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I. TÍTULO 

 

Plano de Trabalho para Organização, Administração e Gerenciamento da UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE – ALTO IPIRANGA, conforme Edital de Seleção nº 01-2016-3 

 

 

II. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

 

A Pró-Saúde foi fundada em 1952, com o nome de Associação Monlevade de 

Assistência Social. Tinha sua sede jurídica e administrativa na cidade de João 

Monlevade, no Estado de Minas Gerais. A partir de 1967, propunha-se a atingir os 

seguintes objetivos: 

 Administrar o Hospital Margarida, de propriedade da Companhia Belgo-Mineira. 

 Prestar assistência hospitalar e social aos funcionários da companhia e à 

comunidade em geral. 

 Desenvolver atividades de saúde comunitária para toda a população. 

Em 1996, a Associação Monlevade de Assistência Social mudou de nome, ampliou e 

diversificou suas atividades. A designação passou a ser Pró-Saúde Associação 

Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. A sede administrativa, até então na 

cidade mineira, foi transferida para a cidade de São Paulo (SP). 

Hoje, a Pró-Saúde desenvolve as seguintes atividades: 

 Administração hospitalar: a Pró-Saúde, em doação ou comodato, fica 

responsável pela administração de hospitais, e realiza uma contribuição 

expressiva na ampliação e universalização da assistência à saúde no Brasil. 

 Área social: a entidade mantém creches, asilos, centros de juventude, casas de 

auxilio à gestante, entre outras atividades sociais. Dessa forma, contribui de 

forma significativa para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. 

Área educacional: promove cursos nas áreas de saúde e social, para capacitar 

profissionais e, dessa forma, otimizar os resultados assistenciais e sociais. 
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MISSÃO 

 

Promover soluções na área da Saúde, Educação e Assistência Social. A Pró-Saúde é 

uma instituição completa, que contribui de forma decisiva para a melhoria dos 

serviços público no Brasil. 

 

VISÃO 

 

Uma entidade reconhecida nacionalmente pela qualidade na implementação de 

soluções para as instituições e profissionais da saúde. Os projetos implementados 

pela Pró-Saúde permeiam a vida da comunidade onde são implantados, gerando 

qualidade comprovada no atendimento, geração de emprego e renda, gestão 

participativa para a melhoria dos serviços prestados, além da promoção de serviços 

de educação e assistência social. 

 

VALORES 

 

Profissionalismo  

Competência Técnica e responsabilidade pessoal para atingir os objetivos definidos. 

A Pró-Saúde coloca o seu público em primeiro lugar, por isso tem como valores 

primordiais a filantropia e a responsabilidade social. 

 

Qualidade 

Criação e aperfeiçoamento constante de produtos e serviços, sempre considerando e 

visando a satisfação dos clientes internos e externos. 

 

Responsabilidade Social  

Valorização e respeito ao ser humano e ao meio-ambiente. Desde 2003, a Pró-Saúde 

vem adotando em seu modelo de gestão valores que visam fortalecer o 

relacionamento entre o público e a comunidade por meio de um serviço de qualidade 

e apoio para o desenvolvimento social.  

 

Ética 

Transparência e respeito em todas as relações, marcados pelo sigilo profissional 

Hoje, a entidade administra, assessora ou presta serviços a diversos hospitais em 

estados brasileiros e mantém projetos sociais nas comunidades onde atua, em 
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parceria com órgãos públicos ou entidades não-governamentais, como os já 

realizados em parceria com as Pastorais da Saúde e da Criança.  

A Pró-Saúde é responsável por mais de 3.500 leitos e 20 mil funcionários diretos e 

indiretos (dos quais quase 3,5 mil são médicos). Mantém, ainda, o maior quadro de 

administradores hospitalares graduados do Brasil. Estão, ou já estiveram sob a 

gestão da Pró-Saúde hospitais ligados a importantes organizações empresariais, 

como Cia. Vale, Siderúrgica Belgo-Mineira, Cia. Suzano de Papel e Celulose AS, Albrás 

– Alumínio do Brasil, Mineradora Rio do Norte; hospitais universitários; hospitais 

públicos, como dos governos do Rio de Janeiro, Pará, Maranhão, Bahia, Tocantins, 

Roraima; e importantes instituições de saúde privados. Alguns desses hospitais 

permanecem até hoje. 

Na rede de hospitais administrada pela Pró-Saúde, cerca de 70% dos atendimentos 

são destinados a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Em torno de 10% 

dos hospitais já administrados ou assessorados pela Pró-Saúde ostentaram o título 

de “Hospital Amigo da Criança”, concedido pelo Ministério da Saúde e Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (Unicef), enquanto a média brasileira com o mesmo 

título é de 3%. 

A Pró-Saúde possui a área de Comunicação, responsável por publicações de conteúdo 

em diversos canais, como site e redes sociais oficiais, Boletins e Newsletters 

institucionais, voltadas aos públicos interno e externo. Também edita a revista 

Notícias Hospitalares, que debate as questões de gestão da saúde no País. A gerência 

coordena a Comunicação global da entidade, por meio de uma Política Nacional de 

Comunicação, que norteia o trabalho dos assessores locais das unidades 

administradas pela Pró-Saúde. 

A Pró-Saúde atua intensamente na área social, mantendo creches, asilos, casas de 

gestantes, albergues, entre outras ações. Ao mesmo tempo, em sua rede hospitalar, 

a Pró-Saúde oferece cerca de 70% dos leitos ao SUS.  

A entidade atua numa realidade brasileira totalmente carente de recursos e de 

atendimentos no setor. São milhares de hospitais, lidando com todo tipo de 

dificuldade para a obtenção de resultados assistenciais e sociais satisfatórios com a 

atualização de recursos humanos e econômicos. 

A função da Pró-Saúde é auxiliar, com sua larga experiência e profundo conhecimento 

do setor, na escolha de caminhos eficazes, medidas inovadoras e soluções viáveis. 
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Dessa forma, com a Pró-Saúde os serviços de saúde no Brasil contam com uma 

instituição especializada e consciente das reais necessidades dos hospitais no Brasil. 

São anos de vivência em administração hospitalar, dedicados à busca de excelência 

profissional. 

TÍTULOS 

 Certificado de Utilidade Pública – Federal (Decreto n° 71.038/72). 

 Certificado de Utilidade Pública – Estado de Minas Gerais (Lei n° 5.014/68). 

 Certificado de Utilidade Pública – Município de Fernando Prestes (Lei n° 

1.743/02). 

 Certificado de Utilidade Pública – Estado do Maranhão (Lei n° 8.233/05). 

 Organização Social – OS – Estado da Bahia (Decreto 8.890/04 e Lei 

8.647/03). 

 Organização Social – OS – Estado do Pará (Decreto Estadual nº 1.838/05 – 

Lei 5.980/96 e Lei 6.773/05). 

 Organização Social – OS – Município de Cubatão – SP (Lei nº 2.764/02) 

 Organização Social – OS – Município de Atibaia – SP (Lei nº 4.954/06) 

 Organização Social – OS – Município de São Paulo – SP (Lei 14.132/06 – 

Decreto 47.012/06 e Decreto 47.453/06). 

 Certificada pelo Centro de Voluntariado de São Paulo como integrante do seu 

cadastro como entidade que acredita no trabalho voluntário. 

