÇÃO:
O grupo ocorrerá uma vez por semana com adolescentes indicados pela equipe.

RESULTADOS PRETENDIDOS:
Auxilio no tratamento dos adolescentes e formação de vínculos entre eles e
também com o serviço.

FATORES LIMITANTES:
Pouca adesão ao grupo por parte dos adolescentes.
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4.7.2. ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL
Atividades desenvolvidas por este profissional:


Prestar orientações (individuais e coletivas) e /ou encaminhamentos quanto
aos direitos sociais da população usuária, no sentido de democratizar as
informações;



Identificar a situação e familiar dos usuários com vistas a construção do perfil
socioeconômico para possibilitar a formulação de estratégias de intervenção.



Realizar abordagem individual e/ou grupal, tendo como objetivo trabalhar os
determinantes sociais da saúde dos usuários, familiares e acompanhantes;



Criar mecanismos e rotinas de ação que facilitem e possibilitem o acesso dos
usuários aos serviços, bem como a garantia de direitos na esfera da
seguridade social;



Trabalhar com as famílias no sentido de fortalecer seus vínculos, na
perspectiva de torná-las sujeitos do processo de promoção, proteção,
prevenção e recuperação da saúde.

4.7.2.1.

GRUPOS COM SERVIÇO SOCIAL

No imaginário popular, a pessoa portadora de transtornos mentais ainda causa a
idéia de ameaça e perigo, nesse contexto perplexos de conceitos estigmatizantes,
considerar que o portador de transtornos mentais é outro de nós e que deve ser
tratado como tal, é uma visão que deve ser ampliada. Para tanto, pode-se dizer que
o

SUS

pressupõe

os

seguintes

princípios:

integralidade,

universalidade,

descentralização, equidade e participação popular. E sendo assim, os grupos
terapêuticos com o serviço social visa impulsionar o sujeito para este processo,
buscando desenvolver trabalhos no sentido de evolução na vida diária do sujeito,
viabilizando a integração da rede Social e de Saúde do município.
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4.7.2.2.

PROTOCOLOS

Na sequencia apresentamos alguns protocolos do serviço social que poderão servir
de base para a elaboração dos protocoolos da unidade.

TÍTULO: ATENDIMENTO SOCIAL INDIVIDUAL

FINALIDADE DA AÇÃO:
Visa compreender a história de vida dos usuários e ainda o esclarecimento de
dúvidas sobre o tratamento e demais informações a cerca da rede socioassistencial
na qual o usuário poderá ser inserido. Atividade importante por tratar-se de
momento de esclarecimento e construção de possibilidades junto ao usuário e pela
oportunidade da realização de um atendimento humanizado.
DINÂMICA DE OPERACIONALIZAÇÃO:
Atividade realizada individualmente. É exposto ao usuário o funcionamento do
serviço, os grupos nos quais poderá participar e ainda informações referentes a
internações em Hospitais Gerais, comunidades terapêuticas e outros serviços
disponíveis na rede socioassistencial. Tarefa realizada por assistente social do
serviço.

FATORES LIMITANTES:
Demanda excessiva, o que não permite maior tempo para a realização da
atividade.
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TÍTULO: ORIENTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E SERVIÇOS

FINALIDADE DA AÇÃO:
Objetiva orientar e encaminhar o usuário sobre políticas públicas e serviços
disponíveis na rede socioassistencial.

DINÂMICA DE OPERACIONALIZAÇÃO:
Atividade diária, realizada durante os turnos de atividades práticas sempre que
necessário, de acordo com os casos atendidos.

FATORES LIMITANTES:
Demanda excessiva e, em decorrência desse fator, curto espaço de tempo para
realização do atendimento de forma mais efetiva.
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TÍTULO: GRUPO OPERATIVO/REFLEXIVO DE
FAMILIARES

FINALIDADE DA AÇÃO:
Envolver o familiar na dinâmica do tratamento do usuário e possibilitar a troca de
experiência entre familiares.

DINÂMICA DE OPERACIONALIZAÇÃO:
O grupo é realizado uma vez na semana, por 01 hora. É coordenado pelo
profissional assistente social do serviço e são discutidas temáticas levantadas pelos
familiares.

FATORES LIMITANTES:
Com a mudança de endereço alguns familiares deixam de comparecer aos
encontros pela distância de seus domicílios. Compromissos profissionais também
geram ausencia dos participantes.
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TÍTULO: GRUPO DE REINSERÇÃO SOCIAL

FINALIDADE DA AÇÃO:
Envolver o usuário na dinâmica do tratamento no que tange a reinserção social
como um dos princípios do CAPS sendo um serviço ambulatorial territorializado
que integra uma rede de atenção em substituição a “internação psiquiátrica”.

DINÂMICA DE OPERACIONALIZAÇÃO:
Serão realizados encontros quinzenas e será conduzido pelas assistentes sociais

FATORES LIMITANTES:
Demanda excessiva, o que não permite maior tempo para a realização da
atividade.
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TÍTULO: GRUPO OPERATIVO/INFORMATIVO DO
SERVIÇO SOCIAL

FINALIDADE DA AÇÃO:
Buscar acesso à rede de serviço, garantia dos direitos e despertar a consciência da
cidadania. Trabalhar com o usuário dentro de uma perspectiva de totalidade,
contextualizando os processos relacionais no contexto comunitário e familiar, por
meio de estratégias que contribuam para informação dos usuários com relação aos
seus direitos e exercício de cidadania.

DINÂMICA DE OPERACIONALIZAÇÃO:
A atividade será realizada semanalmente com grupos de socialização relativos ao
Programa Bolsa Família, Lei Maria da Penha, e outros Programas, bem como
serviços oferecidos pela rede socioassistencial para onde o usuário será
referenciado/contra referenciado.

FATORES LIMITANTES:
Baixa adesão por parte dos usuários
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4.8.

PROTOCOLOS
CLÍNICOS
PSIQUIÁTRICO

DOS

ATENDIMENTOS

MÉDICOS

O psiquiatra opera como líder da equipe multiprofissional é o responsável pelos
diagnósticos e o tratamento dos distúrbios mentais. Prescreve medicações pondera
a condição física, avalia os testes psicológicos que auxilia na escolha da melhor
terapia para o usuário. Através do exame físico o psiquiatra avalia o nível de
consciência do indivíduo através da anamnese que irá definir o quadro e a capacidade
do mesmo em julgar a realidade também pode afastar ou aprovar a suspeita de um
possível tumor cerebral, doenças da tireoide e doenças orgânicas.
As consultas em ambulatório têm duração de 30 a 60 minutos, o psiquiatra analisa o
desenvolvimento desse paciente, observa se o usuário melhorou o seu quadro
psíquico e rever a terapêutica utilizada. Os diagnósticos utilizados dos transtornos
psiquiátricos são dados de acordo com a Classificação Internacional de Doenças –
CID 10 é publicado pela Organização mundial de saúde é empregado no mundo
inteiro. O "CID" foi criado no intuito de mencionar critérios de diagnósticos com
grande aplicabilidade em diversos transtornos, apesar de possuir muitas categorias
extensas apresentam sintomas em diversos transtornos. Esse sistema foi criado para
melhorar o quadro de diagnóstico e tratamento dos pacientes atualmente é utilizado
em vários países. O tratamento se inicia com o consentimento da família e do
paciente.

Na sequencia apresentamos alguns protocolos clínicos que poderão servir de base
para a elaboração dos protocoolos da unidade.
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4.8.1. ÁLCOOL

INTRODUÇÃO
O consumo de álcool na sociedade contemporânea é visto predominantemente de
forma positiva, o que dificulta o reconhecimento de determinados padrões de
consumo como doença e, ao mesmo tempo, a mobilização de profissionais de saúde
para diminuir índices de problemas decorrentes do uso do álcool.
Atualmente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) define o alcoolista como um
bebedor excessivo, cuja dependência em relação ao álcool é acompanhada de
perturbações mentais, da saúde física, da relação com os outros e do comportamento
social e econômico

SINAIS E SINTOMAS
Tabela 2. Níveis plasmáticos de álcool e sintomas associados
Níveis plasmáticos de álcool (mg%) e sintomatologia relacionada
Alcoolemia (mg%)

Quadro clínico

30

Euforia e excitação, alterações leves da atenção

50

Incoordenação motora discreta, alteração do humor
personalidade e comportamento, não é permitido dirigir
acima dessa alcoolemia.

100

Incoordenação motora pronunciada com ataxia,
diminuição da concentração, piora dos reflexos
sensitivos, piora do humor.

200

Piora da ataxia, náuseas e vômitos.

300

Disartria, amnésia, hipotermia, anestesia.

400

Coma, morte (bloqueio respiratório central)

Podemos dividir a intoxicação alcoólica em fases:
Fase excitatória, nas quais os níveis de alcoolemia atingem de 75 a 200mg%:
• Até 75 mg%: sensação de relaxamento, desinibição, às vezes quietude,
introspecção ou agressividade;
• Até 100 mg%: estado de ataxia, incoordenação, queda do "juízo critico", aumento
da "autoconfiança" (risco de acidente automobilístico);
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• Níveis de 125 a 150 mg%: alguns continuam afáveis e desinibidos, outros muito
agressivos ou mutismo e quietude exagerados.
Fase depressora, com efeito combinado final dos sistemas GABA-érgicos e
glutamatérgicos, ou seja, ação neuronal diminuída, na qual os níveis de alcoolemia
atingem mais de 200 a 250 mg%, provocando efeitos narcóticos do etanol. Em
bebedores, a alcoolemia pode chegar de 300 a 350 mg%. Há o risco de depressão
respiratória e circulatória e a hospitalização de urgência pode ser necessária.
Ressaca: os metabólitos do etanol são tóxicos, principalmente o acetaldeído, que é
responsável pela sensação de mal estar, náuseas, vômitos, cefaleia, tonturas e
indisposição pós – embriaguez. Estes sintomas em geral são auto - limitados e
desaparecem com uso de sintomáticos. Em etilistas mais persistentes, mas ainda não
totalmente alcoólatras, estes sintomas na verdade já podem ser uma Síndrome de
Abstinência precoce.

