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I. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

FIGURA 1. CNPJ 

 

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.  

A Pró-Saúde realiza a gestão integral de hospitais de baixa, média e alta complexidades, 
além de outros modelos de unidades de saúde. Este trabalho envolve a expertise da sede 
corporativa, que atua em sintonia com a direção local das unidades, promovendo desde a 
implantação dos fundamentos de inteligência, monitoramento permanente da gestão e o 
cumprimento das cláusulas contratuais e do plano de trabalho. 
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FIGURA 2. ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

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. 
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FIGURA 3. ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE 

A Pró-Saúde realiza a gestão de 25 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 supracitada. 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 devendo 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) 
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TABELA 1.  UNIDADES ADMINISTRADAS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

ESTADO PROJETO CIDADE 

Acre Hospital Sta. Juliana Rio Branco 

Alagoas Hospital Memorial Arthur Ramos Maceió 

Espirito Santo Hospital Estadual de Urgências e Emergências Vitória 

Mato Grosso Hospital São Luiz Cáceres 

Pará 

Hospital Porto de Trombetas Oriximiná 

Hospital Oncológico Infantil Octavio Lobo Belém 

Hospital 5 de Outubro Canaã dos Carajás 

Hospital Yutaka Takeda 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 Ananindeua 

Rondônia Hospital Bom Pastor Guajará-Mirim 

São Paulo Hospital Universitário de Jundiaí Jundiaí 

 

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; 

• 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. 
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• 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); 

• Signatários do Pacto Global da ONU: Hospital Regional do Baixo Amazonas (PA); 
Hospital Público Estadual Galileu (PA); Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo 
(PA); Hospital Estadual de Urgência e Emergência (ES); 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

• Residência Médica 
o Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém (PA), conta com 47 médicos 

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

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

• Residência Multiprofissional 
o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua (PA): 

Fisioterapia, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Psicologia e Fonoaudiologia – 12 
profissionais. 

o Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém (PA): Enfermagem, 
Fisioterapia, Farmácia, Psicologia, Terapia Ocupacional e Serviço Social - 26 
profissionais. 

 

No Anexo I encontra-se o Relatório Institucional da Pró-Saúde.  
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II. TÍTULO 

Proposta Técnica para Organização, Administração e Gerenciamento DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO DA ZONA LESTE - UPA-ZL, conforme Edital de Seleção nº 
002/2019. 

 

III. CARACTERISTICAS DOS SERVIÇOS 

A nova unidade de Pronto Atendimento está localizada na Praça Visconde de Ouro Preto 
s/nº, Estuário, Santos - SP, com área construída de aproximada de 3.002,75 m2 e se 
encontra em conformidade com as diretrizes das Políticas Nacionais de Urgência e 
Emergência, atendendo ao disposto nas Portarias Ministeriais; nº 1.600, de 07 de julho de 
2011, nº342 de 04/03/2013, nº 104 de 15/04/2014 e nº10 de 03/01/2017, caracteriza–se 
como uma estrutura de Porte III, que será implantada e implementada com o objetivo de 
superar as limitações no acesso aos serviços de urgência e fortalecer a respectiva Rede 
de Atenção ás Urgências garantindo atendimento oportuno e qualificado. 

A UPA funcionará ininterruptamente 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive nos finais 
de semana e feriados, e executará atividades de assistência à saúde envolvendo 
atendimentos na clínica de urgência e emergência (adultos e pediátrico), atendimentos de 
urgência e emergência na área odontológica, inclusive acompanhamentos dos casos 
durante o período de atividade. Em relação aos casos de natureza cirúrgica e de trauma, 
pode prestar o primeiro atendimento, estabilização e investigação diagnóstica inicial, 
definindo a necessidade ou não de encaminhamento a serviços hospitalares de maior 
complexidade, após garantia das práticas clínicas de cuidado baseadas em evidências. 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 
1.1 Atendimento às urgências e Emergências. 

• Realizar atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem adequados aos 

casos demandados à Unidade, durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, todos os 

dias do ano, observando o que segue: 

• Atendimento Clínico de Urgência e Emergência Adulto e Pediátrico 

• Atendimento Odontológico de Urgência e Emergência Adulto e Pediátrico. 

• Acolhimento e Classificação de Risco. 

• Procedimentos médicos e odontológicos no atendimento de urgência de acordo com 

as características de Unidade de Pronto Atendimento. 

1.2 Observação Clínica 
A observação compreende a prestação de assistência à saúde no período previsto de até 
24 (vinte e quatro) horas oferecendo atendimento assistencial integral necessário, dentro 
do escopo da UPA, para obter o diagnóstico e resolver as queixas do paciente com o 
emprego de terapêutica. Caso o diagnóstico não tenha sido elucidado ou a queixa 
resolvida, o paciente deverá ser encaminhado para internação nos serviços hospitalares 
por meio do Complexo Regulador Municipal. 

 

No período de Observação estão incluídos: 

• Tratamento das possíveis complicações que possam ocorrer, 

• Tratamento farmacoterapêutico necessário de acordo com a padronização da 
Unidade, RENAME e REMUME, Federal e Municipal, respectivamente, conforme 
determinado pelo SUS – Sistema Único de Saúde. 

• Cuidados e procedimentos assistenciais necessários ao cliente. 

• Assistência Nutricional necessária durante o período de observação. 