 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, processo nº 

267.573/68 em 01/06/70, concedido pelo Ministério da Previdência e 

Assistência Social – Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS. 

PRODUTOS E SERVIÇOS DA PRÓ-SAÚDE 

Administração, Assessoria e Consultoria 

A Pró-Saúde administra e assessora hospitais e entidades de saúde, implantando 

modernos métodos de gerenciamento e novos modelos de atuação, para que as 
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equipes médicas, assistenciais e de apoio possam se concentrar no que fazem de 

melhor: atender bem o paciente. 

Diagnóstico Hospitalar 

A Pró-Saúde faz uma radiografia completa da instituição. São avaliados, entre 

outros itens, a planta física, instalações, gestão de pessoas, serviços auxiliares 

de diagnóstico e tratamento, capacidade instalada, fluxos internos, análise 

econômica, normas, cumprimento das exigências legais. 

Acreditação 

Preparo para obtenção do Certificado de Acreditação Hospitalar. 

Planos de Saúde 

Orientação técnica e análise de planos de saúde. 

Auditoria 

Serviços de auditoria financeira e contábil prestados por auditores independentes, 

registrados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

Central de Compras Pró-Saúde 

Sistema pelo qual os hospitais, da rede administrada, ou de fora dela, se 

beneficiam com a redução de custos e a racionalização de compras. O objetivo 

principal da Central de Compras Pró-Saúde é produto A e B (os de maior consumo, 

como seringas, luvas de procedimento, etc) da curva ABC. 

Estudo de viabilidade 

O Estudo da Viabilidade fornece diligencia e compreensão sobre a unidade, 

determinando se a mesma é praticável e viável. Este estudo abrange a viabilidade 

nas seguintes esferas: técnica, econômico financeira e operacional. 

Diagnóstico Municipal 

Para municípios e estados, a Pró-Saúde criou o diagnóstico de saúde pública 

baseado na legislação que determina a formulação de um plano de gestão na área 

de saúde, inclusive para repasse dos recursos federais. 

Cursos e Congressos 

A entidade promove cursos, congressos e treinamentos, com o objetivo de 

capacitar e aprimorar os profissionais que atuam nas áreas de saúde e social. 
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Entre os cursos ministrados estão os de Administração em Saúde, Custos 

Hospitalares, Finanças, Liderança e Gerenciamento, Qualidade e Marketing. 

  

DEPARTAMENTOS DA PRÓ-SAÚDE  

 

SEDE E ESCRITÓRIO DA PRÓ-SAÚDE 

INSTITUIÇÃO LOCAL TELEFONE 

Pró-Saúde – Sede São Paulo – SP (11) 2238-5566 

HOSPITAIS ADMINISTRADOS PELA PRÓ-SAÚDE 

NOME DA UNIDADE DE SAÚDE 

ALAGOAS 

1.Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares – MedCoop – Arthur Ramos – 

Maceió – AL 

2.Santa Casa de Penedo - AL 

BAHIA 

3.16º Centro de Saúde Maria Conceição Santiago Imbassay – Salvador – BA 

4. Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhães – Mairi  

5. UPA Subúrbio 

6.Hospital Alayde Costa Salvador - BA 

7. UPA Valéria – Salvador/BA 

ESPÍRITO SANTO 

8. Hospital Estadual de Urgência e Emergência - Vitória 

PARÁ  

9. Hospital Porto de Trombetas – Oriximiná – PA 

10. Hospital Yutaka Takeda – Parauapebas – PA 

11. Hospital 05 de Outubro – Canaã dos Carajás – PA 

12. Hospital Regional Público do Sudeste do Pará – Marabá - PA 

13. Hospital Regional da Transamazônica – Altamira – PA 
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14.Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – Ananindeua - PA 

15. Hospital Galileu – Belém/PA 

16. Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna Santarém-PA 

17. Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo -PA 

18. Hospital Público Estadual Galileu - PA 

RIO DE JANEIRO 

19. Hospital Getúlio Vargas - RJ 

22. Hospital Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer  

21.Hospital Estadual Anchieta- RJ 

22. Hospital Estadual Adão Pereira Nunes -RJ 

PARANÁ  

23. Hosp. Mun. N. Sra da Luz dos Pinhais e UPA Pinhais 

24.UPA 24h de Pinhais 

SÃO PAULO 

25. Hospital Universitário de Jundiaí – SP 

26. Serviços de Saúde em Catanduva – SP 

27. SAMU Mogi das Cruzes SP 

28. Hospital de Clinicas de Campo Limpo Paulista- SP 

29.Pronto Socorro Engenho Novo - Barueri 

30. Hospital Municipal de Braz Cubas – Mogi das Cruzes/SP 

31.UPA 24h Macarenko – Sumaré  

32. PA Matão – Sumaré  

ACRE 

33. Hospital Santa Juliana – Rio Branco - AC 

RONDÔNIA 

34. Hospital Bom Pastor de Guajará Mirim – Guajará Mirim – RO 

GOIÁS 
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35. Hospital de Urgência – Santa Helena de Goiás – GO 

MINAS GERAIS 

36. UPA São Benedito – Uberaba/MG 

37. UPA Mirante –Uberaba/MG 

 

ATIVIDADES SOCIAIS 

As atividades sociais ocorrem pela manutenção dos centros de juventude, creches e 

asilos.  

As creches mantidas pela Pró-Saúde em convênio com a Prefeitura de São Paulo 

desenvolvem atividades com aproximadamente 430 crianças. São as seguintes: 

CRECHE 

CEI Santa Rita – São Paulo 

CEI Jd. Eliane – São Paulo – SP 

Creche Jd São Jorge – São Paulo – SP 

Creche Jd Lageado – São Paulo - SP 

 

 

RECURSOS HUMANOS (em números aproximados) 

Atualmente, a Pró-Saúde realiza suas atividades com a colaboração de 

aproximadamente 20 mil profissionais e, se considerar três dependentes a cada 

profissional, a instituição tem aproximadamente 60.000 dependentes em torno dela. 

Abaixo, uma tabela resumida do trabalho da Pró-Saúde nos últimos anos (números 

consolidados): 

ATIVIDADES  2009 2010 2011 2012 2013 2015 

01. Hospitais      

Próprios 12 15 36 32 24 36 

Administrados / 

Assessorados 

06 09 10 07 07 04 

Total 18 24 46    
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2. Assistência Social  

Creches  

Próprias 01 01 01 01 01 ------- 

Administradas 03 03 03 03 03 04 

Nº de Crianças 

Atendidas 

634 634 550   759 

Centro Convivência Idoso  

Nº de vagas 20 20 35 31 31 ---------- 

Moradias Assistidas  

Nº de Moradias - - - 05 - ---------- 

Nº de Vagas - - - 60 - ----------- 

3. Assistenciais  

Nº Leitos dos Hospitais 1.591 1.068 3.451 3.022 2.791 2.818 

Nº Pacientes-Dia 354.606 241.434 66.590 665.833 39.692 -------- 

Nº Internações 

Hospitalares 

86.715 47.434 15.971 160.555 7.619 102.369 

Nº Exames 5.262.098 2.663.541 840.598 917.910 839.714 5.962.912 

Nº Cirurgias 52.251 25.939 8.246 8.196 5.237 ------------ 

Nº Partos 11.327 5.496 2.468 25.736 1.232 ----------- 

Nº Consultas 

Ambulatoriais 

1.826.146 1.130.724 316.910 293.903 186.853 2.521.700 

* Dados até 2015.      