TRATAMENTO
É importante salientar que não há nada que se possa fazer para acelerar a
metabolização do álcool ou que alivie os sintomas de embriaguez.
Casos de Intensidade Leve a Moderada:
Manter uma vigilância cuidadosa do paciente e verificação dos dados vitais até a
melhora clínica, com uso de sintomáticos se necessário. Pacientes com quadros
diagnosticados, a critério do examinador, como leves, sem hipoglicemia e sem
vômitos, poderão ser encaminhados ao domicílio com medidas de suporte como
hidratação e alimentação por via oral, bem como o uso de medicação sintomática.
Aqueles considerados moderados deverão permanecer sob observação e cuidados
na unidade de saúde.
Casos de Intensa Agitação ou Agressividade
O que não se deve fazer:
• Oferecer álcool. Além de não ser opção terapêutica ainda pode levar o paciente e
familiares a crer que álcool é remédio;
• Hidratar indiscriminadamente, atenção aos pacientes cardiopatas que podem
descompensar; • Aplicar difenilhidantoína e clorpromazina;
• Utilizar diazepam endovenoso sem suporte ventilatório;
• Aplicar glicose sem a utilização prévia de Tiamina.
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Estratégias para uso de Benzodiazepínicos na SAA (A):
Benzodiazepínicos de longa ação são os preferidos.
Benzodiazepínicos: Prescrição baseada em sintomas diminui as doses necessárias e
a duração do período de hospitalização. Avaliar inicialmente de hora/ hora (aplicar
escala CIWA-Ar). Havendo melhora do quadro até de 8/8h. O objetivo é minimizar
o desconforto do paciente, a sedação leve em que é possível despertar o paciente.
Pontuação:
Maior que 8 ou 10 (na escala CIWA-Ar):
- Diazepam: 10 a 20 mg VO de 1/1 hora;
- Clordiazepóxido 50 – 100 mg VO de 1/1 hora;
Hepatopatias graves:
- Lorazepam 2-4 mg VO de 1/1 hora.
Reduzir os benzodiazepínicos gradualmente de acordo com quadro clínico, pois sua
manutenção acarreta riscos como:
- Perigo de tolerância cruzada com álcool;
- Desenvolvimento de dependência e/ou uso abusivo alternado com o álcool;
- Agravamento dos transtornos ansiosos durante o acompanhamento ambulatorial.
Na presença de convulsões o uso de anticonvulsivantes não demonstrou benefícios
superiores ao uso de Benzodiazepínicos e, portanto, não há indicação de seu uso.
Tiamina (A)
• Jamais administrar glicose sem uso concomitante de Tiamina devido ao elevado
risco de desenvolvimento de Encefalopatia de Wernicke-Korsakoff. Não há
evidências científicas suficientemente fortes sobre as doses adequadas de Tiamina
ou de polivitamínicos nos quadros de SAA e mesmo de Encefalopatia de WernickeKorsakoff.

Em

pacientes

desnutridos,

adolescentes,

hepatopatas,

idosos

e

alcoólatras crônicos a Tiamina deve ser mantidas mesmo após alta. Doses entre 200
e 300 mg via IM ao iniciar a infusão de glicose. A Tiamina deve ser mantida injetável
nos primeiros dias e pode ser administrada oralmente assim que possível podendo
ser prescrita inclusive após a alta. Doses superiores serão utilizadas caso haja
evolução de Encefalopatia de Wernicke-Korsakoff;
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• Em presença de quadros severos, com escores acima de 20 na Escala CIWA-Ar ou
presença

de

convulsões

está

indicada

internação

em

Unidades

Clínicas,

monitoramento e controle dos distúrbios hidreletrolíticos, função hepática e renal .
Medicação sintomática e de suporte para as complicações clínicas.
Casos graves com intensa depressão ou coma :Tratamento hospitalar.
Figura 15. Fluxograma da Intoxicação Alcoolica Aguda
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4.8.2. BENZODIAZEPÍNICO (BDZ)
INTRODUÇÃO
Atualmente, os BDZs ainda possuem indicações precisas para controle da ansiedade
e como tratamento adjuvante dos principais transtornos psiquiátricos, mas
continuam sendo prescritos de modo indiscriminado, tanto por psiquiatras quanto
por médicos de outras especialidades. Ao escolher um tratamento com BDZs, devese pensar também nas complicações potenciais, tais como: efeitos colaterais, risco
de dependência e custos sociais.

SINAIS E SINTOMAS
Dos pacientes que usam benzodiazepinico por mais de 12 meses, 50% evoluem com
síndrome de abstinência (provavelmente ainda mais em clínicas especializadas).
Os sintomas começam progressivamente dentro de 2 a 3 dias após a parada de
benzodiazepinico de meia-vida curta e de 5 a 10 dias após a parada de
benzodiazepinico de meia-vida longa, podendo também ocorrer após a diminuição
da dose.

Figura 16. Sinais e sintomas da abstinencia de BDZ

Abstinência refere-se à emergência de novos sintomas seguintes à descontinuarão
ou redução dos benzodiazepinico. Ela deve ser diferenciada dos sintomas de rebote,
que se caracterizam pelo retorno dos sintomas originais para os quais os
benzodiazepinico foram prescritos, numa intensidade significativamente maior.
Ocorrem dentro de poucos dias após a retirada dos benzodiazepinico e permanecem
por vários dias.
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TRATAMENTO
Não se justifica o uso de benzodiazepinico por longos períodos, exceto em situações
especiais. Apesar do desconforto inicial, devido à presença da síndrome de
abstinência, pacientes que conseguem ficar livres de benzodiazepinico por pelo
menos cinco semanas apresentam redução nas medidas de ansiedade e melhora
na qualidade de vida. Não se deve esperar que o paciente preencha todos os
critérios da síndrome de dependência para começar a retirada, uma vez que o quadro
típico de dependência química – com marcada tolerância, escalonamento de doses
e comportamento de busca pronunciado - não ocorre na maioria dos usuários de
benzodiazepinico, a não ser naqueles que usam altas dosagens. É importante
salientar que mesmo doses terapêuticas podem levar à dependência.
Tratamento Farmacológico
A carbamazepina pode ser uma promissora medicação adjuvante na retirada gradual
de benzodiazepinico, particularmente em pacientes recebendo doses diárias de
20mg ou mais de diazepam por dia (ou equivalentes), mas estudos controlados
maiores são necessários para confirmar seu potencial benefício, determinar melhor
os efeitos adversos e identificar quando seu uso clínico ser indicado.
Pacientes que não conseguem concluir o plano de redução gradual podem se
beneficiar da troca para um agente de meia-vida mais longa, como o diazepam ou
clonazepam.
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4.8.3. COCAÍNA
INTRODUÇÃO
A cocaína é um estimulante do sistema nervoso central que deriva das folhas da
planta Erythroxylon coca. O cloridrato de cocaína é a substância na forma de sal
comumente vendido como pó.
A cocaína é um éster, pertencente à família dos tropanos de alcalóides naturais, na
qual também pertencem a atropina e escopolamina. A substância possui múltiplas
ações periféricas e centrais: é um potente anestésico local com propriedades
vasoconstritoras, e um estimulante do sistema nervoso central. A cocaína bloqueia a
recaptação da dopamina, aumentando a quantidade desse neurotransmissor no
sistema de recompensa cerebral, responsável pelos efeitos agudos e com a
dependência.

SINAIS E SINTOMAS
Figura 17. Sinais e sintomas decorrentes do uso da cocaína

(*) Sintomas que caracterizam o estado excitação denominado “high”
(**) Sintomas de euforia e bem-estar extremos, associados ao aumento da libido e do prazer sexual são
denominados “rush”.
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TRATAMENTO
Investigar a gravidade da síndrome de abstinência e a intensidade da fissura, como
indicadores importantes de prognóstico, e estabelecer intervenções específicas para
tais aspectos, pois a aplicação de múltiplos recursos influencia o resultado do
tratamento.
O tratamento ao dependente de cocaína deve ser iniciado rapidamente. As taxas de
abandono pré-tratamento podem chegar a 50%, quando o paciente não é atendido
imediatamente e por até 2 dias. Uma das etapas da avaliação inicial do dependente
consiste na investigação da disponibilidade e da prontidão do paciente para o
tratamento. Para tanto, é necessário definir o estágio motivacional no qual esse se
encontra, uma vez que as estratégias e atividades são aplicadas de acordo com o
estágio que o paciente se encontra, do começo ao final do tratamento.
Na maior parte das vezes, o transtorno psicótico remite após tratamento com
antipsicótico e/ou interrupção do consumo. Os sintomas da intoxicação como
taquicardia, hipertensão, tremor e sudorese são semelhantes aos dos quadros
ansiosos e devem ser tratados com benzodiazepínicos em doses variáveis até que o
indivíduo se tranquilize. Antipsicóticos com haloperidol ou olanzapina nas formas
injetáveis podem ser usados em quadros mais intensos. Os dependentes com
comorbidades respondem pior ao tratamento inicialmente, mas a permanência neste
está associada ao aumento dos índices de abstinência e a melhora significativa do
desempenho cognitivo e emocional, bem como a resultados de longo prazo bastante
semelhantes aos dos portadores de transtornos mentais isolados.
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4.8.4. CRACK
INTRODUÇÃO
Crack é produzido a partir da cocaína, bicarbonato de sódio ou amônia e água,
gerando um composto, que pode ser fumado ou inalado. O nome “crack” vem do
barulho que as pedras fazem ao serem queimadas durante o uso.
Sua utilização provoca uma euforia de grande magnitude e curta duração, com
intensa fissura e síndrome de urgência para repetir a dose. Pelo seu baixo preço,
agregou facilmente novos consumidores. O uso da substância psicoativa aumenta a
chance de outros transtornos mentais, podendo mimetizar, atenuar ou piorar
sintomas. No caso específico do crack, é comum sua associação a transtornos de
humor, personalidade, conduta e déficit de atenção.

SINAIS E SINTOMAS
O

crack

atinge

e

repercute

em

praticamente

todo

o

organismo: sistema

nervoso, pulmões, coração, rins, tubo digestivo, coração, etc.
O dependente de crack quase não come, nem dorme, o que ocasiona um rápido
processo de desnutrição e emagrecimento, ainda mais intenso que o produzido pela
cocaína. Uma pessoa adulta dependente de crack pode perder até dez quilos em um
único mês. Os dependentes de crack também passam a não ligar mais para hábitos
básicos de higiene e cuidados com a aparência. Neurologicamente, o uso do crack
pode levar a dores de cabeça, tonteiras, inflamações dos vasos cerebrais, etc. Na
árvore

respiratória

a

alta

temperatura

da

causar lesõesna laringe, traqueia e brônquios que
da pneumonia e

da tuberculose.