• Direito a acompanhante durante o período de observação, conforme regras 
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estabelecidas devido às condições especiais do usuário (as normas que estabelece 
o direito à presença de acompanhante estão previstas na legislação que 
regulamenta o SUS- Sistema Único de Saúde)  

 

1.3 Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT 
O serviço de apoio diagnóstico e terapêutico consiste na realização de exames 
complementares necessários para o diagnóstico ou à coleta de materiais, e realização de 
procedimentos terapêuticos imediatos necessários no atendimento da emergência. 

Estão incluídos: 

• Eletrocardiograma. 

• Ultrassonografia. 

• Coleta de material e realização de exames laboratoriais. 

• Exames de radiologia geral. 

• Suturas e Curativos. 

• Imobilização de fraturas / gesso. 

• Inalação/aplicação de medicamentos / reidratação endovenosa e oral. 

• Pequenos procedimentos médicos. 
 

1.4 Outros serviços: 
A Organização Social deverá se responsabilizar pelos seguintes serviços: 

a) Serviços de Controladoria e Segurança: equipe de segurança em todas as portas 
controlando acessos e fluxos nas 24 (vinte e quatro) horas, finais de semana e feriados, 
utilizando tecnologia de controle e comunicação através de sinais de radiofrequência ou 
equivante. 

b) Serviço de Nutrição: serviço de nutrição, disponibilizando refeições aos usuários que 
estiverem nos leitos de observação: 

c) Serviço de Higienização: serviços de limpeza e higienização nas 24 (vinte e quatro) 
horas,finais de semana e feriados: 

d) Serviços de Rouparia e Lavanderia: roupas de cama e serviço de lavanderia 
necessário ao desempenho das atividades da UPA: 

e) Serviço de manutenção: preventiva e corretiva dos equipamentos médicos 
hospitalares e dos instrumentais e todos os insumos necessários na prestação de serviço 
ao usuário. 

f) Serviço de manutenção preventiva e corretiva: das instalações prediais, como 
elevadores, ar condicionado, rede de gases, rede elétrica, rede de lógica, geradores, 
cabines primárias de energia, sistema de controle e combate a incêndio, rede de agua e 
esgosto, sistema de video monitoramento e demais equipamentos e redes inclusas na 
Unidade de Pronto Atendimento. 

g) Reposição de material permanente (mobiliário hospitalar e equipamentos), em 
planejamento prévio com o Município; 

h) Serviço de Esterilização: Serviço de esterilização de todos os materiais e insumos 
utilizados na prestação do serviço. 

i) Aquisição de medicamentos e materiais de consumo necessários ao desenvolvimento 
da atividade na UPA, bem como para a dispensação de medicamentos padronizados pelo 
município aos usuários internos ate o primeiro dia útil após sua saida. 

j) Serviço de gases medicinais. 
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k) Programação Visual da Unidade, nos termos dos artigos 524 a 526 da Portaria de 
Consolidação nº 1 de 28 de Setembro de 2017.compreendendo os seguintes itens: 

• Letreiro Iluminado na Fachada 

• Totem Externo 

• Adesivos decorativos para salas pediátricas e brinquedoteca 

• Tarjas para porta de vidro 

• Placas de Porta 

• Placas indicativas suspensas 

• Adesivos decorativos para sala de espera e corredores 

• Painéis Informativos em acrílico 
l) Serviço de Recepção e Segurança Patrimonial:  

m) Serviço de Hemoterapia: Nas situações de urgências e emergências 

n) Serviço de Apoio ao Centro de Infusão: A unidade se responsabilizará pela infusão 
de Drogas endovenosas / Intramusculares em ambiente seguro e de forma eletiva, nos 
periodos de Não funcionamento do Ambulatório de Especialidades Região Central 
Histórica – AMBESP/ RCH, garantindo a continuidade de tratamentos especificos 
referenciados pelo Departamento de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde. 

o) Serviço de Remoção móvel interinstitucional: Os serviços de transporte por 
Ambulância Suporte Básico e Intensivo, para os pacientes a serem resgatados das 
Unidades Básicas de Saúde referenciadas para a UPA serão executados pela Secretaria 
Municipal de Saúde e aqueles que necessitem de transferência para os hospitais 
referenciados ou qualquer outro transporte interinstitucional de usuários da UPA que 
necessitem de acompanhamento médico, ficam sob a responsabilidade da Organização 
Social, sendo de competência da UPA disponibilizar o profissional médico,quando 
necessário e determinado dentro dos protocolos da Secretaria, para as transferências que 
assim o necessitem, sem comprometer a assistência e o tempo de espera pelo 
atendimento médico, recursos diagnósticos e terapêuticos. 

1.5 Estrutura Física 
A UPA Zona Leste possui capacidade total para 31 (trinta e um) leitos, sendo 02 (dois) 
pediátricos, 22 (vinte e dois) adultos (11 masculinos e 11 femininos), 02 (dois) individuais 

de curta duração e 06 (seis) leitos de emergências, com uma área total de 3.002,75 m² 

dividida em Térreo e 1º andar conforme descrito a seguir: 

TABELA 2 - SUBSOLO 

ITEM RELAÇÃO QUANT. 