 

III. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é a principal porta de entrada da rede de atenção 

à saúde, constituindo a Atenção Básica, que de acordo com a Política Nacional de 

Atenção Básica se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção 

de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É 

desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas 

e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de 

territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 

considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 

Utiliza tecnologias que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e 

relevância em seu território. É o contato preferencial dos usuários com os sistemas 

de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da 
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coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. 

 

 

3.1. UBS ALTO IPIRANGA 

 

A UBS Alto Ipiranga oferecerá à população um serviço de qualidade, baseado nos 

preceitos do Sistema Único de Saúde, de universalidade, equidade e integralidade, 

com atendimento humanizado, dentro do seu território, evitando-se o deslocamento 

desnecessário, nas ações de Atenção Básica, oferecendo consultas de ginecologia, de 

clínica geral, de pediatria e de odontologia, bem como vacinas, medicamentos que 

fazem parte da lista padronizada e realização de exames laboratoriais de baixa 

complexidade. A UBS será a porta de entrada para os serviços de média e alta 

complexidade, tanto em relação às consultas com especialistas, quanto aos exames 

laboratoriais e de imagem, sendo responsável, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde, no acompanhamento dos encaminhamentos e nas realizações 

das consultas e exames, melhorando o atendimento assistencial e otimizando a oferta 

de serviços. 

Tem como áreas estratégicas da Atenção Básica – UBS, a eliminação da hanseníase, 

o controle da tuberculose, o controle da hipertensão arterial, o controle do diabetes 

mellitus, a eliminação da desnutrição infantil, a saúde da criança, a saúde da mulher, 

a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção da saúde. 

A UBS prestará seus serviços no horário das 07h30min às 17h00min, de segunda à 

sexta- feira, acolhendo e atendendo a todos os usuários que buscarem assistência. 

 

3.2. METAS ESTABELECIDAS PARA A UBS 

 

Por se tratar de uma unidade nova, utilizaremos como meta de produção os valores 

apresentados no edital de licitação. 

São elas: 

Consultas Meta/Mês * 

Clínica Médica 704 

Pediatria e Puericultura 600 

Ginecologia e Obstetrícia 704 

Odontologia 500 

Enfermagem 336 

*Considerando 22 dias úteis 
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Atividade Meta/Mês * 

Grupo educativo e/ou educação 

Continuada 

704 

*Considerando 22 dias úteis 

 

IV.  PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL/ASSISTENCIAL 

(C1) 

 

4.1. GESTÃO POR PROCESSOS 
 

A gestão por processos é 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. 

(WERKEMA C; 2008).  

Gestão por Processos significa que os processos estão mapeados, monitorados, 

avaliados e revisados sempre que necessário, sendo importante ressaltar que os 

esforços devem ser com foco na melhoria contínua e no alcance dos objetivos da 

organização. 

Gestão por Processos tem objetivo principal de estabelecer uma dinâmica de melhoria 

contínua, permitindo ganhos significativos às organizações, em termos de 

desempenho, eficiência, eficácia e custo. 

 Eficientes: otimização do uso dos recursos;  

 Eficazes: de forma a viabilizar os resultados desejados, a eliminação de erros 

e a minimização de atrasos;  

 

A seguir apresentamos algumas premissas para a Gestão por Processos: 

a) MACRO PROCESSO 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). 
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Processos que apresentam uma macrovisão da organização. A padronização aqui 

proposta não delimita a quantidade de processo do serviço de saúde. Importante 

ressaltar que esses processos deverão ser mapeados conforme o perfil da unidade 

de saúde. 

 

 

 

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. 

Existem diferentes nomenclaturas para a classificação de processos utilizados por 

diversos autores, porém a classificação dos tipos de categorias dos processos adotada 

pela Pró-Saúde está dividida em: gerencial, assistencial e o de apoio.  

Assim, 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 como: equipamentos, tecnologia, informações.  
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b) MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

O mapeamento de processos serve para demonstrar as sequencias lógica das 

atividades dentro de um processo. 

Cabe ressaltar que a etapa de mapeamento deve ser realizada através de reuniões 

com os responsáveis pelo processo, dica importante nesta etapa é mapear conforme 

a realidade do processo e não a que se imagina o que seria o ideal.  

Nessa etapa são utilizadas algumas ferramentas da qualidade: Fluxograma e SIPOC: 

 SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs e Customers) – Fornecedores, 

Entradas, Processo, Saídas e Clientes essa ferramenta é utilizada para 

descrever o processo detalhado e suas interfaces com os fornecedores e 

clientes. Nesta etapa é possível identificar os pontos críticos a ser monitorados 

e os riscos associados. 

 FLUXOGRAMA: utilizado para representar graficamente as etapas dos 

processos. 

 

c) INTERAÇÃO DE PROCESSOS 

Interação de processos são os produtos e serviços gerados pelos processos devem 

possuir características que atendam às necessidades dos clientes internos e externos. 

Estas características, adequadas às necessidades dos clientes, formam os requisitos 

da qualidade dos produtos e serviços. 

Consideramos características dos requisitos da qualidade em 5 (cinco) dimensões: 

1. Qualidade intrínseca - Propriedades diferenciadoras (ISO 9000) da 

qualidade do produto ou serviço; 

2. Custo - custo financeiro do produto; 

3. Atendimento (entrega) - Atendimento (entrega): prazo certo, local certo, 

quantidade certa; 

4. Moral - características que indicam o nível médio de satisfação das pessoas 

do sistema; e 
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5. Segurança - características de segurança que o produto deve ter em relação 

ao usuário e as características de segurança para o colaborador da 

organização. 

d) 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. 

 

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 Unidade Básica de Saúde. 

Ainda no tocante as documentações inerentes à UBS, 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).  

Desta forma, segue o referencial da gestão de documentos aplicado pela Pró-Saúde, 

passível de adaptação local, observados os controles formais necessários: 

 

4.2.1. 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.  

 

4.2.2.  ORGANOGRAMA 

Representação ilustrativa que demonstra a estrutura organizacional da unidade, 

definindo os níveis de autoridade.  A seguir apresentamos proposta de organograma 

para os primeiros níveis do serviço. O mesmo poderá sofrer alterações se necessário: 
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4.2.3. REGIMENTO DE CORPO CLÍNICO 

 

Documento que rege e direciona as ações, direitos e deveres do corpo médico e 

demais profissionais da assistência, dentro da unidade.  

 

4.2.4.  MAPA DE PROCESSOS 

 

Desenho dos processos existentes na unidade, de forma a esclarecer os fluxos entre 

as principais atividades. Os processos dão origem aos indicadores, estratégico e 

operacionais. 

 

4.2.5. PROTOCOLOS CLÍNICOS 

São como instruções de trabalho que descrevem o método de atendimento dos 

profissionais da saúde para cada situação específica. Todos os protocolos tem como 

base as diretrizes das sociedades de especialidades médicas.  

 

Coordenador da 
Unidade

Enfermeiro Médicos Dentista
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4.2.6. PROCEDIMENTOS DE GESTÃO 

 

São os procedimentos 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.  