Na circulação,

fumaça
favorecem

o

crack

do
o

provoca

crack

pode

aparecimento
a

liberação

de adrenalina e, com isso, o aumento da frequência cardíaca e subida da pressão
arterial, arritmias, isquemias e infarto agudo do miocárdio. No aparelho digestivo, o
crack provoca sintomas como náusea, perda do apetite, flatulência, dor abdominal
e diarreia. Mas a árvore respiratória é a que mais sofre com o vício do crack.
Normalmente há tosse, dor no peito, falta de ar, escarro sanguinolento. Podem
ocorrer quadros psiquiátricos graves, como delírios, alucinações, paranoias, etc.
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TRATAMENTO
Na atualidade, não há ainda medicamentos aprovados pela Food and Drug
Administration para tratamento especifico de dependência de cocaína/crack, embora
haja muitos estudos nesse sentido e alguns parecem promissores. As drogas
utilizadas não apresentam evidências científicas ou experiência clínica consistente:
I-ANTICONVULSIVANTES:
1-Carbamazepina
– Dose: 400 a 1200 mg/dia
-Efeitos colaterais: tonturas, mal-estar gástrico, sonolência, náuseas, ataxia,
leucopenia e rush cutâneo são os mais comuns.
-Recomendação: Dosagem sérica da droga e controle da função hepática.
2 - Topiramato
- Dose: 200 a 400 mg/dia
-Mecanismo: envolvimento dos sistemas GABAérgicos e Glutamatergicos na
modulação do sistema de recompensa cerebral (ação anti Craving)
-Efeitos colaterais: Sonolência, parestesia, dificuldade de concentração, redução do
peso corporal.
3 – Gabapentina
- Dose: 900 a 1800 mg/dia (inicial com 300 mg)
-Propriedades GABAérgicos e Glutamatergicas.
-Efeitos Colaterais: Sedação, ataxia, fadiga e tonturas.
4 – Lamotrigina
- Dose: 100 a 150 mg/dia
-Atua sobre os canais de cálcio sensibilizando a diferença de potencial para estabilizar
as membranas neuronais
-Efeitos Colaterais: Ataxia, cefaleia, rush cutâneo, sonolência e tonturas.
5 - Valproato de sódio
- Dose: 500 mg/dia
-Mecanismo Gabaérgico - modificando o mecanismo do GABA modificando o
metabolismo, com aumento da liberação do GABA, diminuição do turnover e aumento
da recaptação do GABA B.
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-Recomendação: controle da função hepática e hematológico.

II- AGENTES AVERSIVOS:
1- Dissulfiram - (Antietanol)
- Dose: 250 a 500mg/ dia.
– Bloqueio da enzima da degradação da cocaína e dopamina. Historicamente tem
sido usado na Dependência Alcoólica. Objetiva diminuir o craving, através de
mecanismo de aversão a droga pelos efeitos decorrentes da mesma

III – ANTIDEPRESSIVOS:
1-TRICICLICOS:
Imipramina (Tofranil) e Monocloroimpramina (Anafranil)
- Dose: 75 a 300 mg/dia.
- Efeitos Colaterais: Boca seca, tonturas, constipação intestinal, aumento de peso,
tremores, hipotensão ortostática, tonturas, visão borrosa etc.

2- INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DA SEROTONINA, NORADRENALINA E
DUAIS.
- ISRSs – Fluoxetina – Dose: 20 a 60 mg./dia
- Paroxetina – Dose: 20 a 40mg/dia
- Sertralina - Dose: 100 mg/dia.
- Efeitos Colaterais: melhor tolerados que os tricíclicos.

Podem apresentar:

diminuição do apetite, retardo da ejaculação, diminuição da libido etc.

IV – ESTABILIZADORES DO HUMOR:
Lítio – Carbonato de Lítio
- Dose: 600 a 900 mg. /dia
-Efeitos Colaterais: tremores, ataxia, problemas intestinais no início do tratamento.
Contraindicado para os que têm comprometimento da função renal.
- Recomendado: Controle da concentração sérica.
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V- ANTIPSICÓTICOS:
Haloperidol
– Dose: 5 a 20mg/dia
-Efeitos colaterais: sintomas extrapiramidais, comprometimento da esfera sexual,
hipotensão ortostática, visão borrosa etc.
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4.8.5. MACONHA
INTRODUÇÃO
A Cannabis sativa contém aproximadamente 400 substâncias químicas, entre as
quais se destacam pelo menos 60 alcalóides conhecidos como canabinóides. Eles são
os responsáveis pelos seus efeitos psíquicos e classificados em dois grupos: os
canabinóides psicoativos e os não-psicoativos .
As taxas de absorção oral são mais elevadas (90% a 95%) e lentas (30 a 45 minutos)
em relação à absorção pulmonar (50%). Os efeitos farmacológicos pela absorção
pulmonar podem demorar entre 5 a 10 minutos para iniciarem. Devido à sua
lipossolubilidade, os canabinóides acumulam-se principalmente nos órgãos onde os
níveis de gordura são mais elevados (cérebro, testículos e tecido adiposo). Alguns
pacientes podem exibir os sintomas e sinais de intoxicação por até 12 a 24h, devido
à liberação lenta dos canabinóides a partir do tecido adiposo.

SINAIS E SINTOMAS
Figura 18. Sinais e sintomas decorrentes do uso da maconha
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Déficits motores (por ex., prejuízo da capacidade para dirigir automóveis) e
cognitivos (por ex., perda de memória de curto prazo, com dificuldade para lembrar
de eventos, que ocorreram imediatamente após o uso de canábis) costumam
acompanhar a intoxicação.

Figura 19. Déficits motores e cognitivos obsrvados na intoxicação aguda de
maconha

O consumo de maconha pode desencadear quadros temporários de natureza
ansiosa, tais como reações de pânico, ou sintomas de natureza psicótica. Ambos
habitualmente respondem bem a abordagens de reasseguramento e normalmente
não há necessidade de medicação.
A maconha é capaz de piorar quadros de esquizofrenia, além de constituir um
importante fator desencadeador da doença em indivíduos predispostos. Desse
modo, pacientes esquizofrênicos usuários de maconha e seus familiares devem ser
orientados acerca dos riscos envolvidos. O mesmo se aplica aos indivíduos com
fatores de risco e antecedentes familiares para a doença.

Complicações crônicas
Há evidência de que o uso prolongado de maconha é capaz de causar prejuízos
cognitivos relacionados a organização e integração de informações complexas,
envolvendo vários mecanismos de processos de atenção e memória.
Estudo recente comparando usuários pesados de maconha com ex-usuários pesados
e com usuários recreacionais, constatou que os déficits cognitivos, apesar de
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detectáveis após sete dias de consumo pesado, são reversíveis e relacionados ao
consumo recente de maconha e não estão relacionados ao uso cumulativo ao longo
da vida.

TRATAMENTO
Apesar da

existência de

muitos

efeitos

nocivos

da

maconha

permanecer

inconclusivos, a recomendação é que os profissionais de saúde devam informar seus
pacientes usuários de maconha sobre os já comprovados efeitos nocivos (risco de
acidente, danos respiratórios para usuários crônicos, risco de desenvolver
dependência para usuários diários e déficit cognitivo para os usuários crônicos). Os
efeitos nocivos inconclusivos também devem ser transmitidos.
Os usuários devem ser inseridos nos grupos/oficinas que existem no CAPSad.
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4.8.6. SOLVENTES
INTRODUÇÃO
Com exceção do éter e do clorofórmio, já utilizados como anestésicos gerais,
os solventes não possuem qualquer finalidade clínica. Eles são compostos de
hidrocarboneto alifáticos e aromáticos, facilmente voláteis, presentes numa série de
produtos, tais como aerossóis, vernizes, tintas, propelentes, cola, esmalte e
removedores.
No Brasil, os solventes estão entre as drogas mais usadas por estudantes de
escolas públicas e entre adolescentes de baixa renda. Trabalhadores da indústria
podem apresentar problemas agudos e crônicos decorrentes da exposição à ação
de solventes. Diversos usuários crônicos apresentam quadro neurológicos graves.

Figura 20. Substancias químicas encontradas nos solventes
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SINAIS E SINTOMAS
Doses iniciais trazem ao usuário uma sensação de euforia e desinibição, associada a
tinidos e zumbidos, ataxia, risos imotivados e fala pastosa. Com o prosseguimento
do uso, surgem manifestações congruentes com a depressão do SNC: confusão
mental, desorientação e possível alucinações visuais e auditivas. A terceira etapa
acentua a depressão central, com redução do estado de alerta, incoordenação
motora e piora das alucinações. A intoxicação pode atingir níveis ainda mais
profundos de depressão, como estado de inconsciência, convulsões, coma e morte.Os
solventes são depressores cardíacos e respiratórios. Arritmias decorrentes do uso
agudo já foram relatadas.
Atrofias corticais e cerebelares são possíveis em usuários crônicos, produzindo
sintomas de empobrecimento cognitivo, sintomas relacionados aos nervos cranianos
e ataxia. Pode haver ainda neuropatias, insuficiência renal crônica, hepatite
tóxicas, náuseas, vômitos, dores abdominais difusas, diarréia, pneumonites
químicas, tosse e broncoespasmos. A abstinência é o melhor a ser feito nestes casos.
O tratamento de cada uma das complicações deve ser prescrito de acordo com
diretrizes específicas.

TRATAMENTO
O tratamento da intoxicação aguda é sintomático. Nas intoxicações graves pode
haver emergências médicas (depressão respiratória, arritmias cardíacas, convulsões
e coma), devendo receber atendimento imediato.
O período de desintoxicação em usuários crônicos de solventes deve ser tão longo
quanto possível. Várias semanas de observação próxima poderão ser necessárias
para que o cérebro destas pessoas jovens livre-se do efeito dos produtos químicos.
O tratamento deve ser social por natureza. Como o uso de solventes geralmente uma
atividade de grupo, o tratamento deve incluir terapia de grupo assim que o cliente
esteja pronto. Aconselhamento individual pode ajudar.
Abusadores de solventes voláteis apresentam altas taxas de abandono e de expulsão
de comunidades terapêuticas e de serviços comunitários, mais do que outros tipos
de dependentes de drogas.
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4.9.