01 Sala de Gerador 01 

02 Área de reservatório água / 11.000 Litros. 02 

03 Garagem para 25 carros e 60 motos / bicicletas. 01 

04 Elevadores 02 

05 Bombas e Filtros 01 
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TABELA 3 - TÉRREO 

ITEM RELAÇÃO QUANT. 

01 Sala de Morgue 01 

02 Recepção 01 

03 Área de Espera 03 

04 Sala de Classificação de Risco 02 

05 Consultórios Médicos 06 

06 Sanitários Femininos 01 

07 Sanitários Masculinos 01 

08 Sanitário Feminino Acessível 01 

09 Sanitário Masculino Acessível 01 

10 Sala de RX 01 

11 Sala de ECG 01 

12 Sala de Distribuição de Medicamentos 01 

13 Sala de Observação Pediátrica  01 

14 Sala de Gesso 01 

16 Sala de Curativo 01 

17 Sala de Sutura 01 

18 Sala de Inalação 01 

19 DML 01 

20 Sala de Coleta 01 

21 Sala de Medicação / Hidratação 01 

22 Sala de Roupa Suja 01 

23 Sala de Roupa Limpa 01 

24 Sala de Emergência 01 

25 Sala de Higienização 01 

26 Sala de Lavagem de Material Contaminado 01 

27 Sala para Guarda de Cadeiras e Macas 01 

28 Elevadores 02 

29 Central de Gases Medicinais não combustíveis 01 

30 Sala de Alta Tensão (Transformadores) 01 

31 Sala de Elétrica 01 

32 Brinquedoteca 01 

33 Área de Resíduos 02 

34 Sala de Utilidades 01 

35 Sala de Controle de Ponto 01 
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TABELA 4 – 1º ANDAR 

ITEM RELAÇÃO QUANT. 

01 Assistente Social 01 

02 Sala de Enfermagem 01 

03 Farmácia 01 

04 Sala da Direção 01 

05 Sala de Almoxarifado 01 

06 Sala de Guarda de Equipamentos 01 

07 Copa de distribuição 01 

08 Vestuário Acessível Feminino 01 

09 Vestiário Acessível Masculino 01 

10 Sala de Armazenamento de Materiais Esterilizados 01 

11 Sala de Conforto dos Plantonistas com banheiro privativo 04 

12 Sala de Manutenção 01 

13 Sala de Observação Clínica Masculina com banheiro privativo 
acessível. 

01 

14 Sala de Observação Clínica Feminina com banheiro privativo 
acessível. 

01 

15 Sala de Observação de curta duração com banheiro privativo 
acessível 

02 

16 Sala de refeitório 01 

17 Área de Estar dos Funcionários SAMU 01 

18 Conforto SAMU com banheiro privativo 01 

19 Sala de Reunião 01 

 

IV. PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL/ASSISTENCIAL  

 

4.1. POLÍTICA DE 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 

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). 

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. Exemplos: Liderança (Diretoria Geral, 
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Diretoria Assistencial e Diretoria de Apoio). 

Os processos assistenciais são aqueles que se inter-relacionam diretamente com o cliente. 
Exemplos: Assistência Farmacêutica, Assistência Nutricional, Internação e Atendimento 
Cirúrgico. 

Os processos de apoio são aqueles que sustentam os processos assistenciais, fornecendo 
produtos e serviços como: equipamentos, tecnologia, informações.  

Exemplo: Gestão de Estrutura Física Funcional (Manutenção), Gestão de Equipamentos 
Médico-Hospitalares (Engenharia Clínica) e Sistema de Informação ao Paciente (T.I). Na 
integração dos processos de uma organização, um produto de um processo é o insumo de 
outro processo, e assim ocorre até o produto final 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. 

FIGURA 4 – MACROFLUXO DE PROCESSOS 

 

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 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. 
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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 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 5- 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. 
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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 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. 

4.1.1. 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. 

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 6 - HIERARQUIA DE DOCUMENTOS EXISTENTE NOS HOSPITAIS 

 

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 de Saúde como 
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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 da Unidade de Saúde 
e sua departamentalização, definindo os níveis de autoridade e responsabilidade das 
áreas. A estrutura é constituída por uma direção geral a qual estão ligadas as diretorias de 
áreas: Administrativa, Apoio, assistencial, técnica, conforme contexto local. 

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 de Saúde. 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 da Unidade de Saúde. 

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 de Saúde 
elabora os seus protocolos, de acordo com sua realidade, devendo sempre contemplar o 
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 da Unidade de Saúde, 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 técnico-
assistencial individualmente, sem se preocupar com as interações sistêmicas. 

INSTRUÇÕES DE TRABALHO 
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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 na vida hospitalar 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 pela Unidade de 
Saúde. Ex.: Informe de Alta, Ata de abertura de Comissões.  

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.  

4.1.2. ELEMENTOS OPERACIONAIS DO MODELO DE GESTÃO 
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 da Unidade de Saúde, 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. 

• Esclarecer sobre as atividades desenvolvidas na gestão da Unidade sempre que 

for convocado pelo contratante. 

4.2. GOVERNANÇA CORPORATIVA 
É a adoção de princípios, controles internos, práticas de gestão e governança, capazes de 
possibilitar o pleno cumprimento do objeto social da Instituição. Assim acredita-se que é de 
fundamental importância o relacionamento entre a Diretoria Estatutária, o Conselho de 
Administração, o Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva, as Comissões, os Comitês, as 
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Consultorias e a Auditoria Independente, com a finalidade de otimizar os seus 
desempenhos dentro do preconizado no Estatuto Social.  