 

4.2.7. MANUAIS INSTITUCIONAIS 

 

São manuais que regem o método de trabalho e as premissas principais de alguns 

macroprocessos dentro da unidade, como por exemplo o Manual de PGRSS.  

 

4.2.8. MANUAIS TECNICO-ASSISTENCIAIS 

 

São manuais específicos que descrevem as rotinas e tarefas da área técnico-

assistencial individualmente, sem se preocupar com as interações sistêmicas. 

 

4.2.9. INSTRUÇÕES DE TRABALHO 

 

A instrução de trabalho é o documento no qual são descritas as atividades e tarefas 

realizadas na unidade. Por meio dela define-se modo de fazer, referenciam-se 

documentos e estipulam-se responsáveis. 

 

4.2.10. REGISTROS / PLANILHAS / TABELAS / FORMULÁRIOS 

 

São documentos de uso diário na vida da unidade e que podem ser criados e 

colocados em uso e desuso de acordo com a necessidade.  

 

4.2.11. DOCUMENTOS LEGAIS, FISCAIS E INSTITUCIONAIS 

 

O Gerente da unidade é responsável por cumprir a agenda de compromissos legais e 

fiscais da mesma sob sua responsabilidade junto a órgãos públicos e reguladores. 
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Deve assegurar, por meio de prova documental, o efetivo cumprimento desta 

agenda.  

 

4.3. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS   

 

4.3.1. SERVIÇO DE ENFERMAGEM 

 

A Equipe de Enfermagem da UBS deverá: 

- Prestar assistência de enfermagem ao indivíduo, família e comunidade de maneira 

integral, humanizada, respeitando o contexto sociocultural e familiar;  

II– Integrar os serviços de saúde da Atenção Primária a Saúde com os outros pontos 

de atenção da rede, respeitando os preceitos éticos e legais da profissão, os princípios 

do SUS e da Atenção Primária a Saúde;  

III- Desenvolver e utilizar instrumentos de avaliação e de monitoramento do serviço, 

visando o aperfeiçoamento e o trabalho em equipe;  

IV–Promover e colaborar em programas de ensino e educação continuada da equipe 

de enfermagem; 

Na prestação de cuidados, compete aos profissionais de enfermagem a organização 

do processo de trabalho em unidades produtivas como: 

I-Sala de vacina;  

II - Sala de curativos;  

III- Sala de observação de enfermagem;  

IV- Sala de coleta de material para exame laboratorial;  

V- Sala de preparo de materiais para esterilização;  

VI- Farmácia;  

VII- Consultório onde são desenvolvidas as consultas pelo enfermeiro; 

 V–Atuar na promoção, proteção, recuperação da saúde e reabilitação do cidadão, da 

família e da coletividade, respeitando os preceitos éticos e legais e os princípios do 

SUS e da Atenção Primária à Saúde. 
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PROTOCOLOS 

A Pró-Saúde pauta suas atividades com foco em processos. Portanto todos os 

documentos normativos são elaborados pela equipe da unidade a ser implantada, 

respeitando suas particularidades. Por solicitação do edital de seleção, encontra-se 

em anexo (Anexo I) , modelos de protocolos para as atividades da enfermagem e  

para atendimento e acolhimento na recepção, que poderão servir como base para a 

elaboração de protocolos específicos para a UBS do Alto Ipiranga. 

 

 

4.3.2. SERVIÇO MÉDICO 

 

São atribuições do médico, segundo a Portaria nº 648/GM: 

I - Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de 

agravos,diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos 

e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, 

idade adulta e terceira idade;  

II - Realizar consultas clínicas e procedimentos na UBS e, quando indicado ou 

necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações 

etc.);  

III - Realizar atividades de demanda espontânea e programada; 

 IV - Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta 

complexidade, respeitando fluxos de referência e contrarreferência locais, mantendo 

sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, 

proposto pela referência;  

V - Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 

responsabilização pelo acompanhamento do usuário;  

VI - Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente da equipe 

multiprofissional da UBS; 

VII - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da UBS. 
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4.3.3. SERVIÇO ODONTOLÓGICO 

 

São competências específicas do cirurgião-dentista, de acordo a Portaria nº 648/GM:  

I - Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o 

planejamento e a programação em saúde bucal;  

II - Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo 

atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;  

III - Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) 

individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo 

com planejamento local, com resolubilidade;  

IV - Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de 

assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o 

segmento do tratamento;  

V - Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à 

prevenção de doenças bucais;  

VI - Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os 

demais membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar 

ações de saúde de forma multidisciplinar;  

VII - Contribuir e participar das atividades de educação permanente; 

 VIII - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da UBS. 

 

4.3.4. PROGRAMAS 

 

As principais programas  a serem executadas pelas equipes nas áreas prioritárias da 

Atenção Básica a Saúde são: 

 

Saúde da Criança e do Adolescente: 

 Garantir o atendimento a criança de 0 a 01 ano através da Puericultura; 

 Garantir 100% de agendamento da primeira consulta dos recém nascidos 

(usuários do SUS) nos primeiros dez dias de vida. 
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 Implantar a caderneta de Saúde da Criança. 

 Implantar os Protocolos de Atenção a Saúde da Criança. 

 Garantir cobertura vacinal de 95% dos menores de 01 ano matriculados para 

vacinas do calendário. 

 Incentivar a vacinação entre adolescentes de 14 a 19 anos, garantindo uma 

cobertura vacinal na faixa etária de no mínimo 70%. 

 Investigar 100% dos óbitos infantis. 

 

 

Saúde da Mulher 

 Garantir que 90% das mulheres em acompanhamento Pré-natal realizem 07 

ou mais consultas. 

 Realizar busca ativa para 100% de gestantes faltosas. 

 Realizar 80% de consultas de puerpério para parturientes cadastradas. 

 Ampliar a cobertura de exames de Papanicolau. 

 Tratar 100% das mulheres e parceiros com diagnostico de sífilis durante a 

gestação. 

 Implantar Protocolos de Atenção a Saúde da Mulher. 

 Realizar grupos de orientação para gestantes. 

 Realizar 01 grupo mensal de planejamento familiar. 

 Investigar 100% dos óbitos maternos. 

 

Saúde do Idoso 

 Implantar a caderneta da pessoa idosa. 

 Implantar o Programa de Educação Permanente na área do envelhecimento e 

saúde do idoso. 

 Implantar o Programa de Prevenção de Quedas e Acidentes. 

 Implantar Protocolo de Atenção Integral a Saúde do Idoso. 

 Ministrar o curso teórico/pratico de cuidador de idoso anualmente. 

 Cadastrar 100% dos Diabéticos e Hipertensos usuários no HIPERDIA. 

 Realizar pelo menos 01 grupo mensal educativo para Insulino Dependentes. 

 Realizar pelo menos 01 grupo mensal educativo para Hipertensos de risco. 

 Realizar pelo menos 01 reunião ao mês sobre o uso racional de medicamentos. 

 Monitorar 100% dos idosos acamados. 

 Vacinar no mínimo 80% dos idosos contra a gripe. 
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Vigilância em Saúde 

 Notificar e investigar os casos de agravos de notificação compulsória. 