AÇÕES DESENVOLVIDAS EM GRUPO:

Dentre as atividades que serão desenvolvidas na unidade destacam-se:

4.9.1. GRUPO DE PREVENÇÃO DE RECAÍDA
As situações de risco são o foco principal de trabalho na prevenção de recaída, que
tem como objetivo reconhecê-las e evitá-las quando necessário e possível, assim
como ensinar o indivíduo a lidar efetivamente com elas de outras formas, que não
fazendo o consumo da substância. A Prevenção de Recaída, de uma forma geral,
combina o treinamento de habilidades comportamentais, intervenções cognitivas e
mudanças no estilo de vida.
Dentro desse modelo de prevenção de recaída, compreende-se que o retorno ao uso
de drogas ocorre em situações de alto risco, nas quais há uma ameaça à abstinência.
Nesses casos, o paciente não apresenta uma estratégia de enfrentamento para a
situação de risco, o que baixa a sua sensação de auto-eficácia e aumenta a
probabilidade de voltar aos níveis básicos do comportamento-alvo.
Podemos compreender que uma situação de alto risco é aquela que impõe uma
ameaça ao indivíduo e o impede de se controlar, aumentando o risco de uma recaída.
Nesse caso os estímulos associados ao uso de drogas evocam a memória da
experiência desse uso e apresentam propriedades reforçadoras que promovem a
repetição do comportamento.
São considerados estímulos de risco ambientes, companhias, disponibilidade de
droga, acesso fácil, estados emocionais e todos os determinantes intrapessoais e
interpessoais responsáveis por ativarem crenças disfuncionais em relação ao uso de
drogas.
Na dependência química, tanto a fissura quanto a recaída podem ocorrer mesmo
após longos períodos de abstinência, tornando seu tratamento um desafio para os
profissionais que trabalham nessa área. Porém, no modelo de prevenção de recaída,
a recaída é considerada como parte do processo de mudança que, muitas vezes, pode
ser vista como a forma pela qual o paciente recomeça o tratamento mais consciente
do seu problema.
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4.9.2. GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DE HBILIDADES SOCIAIS
O Grupo de Habilidades Sociais, tem o objetivo de exercitar classes de habilidades,
as quais vão ajudar o indivíduo a melhor se ajustar à sociedade.
Trabalhar habilidades sociais em um grupo no CAPS AD se deve ao fato de que os
pacientes que frequentam o serviço têm

dificuldade no repertório de inserção e

socialização na sociedade.
Serão aplicamos no CAPS AD

sete classes de habilidades sociais,são elas:

autocontrole e expressividade emocional; empatia; assertividade; habilidade de
civilidade; habilidade de fazer amizades; habilidade de solução de problemas
interpessoais; e habilidades sociais acadêmicas.
É importante ressaltar que nenhuma classe de habilidades sociais é trabalhada
isoladamente. Elas, de alguma forma, se relacionam e se completam. Dessa forma,
por mais que classifiquemos alguma dinâmica em alguma classe, ela também reforça
a aprendizagem das demais.

4.9.3. GRUPO DE TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL - TCC
A Terapia Cognitivo-Comportamental está centrada nos problemas e questões
trazidos pelo paciente, objetivando ajudá-lo a aprender novas estratégias para atuar
no ambiente, de forma a promover mudanças necessárias. A metodologia utilizada
na terapia é de uma cooperação entre o terapeuta e o paciente de forma que as
estratégias para a superação de problemas concretos são planejadas em conjunto.

4.10.

ALTA DO CAPS AD

Toda alta é eminentemente uma medida clínica, que precisa ser negociada e aceita
pelo paciente, como parte de um projeto que irá ajudá-lo a viver melhor. No CAPS
AD sã realizados três tipos de Alta:

Alta melhorada: Ao perceber o momento de evolução do tratamento para o
paciente, e observar que os recursos disponibilizados no CAPS AD já não são os
mais adequados para ele, o paciente será encaminhado para o ambulatório de saúde
mental.
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Alta por abandono:

O tratamento da dependência química exige muita

responsabilidade e comprometimento do paciente, porém muitas vezes este ainda
não percebe a dependência como uma doença, e alguns iniciam o tratamento
obrigado pela família. Desta forma, no decorrer da terapêutica existe o abandono.

Alta a pedido: Acontece quando a equipe técnica ainda percebe a necessidade de
continuidade do tratamento, porém o paciente se sente preparado para restabelecer
suas relações e obrigações sociais.

4.11. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE FARMÁCIA
A assistência farmacêutica será coordenada e executada por farmacêutico, o qual
poderá ter assistente não farmacêutico. Somente serão liberadas medicações sob
prescrição médica, devidamente assinadas e com nome e número de conselho de
classe, legíveis, dos profissionais que prescrevem. Da mesma forma, somente serão
aceitas prescrições e receitas com nome e sobrenome do paciente. O nome (princípio
ativo) da medicação, a forma farmacêutica, a via de administração, a composição, a
dosagem e posologia das medicações prescritas e todos os dados deverão estar
legíveis e completos.
A Assistência Farmacêutica seguirá todas as normatizações técnicas preconizadas
pela ANVISA e legislação pertinente.
Será garantido o fornecimento de medicação aos pacientes que se encontrem em
observação, prescritos pelo médico.
O Serviço de Farmácia compreende as atividades administrativa e de apoio, pois
nesta

logística

temos:

Seleção

de

materiais

e

medicamentos,

Aquisição,

Recebimento, Armazenamento e Distribuição, essa logística caracteriza-se pela
operação do almoxarifado incluindo o suporte à farmácia e a distribuição de produtos
para saúde e medicamentos para as áreas demandantes, além da oferta de mão
de obra, dimensionamento de sistemas de transporte e suprimentos para realização
das atividades.
Sendo responsável pela operação do almoxarifado e da farmácia central, locais de
execução das atividades de recebimento, conferência, inspeção, armazenamento e
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controle, registro e expedição de medicamentos, produtos para saúde e demais
materiais

Distribuição
A distribuição racional dos medicamentos e materiais assegura o envio dos produtos
solicitados pelos usuários, na quantidade e especificações solicitadas, de forma
segura e no prazo estabelecido, empregando métodos de melhor custo versus
eficácia e versus eficiência.
O tipo de distribuição de medicamentos e materiais a ser adotado por uma Instituição
de Saúde depende de sua complexidade, infraestrutura e o tipo de gestão. Este
processo deve ser coordenado por profissional farmacêutico habilitado.
O fornecimento gratuito de medicamentos que constam na lista padronizada da
Secretaria Municipal de Saúde aos usuários em atendimento, ocorrerá mediante
prescrição do profissional médico responsável pelo atendimento em questão.
A Farmácia deverá funcionar seguindo o horário de funcionamento do CAPS, e
compreende o cumprimento das principais atividades a seguir especificadas:
Armazenamento de produtos:


Produtos que não necessitam de armazenamento especial:



Verificar os itens a serem repostos;



Colocar nas gavetas ou bins os itens de reposição;



Respeitar nesta reposição o critério PVPS (Primeiro a Vencer, Primeiro a Sair);



Colocar em sacolas separadas os lotes diferentes;



Disponibilizar para a dispensação lote a lote, respeitando o critério PVPS.

Multidoses:


Verificar os itens a serem repostos;



Afixar etiqueta de validade no frasco/tubo do produto;



Devolver cada frasco/tubo para sua caixa de origem;



Colocar nas gavetas ou bins os itens de reposição;



Respeitar nesta reposição o critério PVPS (Primeiro a Vencer, Primeiro a Sair);



Colocar em sacolas separadas os lotes diferentes;
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Disponibilizar para a dispensação lote a lote, respeitando o critério PVPS.

Medicamentos termolábeis:


Verificar os itens a serem repostos;



Etiquetar medicamentos com etiqueta padronizada azul de MED. GELADEIRA;



Colocar na prateleira central da geladeira de armazenamento exclusivo de
medicamentos;



Respeitar nesta reposição o critério PVPS (Primeiro a Vencer, Primeiro a Sair);



Disponibilizar para a dispensação lote a lote, respeitando o critério PVPS.

Medicamentos sujeitos a controles especiais (Portaria 344/98):


Verificar os itens a serem repostos;



Etiquetar medicamentos com etiqueta preta padronizada de MED. PORTARIA
344



Colocar nos bins do armário com chaves os itens de reposição;



Respeitar nesta reposição o critério PVPS (Primeiro a Vencer, Primeiro a Sair);



Colocar em sacolas separadas os lotes diferentes;



Fechar o armário;



Disponibilizar para a dispensação lote a lote, respeitando o critério PVPS.

Atividades complementares:


Controle do estoque;



Solicitações de reposição de estoque;



Recebimento de materiais e medicamentos com avaliação de fornecedores;



Manipulação de medicamentos estoque nas condições adequadas a cada tipo
de medicamento ou material;



Produção de kits;



Dispensação e cobrança na conta do paciente;



Padronização de medicamentos.

Vantagens:


Diminuição dos estoques no Posto de Enfermagem;



Facilidade para devolução à Farmácia;·
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Redução potencial de erros de medicação;·



Reduz tempo do pessoal da enfermagem quanto as atividades· com
medicamentos;



Redução de custos com· medicamentos;



Controle mais efetivo sobre· medicamentos;

A unidade deve manter e controlar receituários específicos. Conforme legislação
vigente para prescrição das drogas controladas.

4.12. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS
MÉDICOS
O Conselho Federal de Medicina na resolução nº 1.638/2002 define prontuário como
o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens
registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do
paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que
possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade
da assistência prestada ao indivíduo. É ainda instrumento para educação profissional
e suporte legal quando questionamentos jurídicos e/ou processuais são feitos acerca
de condutas multiprofissionais.
Em todos os serviços de saúde as informações geradas a partir do acompanhamento
do paciente realizado pela equipe multiprofissional devem estar escritas de modo
claro e conciso no prontuário do paciente, garantindo a continuidade e qualidade do
seu cuidado.
O prontuário deve ser preservado por no mínimo 20 anos a partir da data do último
registro, sendo o serviço de saúde o guardião legal deste documento, respondendo
pela integridade e sigilo de seu conteúdo, assim como a rápida disponibilização das
informações quando solicitado judicialmente ou pelo próprio paciente (Resolução CFM
1.638/02).
O Serviço de Arquivo de Prontuários é um serviço imprescindível à Unidade e sua
existência decorre da necessidade de sua organização através da confecção,
manutenção, conservação e guarda de prontuário dos pacientes que necessitam de
assistência médica e é uma fonte de pesquisa científica, reunindo as atividades de
Arquivo, Registro e Estatística.
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O Serviço funcionará de segunda à sexta, dem horário administrativo.
Será utilizado o Sistema Dígito Terminal em Cores, em estantes de aço.
Para o arquivamento dos prontuários com maior agilidade e fácil localização, são
utilizadas 10 cores combinadas (branco, marrom, verde, preto, violeta, amarelo,
azul, cinza e vermelho). As cores representam as estantes e depois as prateleiras.
Figura 21. Sistema Dígito Terminal em Cores

4.13. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
A manutenção tem como objetivo principal a produção de serviços técnicos de
manutenção

e

funcionamento

conservação,
de:

Móveis,

garantindo

perfeito

equipamentos,

estado

estrutura

e

predial,

condições

de

climatização,

instalações hidráulica e elétrica, casa das máquinas (gerador, transformador e
bombas) e extintores, assegurando que todas as instalações prediais estejam em
perfeito estado, fazendo com que todos os usuários desempenhem suas tarefas
confortavelmente. Possui compromisso com os aspectos ecológicos da unidade,
através da atenção às condições ambientais que cercam as pessoas que trabalham,
procuram, visitam ou precisam utilizar espaços físicos da unidade e de suas cercanias
(ventilação, refrigeração, iluminação, ajardinamento, infiltrações de água, goteira,
entre outros).
A importância da manutenção deduz-se do valor que o equipamento e as instalações
representam no capital necessário para toda a construção da unidade. Não basta,
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pois que o equipamento seja o melhor. É necessário também que o mesmo tenha
garantida a vida mais longa possível através do planejamento e execução de um
adequado programa de manutenção.