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, através de seus agentes de Governança, identifica algumas boas práticas 
basilares no desenvolvimento das relações de trabalho e gestão, orientadas pelo senso 
ético, sempre na busca da conciliação dos interesses das partes envolvidas: 

• Agir com transparência na adoção de suas práticas evidenciadas por meio de seus 
Relatórios de Gestão, Demonstrações Contábeis e de Auditoria; 

• Gerir unidades de saúde, públicas e/ou privadas, bem como seus recursos, de 
forma prudente, observando as diretrizes estabelecidas pelos Órgãos Estatutários, 
bem como pelas normas legais; 

• Respeitar os relacionamentos, visando a criação e manutenção de ambiente 
seguro, digno e de confiança, inclusive quanto ao zelo das informações 
confidenciais; 

• Conduzir de forma honesta os processos de trabalho, buscando sempre os mais 
altos patamares de integridade pessoal; 

• Motivar os colaboradores no enfrentamento dos desafios; 

• Comprometer-se com a qualidade expressa na integridade dos serviços, bem como 
na proatividade, no dinamismo e no aprimoramento contínuo das atividades 
desenvolvidas; 

• Promover uma comunicação interna e externa eficaz, mantendo as partes 
interessadas informadas, no que couber, sobre o desempenho das atividades da 
Instituição, contribuindo para o fortalecimento da cultura organizacional na 
promoção da melhoria dos padrões de eficiência da gestão, inclusive com a adoção 
de matriz de alçada e autoridades para as principais decisões que permeiam as 
atividades da Instituição;  

• Zelar pela permanente atualização técnica e gerencial, quando for o caso, dos 
integrantes dos órgãos estatutários e demais colaboradores da PRÓ-SAÚDE, pela 
complexidade das funções exercidas, de forma eficaz aos constantes desafios 
decorrentes da atuação do Terceiro Setor na sociedade; 

• Comprometer-se em todos os níveis, mas em especial dos agentes supervenientes 
da Alta Administração, divulgados na forma de seu Estatuto por meio do 
Organograma da Instituição, na adoção das melhores práticas, isentas de conflitos 
de interesses, bem como na busca das soluções dos problemas existentes sobre 
os quais possam estar envolvidos. 

A Pró-Saúde, com vistas ao fortalecimento da cultura ética adotada pela entidade, 
implementou seu Programa de Integridade, que é realizado pela Superintendência 
Executiva de Integridade, setor que é dotado de autonomia orçamentária e independência 
funcional, contanto com o comprometimento e apoio da Diretoria Estatutária, à qual é 
subordinada. 

A Superintendência Executiva de Integridade efetua o mapeamento de processos e fluxos, 
realiza a análise e gerenciamento de riscos, implementa processos de análise de 
colaboradores e fornecedores e monitora os eventos identificados.  

É também responsável pela consultoria jurídica preventiva e capacitação da alta 
administração e colaboradores, implementando ações preventivas e corretivas a serem 
adotadas diante de qualquer suspeita de desvio de conduta nos moldes das leis nº 
12.846/13, 8.666/93, entre outras aplicáveis. 

A Pró-Saúde é dotada de Canal de Denúncias, que recebe, inclusive de forma anônima, 
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informações sobre atos atentatórios à lei e políticas da entidade, as quais são analisadas 
segundo suas diretrizes. 

Com foco na consolidação do compromisso da entidade com a transparência e  
cumprimento das normas,  legislações vigentes e com os valores éticos traduzidos nos 
princípios e regras detalhados, a Pró-Saúde estabelece o Código de Ética e de Conduta 
no qual expõe a todos os colaboradores, de todos os níveis hierárquicos, ao público em 
geral e aos parceiros, as condutas a serem observadas em todas as suas relações, estando 
à disposição de todos aqueles a ela vinculados os mecanismos de treinamento e de 
consulta para sanar dúvidas e questionamentos sobre a atuação ética e transparente. 

Além de tornar as relações mais transparentes, o documento também equilibra as relações 
nos diferentes níveis hierárquicos, coibindo assédios e promovendo um ambiente seguro 
ao trabalhador. 

O Código de Ética e Conduta encontra-se, na íntegra, no Anexo I. 

Os fundamentos que compõem a gestão da Pró-Saúde estão presentes em todas as 
etapas da realização dos processos internos — desde o desenvolvimento conceitual dos 
serviços prestados até sua disponibilização para a sociedade. 

FIGURA 7 – INTEGRIDADES E GOVENRANÇA 

 

4.3. POLITICAS ORGANIZACIONAIS 
As Políticas Organizacionais ou Institucionais são diretrizes gerais que expressam os 
parâmetros dentro dos quais as ações da Entidade e de seus integrantes devem se 
desenvolver, no cumprimento da missão para o alcance da visão. Devem ser coerentes 
com os limites éticos estabelecidos pelos valores compartilhados. 

As políticas organizacionais/institucionais definidas pela Pró-Saúde são: 

4.3.1. POLÍTICA AMBIENTAL 
 

1. OBJETIVO 

Assegurar o comprometimento com a melhoria contínua, prevenção e proteção do meio 
ambiente, bem como atendimento aos requisitos legais aplicáveis as atividades 
administrativas e aos compromissos assumidos. 