 Participar da campanha anual de vacinação antirrábica em cães e gatos. 

 Monitorar o diagnóstico e tratamento dos casos de tuberculose baculíferos. 

 Monitorar o diagnóstico e tratamento dos casos de hanseníase. 

 Diagnosticar e tratar 100% dos casos de doenças infectocontagiosas. 

 Capacitar 100% dos profissionais da atenção básica para desenvolver ações 

básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. 

 Implementar a vigilância em saúde com praticas que incorporem a abordagem 

familiar. 

 

Saúde Bucal 

 Implementar as ações preventivas e curativas com abordagens diferentes, 

principalmente no sentido do autocuidado. 

 Organização da demanda priorizando as populações com alto risco de doenças 

bucais, assim como trabalhar com agendamento por horário. 

 Promover o acolhimento como pratica para a reorganização da demanda 

espontânea. 

 Prevenir as más formações das arcadas para redução dos problemas 

respiratórios causados pela respiração bucal. 

Considerando a continuação e implementação dos programas atualmente 

desenvolvidos: 

Programa de Combate ao Tabagismo: É uma iniciativa pioneira que 

proporciona aos fumantes da Cidade a oportunidade de largar o vício.  

Hiperdia: É um sistema de cadastramento de pacientes inscritos no Plano 

Nacional de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes 

Mellitus.  

Programa de Controle da Tuberculose: Oferece atendimento aos pacientes e 

é um programa com alto índice de cura da doença alcançado por meio de ações 

diferenciadas. Garante atendimento até a cura definitiva.  

Programa de Controle da Hanseníase: Os pacientes inscritos neste programa 

recebem doses supervisionadas e medicamentos necessários para a continuidade 

do tratamento em casa. A iniciativa inclui eventos educativos sobre a doença.  
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Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional: Acompanha o 

desenvolvimento nutricional e alimentar de crianças, adolescentes, adultos, 

idosos e gestantes, além de promover atividades educativas.  

Programa Municipal de Combate às Carências Nutricionais: Visa a 

recuperação nutricional de crianças com idade entre seis meses e dois anos 

incompletos com risco ou vítimas de desnutrição. As famílias inscritas recebem 

acompanhamento multiprofissional, participam de palestras educativas, recebem 

leite e vale-transporte.  

Programa de Aleitamento Materno: Promove e incentiva o aleitamento 

materno exclusivo até o sexto mês de vida e continuado até dois anos ou mais. 

A equipe responsável faz contato com as mães em até cinco dias após o parto 

para incentivar a orientar sobre amamentação.  

 

 

4.4 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.4.1.   SERVIÇO DE RECEPÇÃO 

 

Deverá atender a todas as pessoas que procuram os serviços de saúde, garantindo 

abertura de Ficha de Atendimento (Registro), orientação e acessibilidade ao serviço. 

A recepção não será feita pelo enfermeiro ou médico, mas por um profissional 

preparado que deverá guiar-se por parâmetros humanitários de solidariedade e 

cidadania. A recepção é a escuta das necessidades do sujeito que busca a unidade 

de saúde, se constituindo no primeiro contato do funcionário da unidade com o 

paciente ou seu familiar. Nesse primeiro contato, o funcionário deve ouvi-lo 

atentamente, identificando sua necessidade: atendimento médico, atendimento 

odontológico, consulta de enfermagem, orientação de enfermagem, informação 

sobre exames, outras informações gerais de saúde. A recepção fará o registro e 

orientará o paciente sobre quaisquer outros temas que sejam necessários. O objetivo 

de recepcionar é realizar o primeiro contato e orientação. Deve ser realizada por 

profissional preparado para trabalhar com público da área de saúde. O recepcionista, 

em conjunto com a equipe, poderá encaminhar os pacientes para atendimento 

sempre que julgar necessário. Desta forma, este profissional deve ser minimamente 

preparado para exercer suas funções na recepção. 
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4.4.2. GERENCIAMENTO DA UNIDADE 

 

Todo o gerenciamento da Unidade será realizado por profissional alocado na Unidade 

de forma a se garantir a disponibilidade em quantidade e qualidade necessárias ao 

desenvolvimentos das atividades da UBS. 

 

4.4.3. SERVIÇO DE FARMÁCIA 

 

A Unidade de Saúde deve contemplar uma área específica para o serviço de farmácia, 

prevendo, no mínimo, a execução das seguintes atividades: administrativa, de 

armazenamento, de dispensação e de atenção farmacêutica. O local de 

armazenamento deve ter espaço suficiente para comportar os diversos tipos de 

medicamentos, prevendo áreas e equipamentos para aqueles que possuem 

características específicas, como os de controle especial e os termolábeis, devendo-

se seguir a legislação específica vigente. 

Para conduzir adequadamente o serviço de farmácia, o farmacêutico precisa 

administrar toda a logística do medicamento dentro da Unidade de Saúde. Conforme 

comunicado em visita técnica realizada, este profissional será responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

O serviço de farmácia tem um papel essencial para o funcionamento das UBS, pois a 

grande maioria dos atendimentos realizados resulta em uma prescrição 

medicamentosa, que deverá ser atendida pela farmácia. 

 

Dispensação de Medicamentos: A prescrição médica é um documento legal pelo 

qual se responsabilizam quem prescreve e também quem dispensa o medicamento. 

O recebimento da prescrição está compreendido na assistência farmacêutica para 

que haja uma correta dispensação do medicamento para o paciente informando a 

melhor maneira do uso deste fármaco, bem como suas possíveis eventuais reações 

adversas.  

O fluxo da informação, iniciado pela consulta médica, tem continuidade através do 

dispensador que orientará e esclarecerá ao paciente sobre os itens da prescrição, tais 

como: posologia, dose, cuidados especiais na reconstituição e ou armazenamento, 

reações adversas, possíveis interações medicamentosas, etc. Antes de dispensar o 

medicamento, o profissional deve fazer uma análise da prescrição verificando se está 

de acordo com os parâmetros farmacodinâmicos, farmacocinéticos e legais, a fim de 

saber se ela deve ou não ser dispensada, evitando erros que possam trazer riscos ao 

usuário. 
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Além disso, o dispensador deve verificar, antes de entregá-lo ao paciente, as 

condições físicas do medicamento, tais como: embalagem íntegra, prazo de validade, 

aspecto e sua condição de armazenagem. Após esses cuidados, deve proceder ao 

entregar o medicamento ao usuário, uma boa orientação que possibilitará que a 

prescrição seja cumprida e que a qualidade e a eficácia terapêutica sejam mantidas. 

 

Controle de estoque: Uma administração adequada do serviço deve disponibilizar 

um sistema eficiente de controle de estoque, que apresente, de maneira satisfatória, 

informações sobre a posição dos estoques, os dados de consumo, a demanda, o 

percentual de cobertura, os gastos efetuados com medicamentos e o quantitativo 

financeiro de perdas de medicamentos na rede de saúde. Para perfeito 

gerenciamento dos materiais é imprescindível o exercício do controle físico e registro 

de todas as operações realizadas (entradas e saídas), o que possibilita informações 

precisas a respeito do saldo existente em estoque. Todas as informações são 

imprescindíveis para um adequado processo de programação. A forma de controle 

adotada para a obtenção de informações referentes ao estoque de medicamentos 

pode ser manual ou informatizada. O controle de estoque manual é realizado, ao final 

de cada mês, por meio da utilização de ficha de prateleira e confronto dos registros 

realizados com o estoque físico. No controle de estoque informatizado se implanta 

um sistema informatizado que tem por finalidade o fornecimento das informações 

necessárias em tempo real, além de modernizar os procedimentos. Dentre os 

benefícios advindos com a informatização pode-se citar: 

 Agilidade do processo de tomada de decisão;  

 Criação de um banco de dados confiável;  

 Aumento da velocidade de localização das informações e diminuição da 

manipulação de grande quantidade de documentos. 