4.14. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA
O serviço tem por objetivo preparar o ambiente para suas atividades, manter a ordem
do ambiente, além de conservar equipamentos e instalações limpos em condições de
higiene ideais para o manuseio.
Finalidades:
 Promover a higienização e limpeza de todo a unidade, levando em
consideração a característica de cada área;
 Fixar um horário para o serviço, em consonância com as atividades
desenvolvidas;
 Coletar todo o lixo da unidade fixando um fluxo específico de saída, dandolhes tratamento e destino corretos;
 Combater permanentemente insetos e roedores; (sinatrópicos)
 Avaliar os produtos a serem utilizados para que, além de higienizarem e
limparem corretamente, não danifiquem os materiais nos quais foram
aplicados;
 Manter recipientes específicos para a coleta de materiais perfuro-cortantes;
 Observar e comunicar aos responsáveis, sobre defeitos encontrados em
instalações e móveis

Processamento de Resíduos Sólidos
A implantação do Plano de Gerenciamento complementar de Resíduos de Serviços de
Saúde, bem como fluxos de coleta interna, manuseio e armazenamento, será
responsabilidade da Pró-Saúde. Os funcionários que manuseiam os resíduos na
unidade usarão Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos pela
Instituição em gerenciamento complementar.
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4.15. DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Carga Horária
Semanal

Carga
Hora Mensal

Aprendiz
Administrativo

20

100

1

Psicólogo

40

200

2

Oficineiro

40

200

2

Recepcionista

40

200

2

Assistente Social

30

150

1

Assistente
Administrativo

40

200

1

Enfermeiro

40

200

1

Auxiliar de Apoio
Administrativo

40

200

2

Farmacêutico

40

200

1

Técnico de
Enfermagem

40

200

3

Gerente
Administrativo

40

200

1

Auxiliar Higiene e
Limpeza

40

200

1

Categoria

Quantidade de
Colaboradores

18

R$ Salário
958,80

9.166,36

5.802,82

5.018,34

5.000,43

3.061,11

6.885,33

5.708,28

5.922,07

10.432,32

13.070,37

1.848,40

Observação
Valor de salário informado contempla
verbas fixas e variáveis, encargos,
benefícios e provisões trabalhistas.
Valor de salário informado contempla
verbas fixas e variáveis, encargos,
benefícios e provisões trabalhistas.
Valor de salário informado contempla
verbas fixas e variáveis, encargos,
benefícios e provisões trabalhistas.
Valor de salário informado contempla
verbas fixas e variáveis, encargos,
benefícios e provisões trabalhistas.
Valor de salário informado contempla
verbas fixas e variáveis, encargos,
benefícios e provisões trabalhistas.
Valor de salário informado contempla
verbas fixas e variáveis, encargos,
benefícios e provisões trabalhistas.
Valor de salário informado contempla
verbas fixas e variáveis, encargos,
benefícios e provisões trabalhistas.
Valor de salário informado contempla
verbas fixas e variáveis, encargos,
benefícios e provisões trabalhistas.
Valor de salário informado contempla
verbas fixas e variáveis, encargos,
benefícios e provisões trabalhistas.
Valor de salário informado contempla
verbas fixas e variáveis, encargos,
benefícios e provisões trabalhistas.
Valor de salário informado contempla
verbas fixas e variáveis, encargos,
benefícios e provisões trabalhistas.
Valor de salário informado contempla
verbas fixas e variáveis, encargos,
benefícios e provisões trabalhistas.

72.874,64

DIMENSIONAMENTO MÉDICO PESSOA JURÍDICA
DESCRIÇÃO SERVIÇO
Médico Psiquiatra
Total

CARGA HORARIA
SEMANAL

CARGA HORÁRIA
MENSAL

R$ MENSAL

45

225

27.000,00

225

27.000,00
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V.

PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA QUALIDADE (C2)

5.1.

POLÍTICA DE GESTÃO DA QUALIDADE

A Pró-Saúde implanta nas unidades de saúde por ela administrada o Núcleo da
Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP-L).
O Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente deve assegurar a melhoria da gestão
dos serviços de saúde, por meio do planejamento, implementação, monitoramento,
avaliação dos seguintes temas:
1. Planejamento Estratégico
2. Segurança Assistencial (protocolos, classificação e monitoramento dos
riscos, notificação de eventos e programas de segurança)
3. Gestão do SAU – Serviços de Atendimento aos Usuários
4. Gestão dos Processos (mapeamento, documentação e indicadores)
5. Programas de Auditorias e Certificações

O Núcleo tem por finalidade:


Inserir o tema Qualidade e Segurança do Paciente no Planejamento
Estratégico da Unidade;



Adotar as diretrizes e modelos corporativos;



Reportar a evolução do Projeto ao Coordenador do Projeto e/ou ao
NQS – Central (sede Pró-Saúde);



Contribuir para melhorias na metodologia de gestão;



Colaborar com os Núcleos de Qualidade de outros serviços;



Implementar os Programas de Excelência;



Estabelecer planos de ações para adoção do Programa Nacional de
Segurança do Paciente;



Implementar a melhoria da qualidade na gestão de Serviços de
Saúde com vistas à acreditação;



Estabelecer planos de ações para o cumprimento dos Objetivos e
Metas Estratégicas definidas pela Sede.
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Figura 22: Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente

Figura 23. Fluxograma do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO:
A partir do Planejamento Estratégico são estabelecidos mecanismos considerando
cenário interno e externo, legislações vigentes, plano de trabalho e contrato de
gestão.

GERENCIAMENTO DOS RISCOS:
Aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na
avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde
humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional.
A implantação de um programa de gerenciamento do risco prevê a aplicação de um
processo lógico e sistemático de identificação, quantificação, análise do impacto do
evento na assistência, tratamento com implantação de medidas seguras e a
comunicação dos riscos de maneira a possibilitar que a organização diminua a
ocorrência de efeitos indesejáveis.

Classificação de Riscos:
Risco clínico: risco associado à ação direta ou indireta dos profissionais da área da
saúde, resultante da ausência ou deficiência de políticas e ações organizadas na
prestação de cuidados de saúde. Exemplos:


Risco de identificação incorreta do paciente;



Falha na segurança medicamentosa;



Risco de comunicação.

Riscos não clínicos: àqueles relacionados à segurança das instalações ou
atendimento aos processos de prestação de cuidados aos pacientes. Inclui aqui
também os riscos gerados por quebra nas condições adequadas de trabalho.
Exemplos:


Riscos relativos à utilização de equipamentos: defeito no equipamento,
erro de utilização do usuário, uso em circunstâncias impróprias, falta
de manutenção preventiva.



Riscos relativos à segurança predial: laudo de para raio, manutenção
de elevadores, manutenção do sistema de ar condicionado, segurança
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dos vasos de pressão - autoclave, caldeira, sistema de vapor, gases
medicinais, vácuo, ar comprimido, proteção radiológica, condições da
água e sistema de aterramento.


Riscos relativos à segurança ocupacional: situação vacinal, exames
periódicos, risco de incêndio e acidentes ocupacionais.

5.2.

MONITORAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DE
QUALIDADE, DE PRODUTIVIDADE E ECONÔMICO-FINANCEIROS E
APRESENTANDO AS SISTEMÁTICAS DE APLICAÇÃO DE AÇÕES
CORRETIVAS.

Padronização de Indicadores de Processo na Pró-Saúde
O modelo de gestão Pró-Saúde considera como parte integrante o sistema de gestão
da qualidade. Cada unidade tem planejamento próprio para desenvolver e
amadurecer sua gestão e, por consequência, para desenvolver a qualidade dos
serviços prestados.
É importante nesse momento fazer referência aos instrumentos já existentes e
aplicados nas unidades sob gestão Pró-Saúde:


Relatório de Atividades (com manual próprio): foco no desempenho
global institucional (dados de produção, contábil-financeiro, informações
e indicadores);



Plano Estatístico (com manual próprio): foco na produção setorial, base
para coleta de dados;



Indicadores e Objetivos estratégicos (definidos por procedimento de
gestão): foco corporativo nas diretrizes estratégicas da gestão PróSaúde; e



Controle de Metas Contratuais (definidos por procedimento de gestão):
foco nas metas do contrato de gestão Pró-Saúde.
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Figura 24. Instrumentos utilizados na Gestão de Processos

Importante citar que alguns indicadores estão presentes em mais de um dos
instrumentos utilizados pela Pró-Saúde. Isso acontece quando um mesmo indicador
tem função de subsidiar diferentes análises. A base de indicadores da Sede é única,
portanto a alimentação do indicador ocorrerá uma única vez, mesmo fazendo parte
de diferentes instrumentos de análise.
A comparação do desempenho com um referencial externo é uma prática necessária
aos serviços que buscam a gestão de qualidade através de processos de certificação,
porém, o essencial a todas as instituições é a busca pela melhoria da qualidade nas
atividades desenvolvidas, e a possibilidade de nivelar o desempenho aos melhores
resultados de mercado é um diferencial.

Indicadores de Processos
Dada a complexidade e o grande número de indicadores existentes no mercado e
mesmo nas unidades pertencentes à rede Pró-Saúde, optou-se por uma seleção que
representa os resultados atingidos nos diversos seguimentos do serviço, além de
seguir os seguintes critérios:
1. Simplicidade de cálculo e Facilidade de interpretação;
2. Disponibilidade (facilidade de obtenção);
3. Possibilidade de gerar tendências;
4. Periodicidade;
5. Confiabilidade.

93

Plano de Trabalho para gerenciamento, operacionalização e execução de serviços de saúde na unidade
de saúde do CAPS AD, conforme edital de chamamento público nº 11/2018. Mogi das Cruzes- SP

Os indicadores de processos padronizados serão apurados nos serviços de saúde sob
gestão da Pró-Saúde. Os dados farão parte de um painel publicado e compartilhado
internamente com os serviços, denominado “Indicadores de Processo”. Este painel
proporcionará avaliar comparativamente o desempenho qualitativo de um mesmo
processo em instituições distintas, e servirá de balizador de informações e
benchmarking entre os serviços da rede, atingindo assim os objetivos da sua
construção:
1. Implantação de um sistema de informação institucional consistente no que se
refere a processos;
2. Implementação de análises críticas sistêmicas pelas lideranças com evidências
de ações de melhoria e inovação;
3. Identificação de oportunidades de melhoria de desempenho através do
processo contínuo de comparação com outras práticas organizacionais com
evidências de resultados positivos;
4. Observação

de

análise

de

tendência

com

resultados

favoráveis

e

consecutivos;
5. Favorecimento para criação de um “ Banco de Boas Práticas ” institucionais.