2. DESCRIÇÃO 

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, comprometida 
com os princípios da gestão ambiental, declara suas diretrizes: 

• Prevenir a poluição e riscos ambientais decorrentes de suas atividades a fim de 

proteger o meio ambiente; 
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• Mitigar os seus impactos ambientais significativos; 

• Utilizar com eficiência os recursos naturais; 

• Realizar a gestão de resíduos sólidos aplicando os conceitos de redução, 

reciclagem e reuso; 

• Praticar e difundir os conceitos de Gestão Ambiental a todos os colaboradores; 

• Promover a melhoria contínua dos processos, serviços prestados pela Instituição e 

seus resultados, visando a qualidade ambiental; 

• Buscar a melhoria contínua de seu desempenho ambiental por meio de análise e 

avalição periódica dos indicadores; 

• Cumprir as legislações pertinentes às suas atividades; 

• Divulgar os resultados alcançados no atendimento aos compromissos ambientais. 

4.3.2. POLÍTICA ASSISTENCIAL 
 

1 – OBJETIVO 

A Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar estabelece os 
princípios fundamentais de sua Política Assistencial Corporativa com o objetivo de garantir 
a qualidade e a segurança nos processos assistenciais, suportada na Governança 
Corporativa e na Política de Integridade, desenvolvendo o seu Modelo de Excelência 
Assistencial (MEA), em harmonia com os interesses da alta administração, do contratante, 
dos colaboradores, dos fornecedores e da comunidade, entregando valor ao paciente e à 
sociedade. 

2 – DESCRIÇÃO 

São considerados princípios fundamentais desta Política: 

• Entender as necessidades assistenciais dos pacientes e familiares, e assegurar seu 

atendimento (Cuidado Centrado no Paciente); 

• Garantir o cumprimento da legislação vigente e normas institucionais; 

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

profissionais, através da identificação, avaliação, controle e mitigação; 

• Desenvolver ações de Humanização alinhadas  às  diretrizes  da  Política  Nacional  

de  Humanização (HumanizaSUS); 

• Planejar a assistência a partir dos problemas apresentados pelo paciente, de forma 

individualizada, integral e interdisciplinar, definindo: ações para resolução, prazos 

e resultados esperados; 

• Atuar através de recomendações desenvolvidas sistematicamente para 

circunstâncias clínicas específicas, a partir de diretrizes reconhecidas em literatura, 

gerando dados para seu melhor gerenciamento; 

• Estabelecer  objetivos,  metas  e  indicadores, que permitam avaliar 

sistematicamente os resultados assistenciais; 

• Manter atualizados os padrões e práticas assistenciais, revisando-os 

periodicamente; 

• Melhorar continuamente o custo-efetividade da gestão assistencial, garantindo a 

qualidade dos serviços, por meio da estabilidade dos processos necessários, da 

eliminação de processos desnecessários e da redução de desperdícios; 

• Implementar comunicação multiprofissional concisa, clara e objetiva, que garanta a 

eficiência da gestão assistencial; 

• Garantir rigorosa documentação assistencial através da valorização do prontuário 

do paciente, estabelecendo fluxos de informação ao longo de todas as etapas da 

assistência; 
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• Assegurar as competências dos profissionais, mediante capacitação e  avaliação 

de  desempenho, que considerem aspectos técnicos, éticos, interpessoais e 

comportamentais; e; 

• Assegurar a sinergia com as demais Politicas da Instituição, vinculadas ao 

Planejamento Estratégico da Unidade. 

A  execução desta  Política Institucional deve  ter  como  estratégia a  construção e  
disseminação da  cultura  de excelência assistencial como valor,  através da  liderança 
pelo exemplo, responsabilidade individual e vigilância compartilhada do cuidado. 
 

4.3.3. POLÍTICA DA QUALIDADE 
 

1 – OBJETIVO 

Assegurar o compromisso institucional com a qualidade e segurança visando à melhoria 
contínua dos seus processos. 

2 – DESCRIÇÃO 

A política de gestão da qualidade na Pró-Saúde desenvolve e opera um sistema voltado 
para a qualidade de sua estrutura, processos e resultados, objetivando assim prover 
serviços de qualidade na assistência à saúde e educação por meio de sua infraestrutura, 
profissionais capacitados, recursos tecnológicos, sustentabilidade, humanização e 
atendimento às legislações da saúde e educação. 

Desde o início de suas atividades, estrutura seus processos com  base em  uma  gestão 
pautada nos requisitos descritos no contrato de gestão, plano de trabalho firmado entre a 
Pró-Saúde,  Órgãos  governamentais  e  no atendimento de sua Missão, Visão e Valores 
determinados em seu Planejamento Estratégico. 