 

 

PROTOCOLOS 

Conforme exposto no Plano de Trabalho, todos os documentos normativos deverão 

ser elaborados pela equipe da unidade a ser implantada, respeitando suas 

particularidades. Por solicitação do edital de seleção, encontra-se em anexo (Anexo 

I) , modelos de protocolos para o Serviço de Farmácia, que poderão servir como base 

para a elaboração de protocolos específicos para a UBS do Alto  Ipiranga. 
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4.5 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO 

 

4.5.1.  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 

 

A manutenção tem como objetivo principal a produção de serviços técnicos de 

manutenção e conservação, garantindo perfeito estado e condições de 

funcionamento de: Móveis, equipamentos, rede de gases medicinais, estrutura 

predial, 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, 

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.   

 

4.5.2.  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, dando-

lhes tratamento e destino corretos; 

 Combater permanentemente insetos e roedores; (sinatrópicos) 
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 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 

 

4.6. POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

O processo de Gestão de Pessoas ou Gestão de Recursos Humanos está estruturado 

de forma a garantir a qualificação e as competências adequadas aos colaboradores 

que desenvolverão suas atividades e competências de forma segura, eficiente e 

eficaz. 

A política de Recursos Humanos da Pró-Saúde é pautada e desenvolvida através de 

estratégias que garantam o alinhamento, com a missão, visão, valores e política 

ambiental da organização social, com o contratante, com a legislação e 

principalmente com o respeito aos seres humanos. 

Gestão por Competência:  é um conjunto de ferramentas práticas, consistentes, 

objetivas e mensuráveis que torna possível a unidade de saúde instrumentalizar o 

processo de Recursos Humanos e os Gestores para fazer Gestão e Desenvolvimento 

de Pessoas com foco, critério e clareza. A Pró-Saúde utiliza o Módulo Competence 

Mananger do programa SAS (Strategic Adviser) para personalizar a Avaliação de 

Desempenho com base nas atribuições dos cargos ou funções. 

As Competências Essenciais (organizacionais) são: 

 Atendimento Humanizado 

 Relacionamento Interpessoal 

 Foco no Resultado 

 Comprometimento 

 

Recrutamento e Seleção: Todo o processo de Recrutamento e Seleção de novos 

colaboradores, ampliação de quadro e substituição deverá ser realizado pelo em 

conjunto pel a equipe de Recursos Humanos e Gestores do Projeto. O preenchimento 

da requisição com todos os dados solicitados e as devidas assinaturas é essencial 

para a continuidade do processo de seleção. 
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Para iniciar o Processo Seletivo, a vaga aberta será anunciada em jornais, 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.   

Os candidatos poderão inscrever-se encaminhando seu Curriculum Vitae através 

de e-mail e/ou entregando pessoalmente seu Curriculum Vitae no endereço a ser 

divulgado quando do recrutamento de pessoal, respeitando dias e horários 

estabelecidos. 

O Processo de avaliação e seleção de pessoal será dividido nas seguintes etapas: 

Etapa I – Análise do Curriculum Vitae frente aos requisitos mínimos exigidos pela 

vaga e convocação destes para participação no processo de avaliação. 

Etapa II – Aplicação de prova de conhecimento específico, prova de redação e 

avaliação psicológica 

Etapa III –Entrevista final; 

A divulgação do resultado do processo seletivo será través do site da Pró-Saúde e os 

candidatos selecionados receberão notificação por telegrama enviado pela equipe do 

Recursos Humanos. 

Política de Integração:  tem o objetivo de repassar as principais informações para 

os novos profissionais que atuarão na unidade, bem como estabelecer o 

entrosamento entre todos os profissionais das diversas áreas que compõem a 

estrutura organizacional. 

 

Crachá de Identificação: Documento de Identificação Funcional, que permite 

acesso às dependências da Unidade, contato com as pessoas que nele trabalham e a 

clara identificação por parte da população atendida. 

Uniforme: A Pró-Saúde fornecerá aos empregados uniformes adequados a cada 

categoria profissional, para realização de suas atividades sem nenhum custo. O 

empregado deve estar devidamente uniformizado para iniciar suas atividades, sendo 

que, a falta de qualquer item do uniforme, implicará em medida disciplinar, verbal 

ou formal, mediante gravidade do fato, podendo inclusive ser suspenso com perda 

salarial. 

Registro de Ponto: Conforme exposto no artigo 74 §2º da CLT, os estabelecimentos 

contendo mais de 10 empregados serão obrigatórios o uso de cartão de ponto, livro, 

ou registro eletrônico para anotação de entrada e saída.  
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O Ponto Eletrônico, contempla a legislação vigente, descrita na Portaria no. 1.510 do 

Ministério do Trabalho e Emprego que estabelece o meio eletrônico para o registro 

de presença dos empregados da Instituição. 

A assiduidade e pontualidade são consideradas pela instituição condições 

fundamentais para não prejudicar as rotinas e não comprometer as atividades 

desenvolvidas. 

Em situações de Férias, Auxílio-Doença, Acidente de Trabalho, Licença Maternidade, 

Adoção ou Paternidade, o registro de ponto permanecerá em branco e as devidas 

anotações serão realizadas no Tratamento de Ponto, para impressão do Espelho do 

Ponto. 

Alterações de horários de trabalho somente podem ser realizadas com previa 

autorização do Gestor. 

Política de Desenvolvimento das Pessoas da Pró-Saúde:  é responsável pela 

gestão integral das ações de desenvolvimento e capacitação de todos os profissionais 

pertencentes a Unidade de Saúde, afim de contribuir para o aperfeiçoamento e 

crescimento de seus profissionais e manutenção de um bom clima organizacional, 

favorecendo a interação e integração nos processos de trabalho. 

Política de salários: é estabelecida conforme os padrões utilizados no mercado para 

cargos competentes com responsabilidades semelhantes, na mesma área geográfica, 

levando em consideração a capacidade financeira da Instituição, preservando o 

equilíbrio orçamentário da Organização.  

 

4.7. DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

A tabela de RH conforme solicitação do edital encontra-se no Anexo II deste projeto. 
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5   PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA QUALIDADE 

(C2) 

 

 

5.1.  POLÍTICA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

 

A Pró-Saúde reconhece o Modelo de Excelência da Gestão (MEG) da Fundação 

Nacional da Qualidade (FNQ), o Modelo de Excelência Assistencial (MEA) e a Política 

Assistencial, como instrumentos fundamentais alinhados com sua missão, visão e 

valores. Reconhece também a importância desses instrumentos para sua 

sustentabilidade, crescimento e perenidade, e como fatores agregadores de valor 

para os pacientes, familiares, sociedade e demais partes interessadas.  