Registros
Os indicadores devem ser levantados mensalmente por todos os Serviços de Saúde
administrados pela Pró-Saúde, sendo que:
1. Todo

indicador

de

processo

padronizado

tem

uma

ficha

técnica

correspondente que orienta e define como deve ser apurado;
2. Alimentar a base da Sede/DO de indicadores de processos padronizados,
mensalmente via Sistema em acesso remoto, até o dia 15 do mês
subsequente;
3. O Serviço de Saúde que possui base própria do Sistema deve alimentar e
analisar os indicadores localmente;
4. O Serviço de Saúde que não possui o Sistema deve alimentar e analisar os
indicadores na “Ficha de análise crítica de indicador”;
5. Todo Serviço de saúde terá acesso à base de indicadores do Sistema – Sede
para alimentar seus indicadores e visualizar os indicadores dos demais
Serviços de Saúde da Pró-Saúde como forma de benchmarking interno.
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Figura 25. Modelo de ficha de análise crítica

Análise Crítica
A reunião de Análise Crítica deve ser realizada em três etapas: A) gestores e sua
equipe; B) gestores e partes envolvidas e C) gestores e diretoria, onde deve ser
analisado o desempenho dos processos com relação ao alcance das metas
previamente determinados de acordo com a missão e planejamento estratégico da
instituição.

Tomada de decisão e definição de ações corretivas e preventivas
O objetivo desta etapa é buscar meios de incorporar o aprendizado obtido na Análise
Crítica à prática real da Instituição, minimizando os efeitos indesejados e
potencializando os efeitos desejados.
Uma vez conhecidas as causas para o "problema", devem-se determinar, para cada
uma destas causas, ações para a manutenção, melhoria ou ajuste do desempenho.
Não há obrigatoriedade de haver uma ação para cada causa, porém não pode haver
causa que não tenha ação, sendo assim, pode ser determinada uma ação que se
relacione a várias causas.
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Estimar prazos e custos envolvidos nas decisões, buscando sempre a melhor relação
custo x benefício.
As ações definidas podem ser:


Decisões gerenciais;



Ações corretivas ou preventivas;



Melhorias de processos e/ou produtos;



Necessidade de recursos;



Pendências para uma investigação mais profunda sobre a causa raiz do
problema; e



Necessidade de novas informações; dentre outras.

O Plano de Ação é o produto de um planejamento com o objetivo de orientar as
diversas ações a serem implementadas, com total esclarecimento de fatores
vinculados a cada uma delas.
Implementação e acompanhamento das ações definidas
As ações definidas devem ser registradas e/ou cadastradas no Sistema, por onde os
gestores poderão acompanhar os registros referentes à implantação de cada ação.
Deve ser observado o cumprimento de prazos, investimentos previstos e outros itens
de controle de cada ação.

Verificação
Nesta etapa, deve-se verificar se os resultados obtidos a partir da implementação
das ações foram efetivos, ou seja, se os dados coletados antes e após a ação
melhoraram.
Devem-se monitorar os processos, por meio dos Indicadores de processo de gestão
e assistenciais, referentes a análises críticas anteriores.

SOFTWARE DE GESTÂO HOSPITALAR
A plataforma proposta reúne um conjunto de soluções que facilitam o fluxo de dados
entre os setores e integram todos os processos hospitalares. O sistema gerencia
informações clínicas, assistenciais, administrativas, financeiras e estratégicas,
proporcionando uma gestão mais eficiente e melhor atendimento para as pacientes.
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Objetivos


Reduz as taxas de absenteísmo nas consultas e exames, através da otimização
do fluxo de agendamento, proporcionando mais agilidade e eficiência no
atendimento.



Elimina a ociosidade das salas, consultórios e equipamentos de diagnósticos,
aumentando a produtividade da equipe médica.



Reduz a probabilidade de erros médicos por meio do prontuário eletrônico do
paciente, com acesso fácil, rápido a todas as informações e histórico dos
pacientes, permitindo maior assertividade na assistência.



Assegura o correto ciclo de compras, eliminando os desperdícios e aumentando a
eficiência na gestão de materiais, sejam produtos, equipamentos, medicamentos
ou serviços.

SISTEMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Conjunto de aplicações para promover a inteligência nas organizações com foco:
Performance Manager, Document Manager, Occurrence Manager, Competence
Manager e Risk Manager. Abaixo as principais funcionalidades dos módulos citados:


Gestão de Planejamento Estratégico;



Controle de Indicadores de Desempenho.

Figura 26.Modelo da tela do sistema de gestão estratégica
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BI-MICROSTRATEGY
Ferramenta de Business Intelligence, que é responsável por gerar relatórios de
informações da unidade, subsidiando o controle de metas e gestão do contrato.
O acesso é realizado através de ferramenta web, onde essas informações estão
sempre disponíveis aos gestores.

Figura 27. Modelo de tela do BI

GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS E MELHORIAS DOS RESULTADOS

Para a gestão eficaz de uma instituição de saúde, os gestores precisam dispor de
informações gerenciais e estratégicas. A gestão de custos destaca-se como
ferramenta imprescindível no processo de tomada de decisões, visando a melhoria
dos resultados. Ela possibilita a gestão do resultado operacional global da
organização e a avaliação por áreas de atividade, unidades de negócio, clientes,
procedimentos e especialidades médicas fundamentais e decisivas à sustentabilidade
do processo decisório. Através de ferramentas inovadoras e eficazes, o sistema de
custos proposto assegura às organizações de saúde a conquista de melhores padrões
de produtividade e fortalecimento do nível de competitividade.
Aplicações Gerenciais:
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Gerenciar Informações por centro de custos, produtos e serviços para análise
comparativa das mesmas e acompanhamento do processo



Preparação

das

informações

consolidadas

e

comparativas,

permitindo

a

avaliação, acompanhamento e controle da instituição como o estabelecimento de
indicadores de desempenho;


Servir de instrumento de gestão e de melhoria de eficácia na alocação de
recursos;



Subsidiar a avaliação do custeio das atividades com relação a indicadores de
custos.

A otimização dos recursos, sem comprometer a funcionalidade e a qualidade dos
produtos e serviços, deve ser uma busca permanente nas instituições que visam a
excelência.
A apuração e o controle de custos em saúde servem de instrumento eficaz da gestão
para conhecimento acompanhamento dos serviços da Instituição e permitem a
implantação de medidas corretivas que visam a melhora do desempenho das
unidades, com base na redefinição de processos, no aumento da produtividade e na
racionalização do uso dos recursos, entre outras medidas administrativas.
O resultado da apuração de custos deve ser utilizado em estudos de viabilidades em
geral, bem como em licitações. Baseado em operações em andamento, com mesmo
porte e perfil, pode se obter maior segurança nos estudos técnicos para tomada de
decisão.
O gestor tem que ter a consciência do seu custo, mantendo rigoroso controle e ação
sobre as atividades desenvolvidas. O bom desempenho da Gestão de Custos,
depende do comprometimento de todos e do fornecimento adequado das
informações necessárias e com qualidade.

São premissas fundamentais emanadas por esta Política:


Para maior segurança nas tomadas de decisão, a Diretoria das unidades de
saúde deve participar ativamente da Gestão de Custos, tanto dando condições
para o desenvolvimento das atividades como realizando análise e validação
dos indicadores.



Todas as unidades devem constituir um setor de Custos ou (em caso de
indisponibilidade orçamentária) definir o colaborador que irá reunir as
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informações relacionadas à contabilidade de custos, preferencialmente no
próprio setor de Contabilidade;


A área de Custos deverá manter Interação constante com todos os demais
setores da unidade;



A implantação da Gestão de Custos deve seguir o Plano de Ação préestabelecido pela instituição.



Para avaliação de melhores práticas, a Diretoria da unidade e equipe de
operações da Sede Administrativa, deverão analisar e comparar os custos
unitários e indicadores de cada unidade através do Benchmark.

SISTEMÁTICA DE APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS DE DESEMPENHO A
PARTIR DO MONITORAMENTO

As sistemáticas de aplicação de ações corretivas serão feitas por meio de reuniões
onde serão analisadas as ações a serem tomadas bem como as atividades
preventivas.

Ferramentas para a Solução de Problemas:
Para a identificação e análise dos problemas e para a elaboração das ações corretivas
e preventivas, podem ser utilizadas várias ferramentas (Formação de uma equipe;
Fluxograma, Braisntorming, Diagrama de causa e efeito, Folha de verificação,
Diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa, etc.).
Na sequência estão as figuras que exemplificam a análise de desempenho e ciclos de
melhoria.
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Figura 28. Gráfico de Pareto

Figura 29. Diagrama de Ishikawa
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Tabela 3. Cronograma das ações corretivas:

1º SEM

2º SEM

3º SEM

4º SEM

Recebimento de relatório de indicadores
Reunião para análise dos dados
Definição de Plano de Ação
Reunião com Equipe envolvida para
apresentação do Plano de Ação
Início das ações corretivas

5.3.

CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES INTERNAS

As instituições de saúde têm adotado as comissões como um instrumento de gestão
para oferecer serviços de qualidade aos usuários. As comissões desempenham várias
funções na instituição, destacando-se a produção de indicadores relevantes para a
gestão, onde é possível avaliar as metas qualitativas e quantitativas na prestação de
serviços operacionais da unidade de saúde, também contribuir para a eficácia das
organizações em prol dos usuários e bem como desenvolver ações corretivas.
As comissãos sugeridas abaixo deverão iniciar suas atividades no primeiro semestre
após a abertura do serviço.

5.3.1. COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

A Comissão de Ética Médica é o órgão supervisor da ética profissional na instituição,
representando o Conselho Regional e Federal de Medicina. Este tem por atribuição
julgar e disciplinar a classe médica nos aspectos referentes ao exercício profissional,
cabendo-lhes zelar e trabalhar, por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito
desempenho ético da Medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que
a exerçam legalmente.
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Atribuições


Orientar e fiscalizar o desempenho ético da profissão dentro da Instituição;



Atuar como controle de qualidade das condições de trabalho e prestação de
assistência médica na Instituição, sugerindo e acompanhando as modificações
necessárias;



Denunciar às instâncias superiores as eventuais más condições de trabalho
na Instituição;



Assessorar as diretorias clínicas, administrativas e técnica da Instituição,
dentro de sua área de competência.

5.3.2. COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

A Comissão de Ética de Enfermagem (C.E.E.) é o órgão que representa o Conselho
Regional de Enfermagem em caráter permanente junto às Instituições de Saúde,
tendo funções educativas, fiscalizadoras e consultivas dos exercícios profissional e
ético dos profissionais de Enfermagem nas referidas instituições. É reconhecida pela
Diretoria ou Gerência de Enfermagem estabelecendo uma relação de autonomia e
independência com ela, assessorando a mesma sobre assuntos pertinentes ao
Serviço de Enfermagem.