Para consolidar e operacionalizar esta política temos como premissas: 

• Implantar as avaliações e auditorias internas por meio da ferramenta institucional 

RAG – Requisitos de Apoio a Gestão e auditorias específicas de monitoramento 

aos processos assistenciais e ou educacionais; 

• Implementar ferramentas da Qualidade associados aos monitoramentos e 

acompanhamentos dos processos de melhorias; 

• Padronizar todos os tipos de documentos assegurando assim a gestão dos mesmos 

de forma institucional; 

• Monitorar a evolução dos processos por meio de indicadores e matrizes que  

formalizam o sistema de gestão e evolução dos processos; 

• Assegurar por meio de monitoramento e indicadores a gestão dos protocolos de 

segurança e clínicos; 

• Assegurar a implementação da gestão de riscos, considerando a notificação e 

tratativa de incidentes institucionais; 

• Mapear todos os processos existentes para  assegurar a gestão por processos; 

• Assegurar conforme estratégia institucional reconhecimentos externos, como  

premiações e certificações que garantam os níveis de  qualidade e  segurança 

hospitalar e  educacional de  forma pública e  reconhecidas nacional e 

internacionalmente. 

4.3.4. POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 
 

1 — OBJETIVOS 

Sistematizar e padronizar as ações de comunicação a partir das diretrizes estratégicas da 
Pró-Saúde, em consonância com sua missão, visão e valores. Preservar a integridade e 
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proteger a reputação da entidade e unidades administradas e, consequentemente, de seus 
públicos estratégicos. 

Promover o engajamento e envolvimento do público interno na melhoria do desempenho 
da instituição. Promover o diálogo entre  a organização e seus públicos estratégicos. 

2 — DESCRIÇÃO 

• As ações de comunicação da Pró-Saúde e das unidades administradas devem 

seguir as diretrizes estratégicas estabelecidas por esta política. 

• Todos os colaboradores da Pró-Saúde e prestadores de serviços devem seguir as 

diretrizes desta política. 

• São considerados públicos estratégicos prioritários da Pró-Saúde: usuários  dos 

serviços; colaboradores; contratantes; prestadores de serviços; fornecedores; 

órgãos de fiscalização;  órgãos  representativos  de classe; e órgãos de formação. 

• As ações de comunicação da Pró-Saúde e/ou unidades administradas devem 

respeitar a Constituição Federal, assim como as legislações estaduais e municipais, 

no âmbito de sua atuação. 

• Promover a gestão integrada da comunicação com todas as áreas  internas  no  

âmbito  corporativo  e  de unidades administradas. 

• Promover e disseminar o conhecimento em saúde e as boas práticas de gestão e 

relacionamento profissional. 

• Ampliar, sempre que  possível, o alcance das informações  estratégicas da 

instituição para seus públicos estratégicos, se empenhando para adotar todas as 

ferramentas disponíveis  para se comunicar, incluindo recursos e plataformas 

digitais. 

• Todo o registro de informação deve ser resultado de uma apuração rigorosa e 

compromisso com a verdade. 

• O processo de  comunicação das unidades administradas envolve as seguintes 

fases: implantação, gestão e encerramento; 

• A comunicação deve  integrar as instâncias (comitês, grupos de trabalho etc.) que 

envolvem, prioritariamente, risco de imagem e reputação institucional, participando 

da construção e  aplicação de estratégias para  o enfrentamento de eventuais 

crises. 

• As unidades administradas pela Pró-Saúde devem ter, em sua estrutura, equipe 

especializada (composta por jornalista ou relações públicas) para  atender às 

demandas de comunicação, com  as condições necessárias para  o cumprimento 

de sua missão e com dimensionamento compatível com cada unidade. 

• Cada unidade administrada deve ter um porta-voz. 

• Nenhum colaborador e/ou prestador de serviços da Pró-Saúde, no exercício de 

suas atividades, pode manifestar-se (em  qualquer tipo de mídia — profissional ou 

não) em nome  da entidade ou de unidades administradas, sem prévia autorização 

institucional. 

• Todos os colaboradores, em seu ato de contratação, devem assinar o termo de 

autorização de  uso de imagem sem fins comerciais para divulgação institucional 

da entidade e/ou unidades administradas. 

• A produção, desenvolvimento e veiculação das peças de comunicação devem ser 

realizados estritamente por colaboradores da área de Comunicação. 

• Os processos de comunicação devem seguir seus manuais específicos. Para 

situações não  previstas em manuais, a estratégia de atuação deve ser definida 

pela comunicação corporativa. 
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• O Planejamento Estratégico das unidades administradas, no que tange às ações 

de  comunicação,  deve seguir as orientações desta política e do perfil local em 

consonância com a comunicação corporativa. 

• A interface entre a comunicação da entidade e a comunicação do contratante é 

definida pela comunicação corporativa. 

• Todas as unidades administradas pela Pró-Saúde devem seguir o padrão visual 

estabelecido pela entidade. 

• As disposições contratuais específicas devem ser previamente validadas pelo 

corporativo. 

• Os novos contratos de  gestão firmados pela entidade devem estabelecer as 

diretrizes de Comunicação com o contratante, de maneira a preservar a identidade 

organizacional da Pró-Saúde. 

• As peças  de comunicação interna utilizadas pelas unidades administradas devem 

respeitar, prioritariamente, o portfólio disponibilizado pelo corporativo. 

• As  unidades  administradas devem, sempre, dialogar com seus públicos 

estratégicos  sobre temas de interesse público; 

• Toda solicitação de informação sobre a Pró-Saúde ou unidades administradas deve 

ser submetida  à comunicação corporativa para  o procedimento de resposta. 

• As publicações de caráter oficial não são de responsabilidade da comunicação 

corporativa. 