O MEA é uma filosofia que tem como principal objetivo disseminar a cultura de 

padrões e práticas assistenciais de classe mundial, para entregar valor aos pacientes 

e sociedade, com a melhor qualidade disponível, no menor tempo e custo possíveis. 

As Diretrizes Assistenciais têm por objetivo conciliar informações da área médica e 

assistencial a fim de padronizar condutas que auxiliem o raciocínio e a tomada de 

decisão do médico e da equipe multiprofissional. 

A Política Assistencial 

A Política Assistencial tem como objetivo garantir a qualidade e segurança nos 

processos assistenciais, por meio da implementação do Modelo Pró-Saúde de 

Excelência em Gestão fundamentado no Modelo de Excelência em Gestão da 

Fundação Nacional da Qualidade e Modelo de Excelência Assistencial Pró Saúde, 

entregando valor para os pacientes e familiares, em harmonia com os interesses da 

alta administração, colaboradores, fornecedores e comunidade. 

A Pró-Saúde, comprometida com a excelência assistencial em suas dependências, 

declara seus compromissos com a gestão assistencial, através das seguintes 

diretrizes:  

 Construir e disseminar a cultura da excelência assistencial como Valor, através 

da liderança pelo exemplo, responsabilidade individual e vigilância 

compartilhada;  

 Entender, assegurar ou superar o atendimento das necessidades assistenciais 

dos pacientes e familiares;  
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 Estabelecer objetivos, metas e indicadores, que permitam avaliar 

sistematicamente os resultados assistenciais;  

 Melhorar continuamente a efetividade da gestão assistencial, garantindo a 

qualidade e custo dos serviços, por meio da estabilidade dos processos 

necessários, da eliminação de processos desnecessários e da redução/ 

eliminação de desperdícios;  

 Implementar um processo de comunicação institucional que garanta a 

efetividade da gestão assistencial; 

 Assegurar as competências dos profissionais, mediante capacitação e 

avaliação de desempenho, que considerem aspectos técnicos, éticos e 

interpessoais;  

 Identificar, atrair, reter e estimular a inovação e criatividade dos profissionais;  

 Gerenciar riscos à saúde e segurança dos pacientes, dos familiares e dos 

profissionais, através da identificação, avaliação, controle e/ ou mitigação dos 

riscos;  

 Monitorar o desempenho dos fornecedores de bens e serviços que impactam 

diretamente na assistência, visando assegurar a qualidade do fornecimento;  

 Garantir o cumprimento da legislação vigente e normas institucionais;  

 Atualizar e revisar periodicamente os padrões e práticas assistenciais;  

 Assistir aos pacientes e familiares é responsabilidade de todos; e 

 Assegurar a sinergia com as demais políticas da Instituição. 

 

Modelo de Excelência Assistencial(MEA): 

O Modelo de Excelência Assistencial Pró-Saúde consiste em uma metodologia própria 

de assistência multidisciplinar à saúde, focada na entrega de valor aos pacientes e 

familiares.  

O MEA estabelece uma base teórica e prática para busca da excelência dentro dos 

melhores padrões e práticas assistenciais. 

 

Os imperativos estratégicos de sucesso são premissas / requisitos necessários para 

garantir a efetividade do Modelo de Excelência Assistencial. São eles: 

- Comprometimento da administração: Começando com o corpo diretivo, que 

deve ser composto por profissional que entenda as diversas dimensões da assistência 

e dos seus impactos no resultado global da organização. 

- Engajamento das lideranças: Consiste na atuação dos líderes de forma aberta, 

democrática, inspiradora e motivadora das pessoas, visando o desenvolvimento 
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ininterrupto da cultura de excelência, promoção de relações de qualidade e à 

proteção dos interesses das partes envolvidas, ou seja, liderança transformadora. 

- Valorização da força de trabalho: Consiste em estabelecer relações com as 

pessoas, criando condições para que elas se realizem profissional e humanamente, 

maximizando seu desempenho por meio de comprometimento, desenvolvimento de 

competências e espaço para empreender. 

- Conhecimento do cliente e mercado: Consiste na abordagem dos processos 

relativos ao tratamento de informações dos clientes e mercado e à comunicação com 

o mercado e clientes atuais e potenciais. 

- Cultura de criatividade e inovação: Consiste na promoção de um ambiente 

favorável á criatividade, à experimentação de novas ideias que possam gerar um 

diferencial competitivo para a organização. 

- Disponibilidade de informações seguras para tomada de decisão: Consiste 

num bom sistema de informação como fator preponderante na tomada de decisão.  

- Análise crítica dos resultados: Consiste em analisar os resultados assistenciais 

de acordo com o grau de realização e grau de melhoria dos indicadores assistenciais 

em relação as metas pré-estabelecidas buscando a melhoria contínua dos processos 

assistenciais. 

 

5.2. COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS 

 

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 Administração 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; 
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 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; 

 

Objetivo e Meta Qualitativa da Comissão para o 1º. Ano de Contrato 

Fundamento:   Implantar comissão  

Âmbito de desempenho Qualidade e requisito legal 

Tipo de Indicador Continuo  

Fonte de Auditoria Portaria de Constituição e Registro das Atas 

Meta Inicial: Comissão Implantada em até 03 meses com realização 

de pelo menos uma revisão 

Meta Permanente: Reunião Mensal, com registro em ata do no. de 

prontuários analisados, identificação de pontos críticos 

e soluções encaminhadas 
 

 

 

5.3. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ARQUIVO  

 

O Serviço de Arquivo de Prontuários é um serviço imprescindível a 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. 

Seção de Arquivo: 

Controla, confere, ordena e arquiva o prontuário dos pacientes atendidos pela 

unidade. O Prontuário do Paciente é o documento legítimo e individual deste, 

contendo dados e informações pessoais, bem como do ponto de vista médico social. 

É um instrumento dinâmico que uma vez iniciado permanece aberto por tempo 

indeterminado, atendendo sempre que o paciente recorrer à unidade.  

Na unidade poderá ser utilizado o Sistema Dígito Terminal em Cores, e se possível 

a implantação do Arquivo Deslizante, este também será implementado. 

 Arquivo: Número de registro (no. 20.301): 

2 

0 
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3 

0  -  REPRESENTA A ESTANTE 

1  -  REPRESENTA A PRATELEIRA 

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. 

Veja a sistemática: 

ESTANTE 0...                   PRATELEIRAS 

BRANCA       00 BRANCA 

        01 MARROM 

        02 VERDE 

        03  PRETA 

        04 VIOLETA 

        05 AMARELA 

        06 LARANJA 

        07 AZUL 

        09 VERMELHA 

ESTANTE 1...              PRATELEIRAS 

MARROM       10 BRANCA 

        11 MARROM 

        12 VERDE 

        13  PRETA 

        14 VIOLETA 

        15 AMARELA 

        16 LARANJA 

        17 AZUL 

        18 CINZA 

        19 VERMELHA 

 

ESTANTE 2...               PRATELEIRAS 

VERDE               20 BRANCA 

        21 MARROM 

        22 VERDE 

        23  PRETA 

        24 VIOLETA 
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        25 AMARELA 

        26 LARANJA 

        27 AZUL 

        28 CINZA 

        29 VERMELHA 

 

 

5.4.  ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ESTATÍSTICA 
 

Tem como finalidade organizar dados para a pesquisa, avaliar a unidade e observar 

a eficiência dos serviços prestados dentro do menor tempo. Sob esse aspecto é 

responsável pela coleta, apuração, análise e interpretação dos dados obtidos a partir 

dos prontuários e outras fontes de informação. Analisa taxas, índices, coeficientes e 

elabora o relatório das atividades estatísticas. Fornece informações epidemiológicas. 