Finalidades
A Comissão de Ética de Enfermagem tem por finalidade:


Garantir a conduta ética dos profissionais de enfermagem da instituição
através da análise das intercorrências notificadas por meio de denúncia formal
e auditoria;



Zelar pelo exercício ético dos profissionais de enfermagem da instituição;



Colaborar com o COREN no combate ao exercício ilegal da profissão e na
tarefa de educar, discutir, orientar e divulgar temas relativos à ética dos
profissionais de enfermagem.
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5.3.3. COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIO

A obrigatoriedade da implantação comissão de análise e revisão do prontuário está
definida pelos Conselhos Regionais de Medicina. Com progressiva complexidade dos
serviços e o avanço técnico e científico da área de saúde exigiriam uma constante
avaliação dos prontuários. A Comissão de análise e Revisão de Prontuário será um
grupo técnico de assessoria, estudo e análise, normativo e fiscalizador, subordinado
diretamente à Diretoria da unidade, que tem como principais objetivos:


Recomendar normas sobre o conteúdo dos prontuários e zelar pelo seu
cumprimento;



Assegurar a qualidade das documentações multiprofissionais na assistência,
pesquisa e estatística da unidade;



Revisar e avaliar por amostragem os Prontuários visando assegurar o
cumprimento da normatização estabelecida



Planejar e executar as ações necessárias à manutenção de um padrão de
qualidade eficaz da documentação médica;



Apoiar as demais Comissões visando alcançar os objetivos comuns às suas
atribuições.

5.4.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO
SATISFAÇÃO

AO

USUÁRIO

E

PESQUISA

DE

A informação se dará através do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), que
media e prioriza a qualidade no atendimento prestado pela unidade bem como realiza
a orientação e o preenchimento do consentimento informado, que deverá ser
implantado nos casos de remoções, divulgação de imagem e ou depoimento na mídia,
e outros que se fizerem necessário. O SAU destina-se ao atendimento de usuários e
funcionários que queiram manifestar-se sobre os serviços prestados, seja por dúvida,
queixa, elogio ou sugestões. Este serviço será implantado imediatamente após o
início das atividades na unidade.
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Estrutura
O SAU está ligado tecnicamente ao Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente
local(NQSP-L), e deve possuir minimamente 01 profissional, qualificado para realizar
as atribuições deste serviço.
O dimensionamento da equipe do SAU deve ser compatível com a demanda e
complexidade e realidade da unidade de saúde.
Cabe ao SAU realizar visitas aos pacientes da observação, com o intuito de divulgar
o serviço e avaliar a efetividade da satisfação no atendimento.
O SAU deverá ser estruturado em local de fácil acesso aos usuários e seu horário de
funcionamento será o mesmo da unidade.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Deve ser adotado pela unidade de saúde para apuração da satisfação do usuário
pesquisas por meio de formulários, além dos canais diretos como telefone, e-mail e
atendimento direto.


Pesquisa Direta: busca ativa por meio de formulários;



Pesquisa Indireta: formulários espontâneos;



Atendimento Direto: área física do SAU, telefone ou e-mail.

Formulário de Pesquisa
O formulário de pesquisa de satisfação a ser utilizado deve atender ao padrão
estabelecido pelo NQSP, sendo que este deve conter no mínimo a unidade de
atendimento, a identificação opcional do usuário, espaço para manifestar sugestões,
elogios e/ou críticas, dados para contato com o SAU e a avaliação do grau de
satisfação do usuário dividido em grupos estabelecidos abaixo:


Disponibilidade e interesse dos profissionais



Clareza das orientações



Agilidade do atendimento



Limpeza das instalações físicas



Indicação do Serviço



Utilização do Serviço
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O grau de satisfação do usuário será medido de acordo com o modelo a seguir:
Figura 30. Modelo de grau de satisfação

Os questionários deverão estar disponíveis nas recepções e serem entregues a todos
os usuários na unidade de saúde.
A periodicidade e local onde deverão ser entregues estes formulários, será continua
e estará à disposição em locais estratégicos da unidade.
As reclamações dos usuários devem ser registradas como ocorrências (não
conformidades), conforme processo estabelecido pela Qualidade.
Devem ser analisados todos os formulários recebidos, sendo considerado a população
total da referida competência.
É importante que as pesquisas sejam realizadas em horários distintos, levando em
consideração a fragmentação das 24 (vinte e quatro) horas do dia ou o horário de
funcionamento do serviço de saúde para assegurar a credibilidade da pesquisa.
Figura 31. Modelo de formulário de satisfação para unidade
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Tabulação e Análise dos Dados
Considerando que a tabulação é a padronização e codificação das respostas de uma
pesquisa bem como a maneira ordenada de dispor os resultados numéricos para que
a leitura e a análise sejam facilitadas; já a análise de dados é a descrição do quadro
de tabulação referente aos valores relevantes e que por meio da representação
gráfica dos resultados, podemos estabelecer uma correspondência entre os termos
numéricos de uma série estatística e uma figura geométrica, entendemos que os
resultados finais devem ter representação gráfica, lembrando que o gráfico não deve
desfigurar a realidade nem tornar complexa a visão e a análise geral, deve partir de
um texto com base nas respostas obtidas no projeto e voltado aos objetivos da
pesquisa.
O relatório final deve servir como base na coleta de dados e fatores estratégicos para
planejar e distribuir ações nos diferentes planos mercadológicos e comunicacionais;
com base nele será possível descobrir problemas que vão direcionar as estratégias
futuras da unidade de saúde bem como acompanhar a satisfação global dos usuários
em relação aos serviços de saúde prestados pela Pró Saúde.
O nível de satisfação dos usuários deve ser apurado mensalmente, tendo como
competência o período do mês (de 01 a 31).
O resultado da pesquisa realizada em formulário deve ser tabulado pelo profissional
do SAU e deve conter as perguntas e resposta obtidos nos formulários de pesquisa
de opinião classificadas nos critérios definidos, representadas graficamente.
A análise crítica, embasada no resultado final da pesquisa deve partir do responsável
pelo SAU em concordância com o NQSP-L e Gestão Administrativa. Os registros desta
análise devem ser mantidos, assim como ações registradas para as melhorias no
atendimento.
Deverão ser definidos indicadores locais para avaliação do SAU.

Divulgação dos Resultados
Os resultados referentes à satisfação do usuário deverão ser encaminhados
mensalmente conforme planilha abaixo:
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Tabela 4. Cronograma de relatórios do SAU
Cronograma de relatórios – serviços de saúde – SAU
Elaboração
Dos Relatórios

1° e 2° dia útil
do mês
subsequente

Entrega dos
relatórios
para o
responsável
pelo SAU

Analise do
responsável
pelo SAU

Análise
Crítica
do
NQSP-L

Análise
Crítica do
DH

Analise
Crítica do
NQSP-C

Divulgação
dos
Resultados
ao
Contratante

3° dia útil

3° e 4° dia
útil

5° dia
útil

6° ao 8°
dia útil

9° e 10°
dia útil

11° dia útil
do mês.

Ocorrências
As ocorrências registradas pelo SAU devem ser analisadas e enviadas para respostas
(análise crítica) e elaboração de planos de ação junto à liderança responsável pelo
setor envolvido e quando cabível retornar ao usuário para finalização do processo
(telefone).
As manifestações anônimas devem ser registradas seguindo o critério de clareza das
informações e se a letra estiver legível.
Nota: as manifestações anônimas deveram ser finalizadas no momento da abertura
uma vez que não haverá possibilidade de serem tratadas por não possuir dados
pessoais do usuário como nome e forma de contato.

As manifestações deverão ser tratadas conforme criticidade sendo prazo de
devolutiva deve ser o que segue:


Manifestações Prioritárias – 24 horas para resposta (01 dia)

Manifestação originada de mídia, pessoalmente com diagnóstico que envolva risco
direto ao paciente. Devem ser tratadas em 24 (vinte e quatro) horas.


Manifestações Críticas – 48 horas para resposta (02 dias)

Reclamações gerais como alimentação e limpeza, que não envolva risco direto ao
paciente. Devem ser tratadas em 2 (dois) dias.


Manifestações não críticas – 120 horas para resposta (05 dias)

Reclamações gerais, recebidas por meio de formulário de opinião e que não
envolva risco direto ao paciente. Devem ser tratadas em 5 (cinco) dias.

108

Plano de Trabalho para gerenciamento, operacionalização e execução de serviços de saúde na unidade
de saúde do CAPS AD, conforme edital de chamamento público nº 11/2018. Mogi das Cruzes- SP

5.5.

PASTORAL DA SAÚDE

Além de cuidar da saúde, a Pró-Saúde também se importa com o bem-estar
espiritual. Será analisada junto a direção da unidade a disponibilização de pessoa da
Pastoral da Saúde para acolher e confortar pacientes e familiares.
A Pastoral da Saúde procura estabelecer o equilíbrio adequado entre a saúde de cada
paciente e o seu íntimo, principalmente com o seu espírito e condição de vida. Atua
sobre os problemas éticos visando sempre à dignidade humana.

5.6.

PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO DE PESSOAL

A seguir reproduzimos parte do Manual institucional da Pró-Saúde relacionado a
seleção de pessoal. O Manual na íntegra se encontra no Anexo I deste plano de
trabalho.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Objetivo
Normatizar o processo de Recrutamento e Seleção de candidatos para as vagas
disponíveis

de

acordo

com

os

cargos/funções

e

competências

que

serão

desenvolvidas nas atividades das unidades e serviços de saúde.

Processo Seletivo
O Processo Seletivo destina-se à:
- Complementar o quadro de profissionais devido a vagas abertas;
- Formação de Cadastro Reserva para as vagas que eventualmente surgirem em
decorrência de necessidades técnicas e operacionais.
Para iniciar o Processo Seletivo, a vaga aberta será anunciada em sites especializados
em busca de emprego, grupos de emprego relacionados ao perfil da vaga e também
no site e nas redes sociais da Pró-Saúde, conforme definição da equipe de RH.
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Quando necessário, a metodologia adotada será gerenciamento das vagas por edital.
As etapas serão estabelecidas de acordo com cada categoria profissional, podendo
conter: Inscrição, Triagem, Prova objetiva, Entrevista individual/coletiva e Avaliação
Comportamental.

Das inscrições
Os candidatos podem se inscrever através do site ou encaminhando seu currículo
através de e-mail conforme indicado no edital ou na divulgação, respeitando dias
e horários estabelecidos.
A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas
e condições estabelecidas pela Pró-Saúde.
Independentemente da existência de processo seletivo, o profissional pode cadastrar
seu

currículo

no

Banco

de

Currículo

da

Pró-Saúde

através

do

site

www.prosaude.org.br/trabalheconosco.