4.3.5. POLÍTICA DE GESTÃO CONTÁBIL 
 

1 – OBJETIVO 

O objetivo da Contabilidade é fornecer informações fidedignas e tempestivas sobre o 
patrimônio, e sobre o resultado da entidade aos diversos usuários da informação contábil. 
Nesse aspecto, vale salientar que fundamentalmente a Contabilidade deve  propiciar  
condições para que a administração possa tomar decisões mais racionais para 
preservação, ampliação do patrimônio e consequente continuidade das atividades da 
entidade. Para que se apresente adequadamente as transações, registros e informações 
sejam assegurados por documentos fiscais/legais, e sejam contabilizados e apresentados 
de acordo com a sua substância e realidade econômica, e não meramente pela sua forma 
legal. Deve-se então considerar sempre a essência. 

2 - DESCRIÇÃO 

• O sistema de contabilidade visa propiciar instrumentos para registro dos atos e fatos 

relacionados à administração financeira e patrimonial da Pró-Saúde. 

• Os registros da contabilidade da Instituição devem ser de forma precisa e fiel a 

realidade apurada, sendo proibida qualquer forma de falsificação das informações 

apresentadas. 

• Para realização dos registros, utilizam-se como diretrizes e orientação as normas 

editadas pelo conselho federal da contabilidade (CFC) e Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), sendo de principal importância a regulação 

estabelecida para entidades sem fins lucrativos através das resoluções expedidas 

especificamente ao tema. 

• As receitas e despesas devem ser incluídas no resultado da apuração do período 

em que ocorrem. Na realização dos registros deve haver uma identificação precisa 

da origem de cada receita e despesa, e no caso de doações, imunidades, 

contribuições, contratos, convênios e parcerias devem ser aplicados os 

regramentos específicos das resoluções do CFC e pronunciamentos contábeis 

expedidos pela CPC. 
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• O trabalho voluntário, inclusive de membros integrantes dos órgãos da 

administração, no exercício de suas funções, deve ser reconhecido pelo valor justo 

da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. 

• As demonstrações contábeis, que devem ser elaboradas pela entidade sem 

finalidade de lucros, são: o Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados do 

Período, Demonstrações de Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do 

Resultado Abrangente, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas 

Explicativas. Todos esses documentos devem ser elaborados conforme os 

princípios, as normas brasileiras e internacionais (IFRS) de contabilidade, os 

pronunciamentos expedidos pelo comitê de pronunciamentos contábeis. 

Necessariamente devem ser validados pelo profissional contábil habilitado pela 

filial, e firmado pelo contador geral da Pró-Saúde. 

• As publicações das demonstrações contábeis quando obrigatórias devem atender 

as resoluções específicas editadas pelo conselho federal de contabilidade e comitê 

de pronunciamentos contábeis, as quais especificam quais dados devem ser 

mencionados e qual o melhor formato para sua indicação. Se atentar caso haja 

obrigatoriedades expedidas por outros entes e órgãos normativos e fiscalizatórios 

com exigências específicas, desde que não afetem as normas contábeis. 

• Todos os registros contábeis da Instituição são submetidos a uma auditoria externa 

e independente, que é realizada anualmente, e aprovadas pela diretoria antes da 

apresentação ao conselho administrativo e fiscal da Pró-Saúde. 

• O conselho administrativo/fiscal é responsável pela aprovação dos balanços 

relativo ao encerramento exercício fiscal, somente após o mesmo poderá ser 

efetivada a publicações das demonstrações contábeis e notas explicativas. 

• Assegurar a aplicabilidade do Código de Ética Profissional que tem por objetivo fixar 

a forma pela qual se devem conduzir os profissionais da contabilidade, quando no 

exercício profissional e nos assuntos relacionados à profissão e à classe. 

• Somente poderá exercer a profissão contábil, em qualquer modalidade de serviço 

ou atividade, segundo as normas vigentes: o Contador ou o Técnico em 

Contabilidade registrado e devidamente regular no CRC. 

• Assegurar, analisar e validar as conciliações e registros contábeis das contas 

patrimoniais e de resultados, de forma que se tenha confiabilidade e clareza nas 

transações, registros e informações contábeis. 

• É dever do contabilista se manter atualizado de forma contínua, devido as 

frequentes mudanças, onde torna- se uma condição elementar, principalmente pela 

complexidade e vasta quantidade de obrigações acessórias. Deve dominar as 

tecnologias disponíveis, conseguir comunicar informações com o máximo de 

objetividade possível e exercer com total segurança o cumprimento e aplicação das 

legislações. Para os contabilistas, a informação é tão importante quanto os 

números, por isto a busca por conhecimento precisa ser constante. Além de obter 

estas atualizações contínuas é dever do contabilista a disseminação deste 

conhecimento. 

A presente política está sujeita a alterações pelo comitê de governança corporativa e nas 
condições estabelecidas pelo código de conduta e ética da Pró saúde. 

4.3.6. POLÍTICA DE GESTÃO DA GUARDA DOS DOCUMENTOS 
 

1 – OBJETIVOS 

Estabelecer diretrizes e orientações gerais para a estruturação do Processo de Gestão de 
Documentos e Informações Corporativas na entidade. 
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Orientar os profissionais da Pró Saúde a organizar os arquivos de maneira adequada de 
forma a atender todas as necessidades de consulta interna e fiscalização externa. Este 
procedimento é extremamente importante para garantir agilidade e confiabilidade das 
informações e documentos  da instituição. 