Os dados e os resultados obtidos servem de base ao corpo clínico para atividades de 

pesquisa e extensão, bem como ao corpo administrativo para o controle de gastos e 

custos. 

O uso das informações proporciona a avaliação da unidade (parâmetro), bem como 

permite saber se os programas implantados estão surtindo o efeito desejado. 

Com base na implementação do Plano Estatístico, é elaborado mensalmente um 

Relatório Estatístico que servirá para a Administração na Tomada de Decisões. 

 

5.5. RAG – REQUISITOS DE APOIO À GESTÃO 

 

Requisito de Apoio à Gestão é uma ferramenta institucional desenvolvida para a 

realização de diagnóstico e avaliação dos sistemas assistências, de gestão e 

infraestrutura disponível. 

Como é realizado? 

Através de visita “in loco” de forma sistêmica na unidade com a checagem de 

evidências dos requisito, das práticas de trabalho dentro da legislação e das boas 

práticas vigente. 

Estrutura: 

O RAG é composto por 8.386 requisitos que se dividem nos grupos: 
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Grupo 1 – Infraestrutura 

Grupo 2 – Requisitos de gestão 

Grupo 3 – Requisitos técnicos operacionais 

Grupo 4 – Requisitos de gestão de Risco  

Estes grupos por, sua vez,  são subdivididos em 3 níveis, sendo: 

Nível I envolve a estrutura física, o cumprimento da legislação, questões de 

segurança do paciente, evolução da gestão e gerenciamento de risco. 

NÍVEL II é estruturado pelos requisitos do nível I, acrescidos da avaliação da Gestão 

Integrada, onde apresenta fatores relacionados a resultados dos processos e suas 

interações. 

NÍVEL III é estruturado pelos requisitos do nível I + nível II, acrescido da avaliação 

do sistema de gestão de resultados estratégicos e aplicação de melhorias contínuas, 

como práticas refinadas, inovadoras, proativas, disseminadas e plenamente 

integradas, na busca pela Excelência em Gestão. 

O check list de cada área comporta também os requisitos sistêmicos, ou seja, são 

requisitos aplicáveis em todos os processos institucionais (Infraestrutura, Gestão e 

Segurança e Riscos), o resultado da avaliação destes requisitos é demonstrado 

através do Mapa de Processos Sistêmicos. 

Equipe avaliadora: Equipe multiprofissional, composta também por um avaliador 

trainee, sendo este um profissional convidado que estará em treinamento para se 

tornar um avaliador do RAG. 

Avaliação da aplicação do RAG: Ao término da aplicação da metodologia o 

responsável pelo serviço ou equipe de qualidade respondem uma pesquisa eletrônica 

com o objetivo de avaliar a metodologia aplicada bem como a performance dos 

avaliadores. 

Compromisso com Melhorias: Após receber o relatório com seu resultado oficial, 

o Serviço de Saúde deverá se comprometer com a melhoria dos mesmos através do 

preenchimento do Compromisso com Melhorias, que é monitorado pela Sede 

Administrativa. 
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5.6. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO E PESQUISA DE 

SATISFAÇÃO 

 

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) media e prioriza a qualidade no 

atendimento prestado pela unidade. Este 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 em até 02 meses após o 

início das atividades na unidade. 

O SAU capta os dados através de um único documento que avalia a satisfação dos 

usuários referente os serviços prestados onde no verso da Pesquisa de Satisfação há 

um espaço reservado para comentários como dúvidas, sugestões, criticas e elogios. 

Os questionários deverão estar disponíveis nas recepções e serem entregues a todos 

os usuários. A periodicidade e local onde deverão ser entregues estes formulários, 

será estabelecida pelo SAU em procedimento específico.  

As reclamações dos usuários devem ser registradas como ocorrências (não 

conformidades), conforme processo estabelecido pela Qualidade.  

É importante que as pesquisas sejam realizadas em horários distintos, para assegurar 

a credibilidade da pesquisa.  

Mensalmente os dados levantados nas Pesquisas de Satisfação são enviados aos 

gestores das unidades de saúde para avaliação e aprimoramento dos serviços  

prestados, além de emitir parecer sobre as reclamações e sugestões informando as 

providências tomadas para solução do problema. 

As ocorrências registradas pelo SAU devem ser analisadas e enviadas para respostas 

(análise crítica) e elaboração de planos de ação junto à liderança responsável pela 

área envolvida 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.  
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As manifestações deverão ser tratadas conforme sua criticidade. 

A prioridade é responder aos manifestantes com agilidade. Controlar os processos 

recebidos, controlar os prazos de soluções. Acompanhar em tempo real o fluxo da 

reclamação. Buscar uma proatividade nas soluções dos problemas, fazendo de uma 

ouvidoria passiva para uma ativa. 

Modelo de formulário de Pesquisa: 

 

 

 

5.7. PROPOSTA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

 

A educação permanente dos profissionais da UBS 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 
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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 UBS; 

4. fortalecer o compromisso com a saúde da população por parte dos membros da 

equipe 

 

Etapas do Projeto de Educação Permanente:  

 

1. levantamento das necessidades da comunidade e dos profissionais;  

2. elaboração dos objetivos de aprendizagem;  

3. seleção de conteúdos ou temas;  

4. definição dos métodos e técnicas de ensino-aprendizagem;  

5. organização seqüencial do currículo/grade programática;  

6. definição das atividades;  

7. execução do programa com contínua avaliação do processo e dos resultados 
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Conteúdo programático: 

A responsabilidade dos profissionais em prestar atenção integral e contínua a todos 

os membros das famílias da população adscrita à UBS, em cada uma das fases de 

seu ciclo de vida, requer sistematizar um processo de educação permanente, onde 

não se aceita uma atuação restrita aos problemas de saúde biologicamente 

estabelecidos, mas o compromisso de realizar ações, ainda enquanto os indivíduos 

estiverem saudáveis.  

Partindo dessas premissas, a unidade básica de saúde deverá desenvolver ações 

programáticas, de acordo com a fase do ciclo de vida em que se encontra a pessoa, 

sem perder de vista o seu contexto familiar e social. Exemplo: Saúde da Criança, 

Saúde do Adulto, Saúde do Idoso, etc. 

 

 

VI. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (C3) 

 

6.1. COMPROVAÇÃO DE  EXPERIÊNCIA NA GESTÃO DE UNIDADE DE SAÚDE 

 

Os atestados que comprovam a experiência da Pró-Saúde na gestão de unidade de 

saúde se encontram no Anexo III deste Plano de Trabalho. 

 

 

VII. PROPOSTA ECONÔMICA (C4) 

 

A Proposta Econômica apresentada no quadro de Despesas de Custeio encontra-se 

no Anexo IV deste Plano de Trabalho. 

 

 

 

 

 