Das inscrições para pessoas com deficiência ou necessidades especiais
A garantia de acesso ao trabalho para a pessoa com deficiência é prevista em lei
desde que o cargo pretendido seja compatível com a deficiência de que é
portadora, conforme Legislação Municipal e Federal vigentes.
Para concorrer a uma vaga, o candidato deverá:


No ato da inscrição, declarar-se Pessoa com Deficiência (PcD);



No caso de deficiência permanente encaminhar Laudo Médico (cópia
autenticada ou original) e cópia do CPF (cópia simples). O laudo médico só
será considerado válido se emitido nos últimos doze meses e deverá constar:
✓

A natureza da deficiência;

✓

O grau da deficiência;

✓

O código correspondente, segundo a Classificação Internacional de
Doenças – CID;

✓

A data de expedição do laudo;

✓

Assinatura e carimbo contendo o número do CRM do Médico que está
emitindo o laudo.
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O candidato que se declarar Pessoa com Deficiência (PcD) pode requerer
Atendimento Especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas,
indicando as condições que necessita para a realização destas.

Do processo de avaliação e seleção de pessoal
O Processo de avaliação e seleção de pessoal será dividido nas seguintes etapas:
Etapa I – Análise do currículo frente aos requisitos mínimos exigidos pela vaga e
convocação destes para participação no processo de avaliação.
Etapa II – Aplicação de prova de conhecimento específico e/ou conhecimentos
gerais (nota mínima a ser avaliada);
Etapa III – Avaliação Comportamental e Entrevista final;
O cronograma das etapas da seleção será acordado entre a equipe de Recursos
Humanos e o gestor da vaga. A contratação pelo gestor da vaga, será baseada na
lista de classificação dos candidatos, com apoio da equipe de Recursos Humanos,
considerando o desempenho do candidato nas fases citadas acima, cuja a nota de
corte será de 7(sete) e observando-se ainda os critérios definidos pelo modelo de
gestão por competências aplicado na Pró-Saúde. Em caso de empate, será dado
preferência para o candidato interno e prevalecendo o empate será contratado o
candidato

com

melhor

desempenho

na

prova

de

conhecimento

específico.

Ressaltando que neste casos a provas possuem os seguintes pesos: prova de
conhecimento específico equivale a 70% e prova de conhecimento 30%.
O arquivamento dos processos seletivos é realizado conforme política interna do
RH. As provas são arquivadas por 90 dias; gabaritos, redações e testes
psicotécnicos são arquivados por 01 (um) ano. O processo do candidato aprovado,
é arquivado em seu prontuário funcional.
Etapa IV - Aprovação

Da convocação e contratação
A divulgação do resultado do processo seletivo poderá ser através do site da PróSaúde e/ou os candidatos selecionados receberão notificação por e-mail e/ou telefone
enviado pela equipe de Recursos Humanos.
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O candidato deve respeitar o prazo informado para apresentação da documentação.
No ato da contratação, os candidatos deverão apresentar:
a) Carteira de Trabalho (CTPS) - original;
b) 02 (duas) fotos 3x4 coloridas, recentes e iguais;
c) Certidão de Antecedentes Criminais e Processuais (para cargos específicos).
No ato da contratação, os candidatos deverão apresentar ORIGINAIS e CÓPIAS
SIMPLES dos seguintes documentos (frente e verso legível):
a) RG, CPF, Título de Eleitor e comprovante de última votação, PIS/PASEP (caso o
candidato não possua o cartão do PIS, deverá retirar o extrato de FGTS na Caixa
Econômica Federal);
b) Certificado de Reservista para candidatos, do sexo masculino, maior de 18 anos;
c) Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação de Desquite/Divorcio/União
Estável;
d) Certidão de Nascimento (filhos menores de 21 anos);
e) 01 (uma) cópia da Carteira de Vacinação Pessoal, constando vacina Antitetânica,
Tríplice Viral e Contra a Hepatite B (atualizada conforme calendário vacinal);
f) Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos de idade (atualizada conforme calendário
oficial do Ministério da Saúde);
g) Comprovante de Matrícula Escolar de filhos com idade até 14 anos;
h) Diploma ou Certificado do Nível de Escolaridade requisitado pelo cargo (categorias
técnicas devem apresentar também Diploma ou Certificado de Conclusão do curso);
i) Cédula do Registro no Conselho de Classe (se for o caso);
j) Comprovante de Pagamento da Anuidade do Conselho de Classe do ano vigente
ou Declaração de Quitação (se for o caso);
k) Comprovante de Pagamento da Contribuição Sindical (cópia da Guia de
Recolhimento do Ano vigente, ou cópia da CTPS atualizada);
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l)

01

(uma)

cópia

de

Comprovante

de

Residência

Nominal,

com

CEP

(preferencialmente conta de telefone, energia ou gás).
m) 01 (uma) Cópia da CTPS (folha de Identificação Civil: folha com a foto e o verso;
n) Para Carteira sem baixa, apresentar uma cópia da rescisão ou Declaração emitida
pelo Empregador ou Carta de pedido de Demissão informando a data da dispensa e
se haverá o cumprimento do Aviso Prévio devidamente recebido e carimbado pelo
empregador. Nos casos de contrato vigente apresentar a escala de trabalho a fim de
comprovar a disponibilidade para exercer a função.
o). Se relacionamento estável, apresentar cópia dos documentos do (a) companheiro
(a) e documento que o (a) caracterize como dependente.
Não será contratado o candidato que deixar de comprovar qualquer um dos requisitos
para contratação no cargo.

Avaliação de experiência aos 45 e 90 dias
Para acompanhar o desenvolvimento do colaborador, com objetivo de avaliá-lo e
potencializá-lo será realizada, aos 45 e 90 dias a partir da data de sua admissão, a
Avaliação de Experiência com Foco em Competências. A avaliação será direta,
realizada pela chefia imediata e acompanhada de feedback ao colaborador.
Se houver rescisão de contrato ao final dos 90 dias (período de experiência), o gestor
deverá elaborar justificativa e encaminhar ao Departamento de Recursos Humanos.

Disposições sobre processo de avaliação e seleção:
Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões
relativas a notas das avaliações realizadas pelos candidatos.
O prazo de validade dos Processos Seletivos será de 01(um) ano, contado a partir
da data de aprovação do candidato.
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5.7.

PROPOSTA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

A educação permanente dos profissionais da unidade constitui importante estratégia
para desenvolver a reflexão crítica sobre as práticas dessa equipe. No entanto, para
que haja um processo dialético entre os saberes dos profissionais e os saberes da
comunidade, é preciso que o projeto de educação permanente esteja orientado para
a transformação do processo de trabalho, englobando as necessidades de
aprendizagem das equipes com conhecimentos, habilidades, atitudes e valores da
comunidade.
A qualificação crescente dos profissionais das equipes irá se refletir na maior
qualidade da atenção oferecida à população, possibilitando-lhe melhores condições
de saúde e de qualidade de vida.
O processo de desenvolvimento do programa de Educação Permanente – EP implica
na reflexão sobre a conjuntura e as contingências institucionais, sob o ponto de vista
ético e político. Assim, deve ser concebido dentro das premissas básicas de ser um
processo constante de promoção e desenvolvimento integral e contextualizado da
equipe, centrando-se nas circunstâncias e problemas de seu processo de trabalho,
de modo crítico e criativo. Em suma, saberes, habilidades e valores deverão ser
apropriados pela equipe no contexto do trabalho, para que ela possa desempenhar
suas atividades, de forma satisfatória para todos – profissionais e comunidade.
O planejamento de um processo de educação permanente precisa estar adequado às
necessidades loco-regionais, utilizando todos os recursos potenciais, especialmente
o aparelho formador de recursos humanos.

Objetivos:
1. melhorar a qualidade dos serviços, mediante um processo educativo permanente
e comprometido com a prática do trabalho;
2. aumentar a resolutividade das ações frente aos problemas prevalentes;
3. fortalecer o processo de trabalho da equipe da unidade;
4. fortalecer o compromisso com a saúde da população por parte dos membros da
equipe
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Etapas do Projeto de Educação Permanente:
1. levantamento das necessidades;
2. elaboração dos objetivos de aprendizagem;
3. seleção de conteúdos ou temas;
4. definição dos métodos e técnicas de ensino-aprendizagem;
5. organização seqüencial da grade programática;
6. definição das atividades;
7. execução do programa com contínua avaliação do processo e dos resultados

Avaliação:
Na abordagem de treinamento, a avaliação é a forma mais utilizada para medir a
eficácia e eficiência dos esforços aplicados.
Níveis de avaliação:


Reação ou Satisfação: reflete os sentimentos e opiniões dos treinandos sobre
o treinamento. Essa avaliação é realizada logo após o treinamento e visa
identificar as necessidades de melhoria dos materiais e métodos de instrução
adotados.



Aprendizado: este nível avalia a retenção de conhecimento transmitido no
treinamento pelos treinandos.



Comportamento ou Aplicação: é observada a extensão da mudança de conduta
e de procedimentos que ocorre após a participação em um programa



Resultados: enfatiza a contribuição do treinamento para a realização da missão
e objetivos organizacionais.

Serão realizadas avaliações de reação junto aos funcionários. A avaliação será
realizada logo após o treinamento com formulário próprio. Também será solicitado
aos gestores um feedback dos resultados alcançados pelo treinamento.
Anualmente será realizado levantamento junto as equipes e gestores sobre as
necessidades das rotinas de trabalho, bem como, sugestões de temas a serem
desenvolvidos nas ações de Educação Permanente. Também poderá ser utilizado
como base para as escolhas de temas, os resultados das avaliações de desempenho
da equipe, agrupando os itens de maior prevalência. Após o levantamento, os temas
sugeridos pelos colaboradores serão analisados pela equipe técnica, sendo elaborado
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um cronograma anual de atividades para cada categoria profissional. Os temas
poderão ser revistos semestralmente.
Deverão

fazer

parte

permanente

dos

treinamentos

os

seguintes

temas:

humanização/acolhimento, gestão de risco e segurança do paciente e temas
frequentemente identificados na avaliação de desempenho dos funcionários.
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VI.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (C3)

A comprovação de

experiência na gestão de unidade especializada de saúde se

encontra no anexo II deste plano de trabalho.

VII.

PROPOSTA ECONÔMICA (C4)

A proposta econômica

será apresentada e m quadro de Despesas de Custeio no

anexo III deste Plano de Trabalho.

VIII. PROPOSTA ECONÔMICA DE RATEIO DE DESPESAS DA SEDE ( C5 )
A proposta econômica será apresentada em quadro de Despesas de Custeio, de
acordo com Instrução Normativa Conjunta 01/2018, constante no anexo do edital
de chamamento. Este quadro se encontra no anexo III deste Plano de Trabalho.
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