2.  DESCRIÇÃO 

• Arquivo Central na Sede Administrativa é o setor responsável pelas diretrizes 

aplicadas aos arquivos da instituição, para onde são transferidos os documentos 

dos diversos setores da instituição, após seu uso imediato, visando garantir a 

manutenção dos documentos durante os prazos estabelecidos na tabela de 

temporalidade documental. 

• Visando um controle documental e uma eficiente sistemática de arquivo da 

instituição, é preconizado que todos arquivos físicos sejam administrados com as 

seguintes classificações e ordenações mínimas: Identificação da Filial, Setor de 

Origem, Tipo de Documento, Especificações, Período/Data/Competência. 

• As unidades da instituição, deverá ter uma instalação apta a depositar os 

documentos em condições tais que sejam acessíveis em todo momento e 

circunstância, assim como um responsável para interagir com os preceitos da Sede 

Administrativa. 

• Todos arquivos deverão ter documentos comprobatórios das operações realizadas 

e evidenciando formalizações junto aos órgãos, pessoas jurídicas e/ou pessoas 

físicas. 

• Os  departamentos da entidade, deverão  obedecer ao plano de descrição adaptado 

pelas características dos documentos e formato estabelecido para arquivamento. 

• Toda transferência de documentação a ser efetivada pela filial, deverá ser 

previamente solicitada à Sede Administrativa onde será devidamente agendada e 

programada a transferência para um de nossos arquivos; 

• É expressamente necessário que se faça acompanhar as caixas a serem 

transferidas para a Sede Administrativa, listagem das mesmas, fazendo constar: 

setor e/ou departamento, número da caixa, documentos constantes das mesmas. 

• Todas as caixas deverão ser numeradas de forma sequencial, setor por setor, 

padronização e alinhamento com a nomenclatura definida, para facilitar a 

localização dos mesmos quando solicitado. 

• Arquivo  central  deve  exercer  acompanhamento e controle da qualidade dos 

arquivos das unidades, através de auditorias e inspeção dos documentos 

arquivados x digitalizados e checklist dos documentos mínimos a serem 

arquivados, preconizados pelos setores da Sede Administrativas. 

• Atendimentos a solicitações de consultas aos documentos arquivados, 

administração através de protocolo e acompanhamento para devolução do arquivo 

físico. 

• Solicitação de expurgo dos documentos/caixas catalogadas em arquivos 

terceirizados. 

• É dever do profissional arquivista se manter atualizado de forma contínua, devido 

as frequentes mudanças. Deve dominar as tecnologias disponíveis, conseguir 

comunicar informações com o máximo de objetividade possível e exercer com total 

segurança o cumprimento e aplicação das legislações. 

A presente política está sujeita a alterações pelo comitê de governança corporativa e nas 
condições estabelecidas pelo código de conduta e ética da Pró Saúde. 
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4.3.7. POLÍTICA DE GESTÃO DE ATIVO-FIXO 
 

1– OBJETIVO 

Garantir boa guarda e controle de todo ativo fixo sob responsabilidade da entidade, 
adquirido pela entidade ou cedido pelos contratantes. 

Dentre  as importantes finalidades  do controle de  patrimônio  da  entidade,  através  de  
tombamento e controle no módulo específico do sistema, possibilita através dos relatórios 
dos itens individualizados, apresentação à diretoria de administração, bem como ao 
contador geral em âmbito interno e a auditoria externa anualmente. Controlar o patrimônio 
de cada unidade, onde além das apresentações acima, a necessidade de apresentação 
aos seus respectivos proprietários (Governo Federal, Estadual e Municipal ou Empresas 
Privadas) conforme indicado em cada contrato firmado. 

2.  DESCRIÇÃO 

• Para a efetivação de qualquer registro de “entrada” de imobilizado no sistema, 

deve-se estar em poder de uma das vias da nota fiscal ou documento legal para 

entrada do mesmo, sendo a partir de então, separada a placa de ativo fixo e 

realizado o cadastramento em sistema utilizando a maior quantidade de dados 

possíveis, constantes na nota fiscal/documento legal de entrada. 

• Para a efetivação de qualquer registro de “transferência” de imobilizado, deve-se 

atentar-se da existência do documento pertinente e devidamente assinado por seus 

respectivos responsáveis e autorizadores, sendo eles internos ou externos. 

Patrimônio de terceiros (bem  público), a tramitação deve ser realizada através de 

ofício a contratante, realizado somente após autorização. 

• Para efetivação de qualquer registro no sistema de “descarte” de imobilizado, juntar 

laudo técnico caracterizando bem inservível, fotografia do bem, processar através 

do formulário ou ofício pertinente com devida assinatura do diretor da área 

responsáveis. Patrimônio de terceiros (bem público), a tramitação deve ser 

realizada através de ofício a contratante, realizado somente após autorização. 

• Manter atualizado o controle de ativo fixo imobilizado da entidade, levando-se em 

consideração os tipos de patrimônio existentes (Próprio, Terceiros e Gestão), 

realizar inventários e auditorias periodicamente. 

• Na  abertura de uma nova unidade, levantar todo o imobilizado, elaborar relatório  

completo detalhando os bens, escrito e fotográfico e protocolar junto ao contratante, 

relatando as condições bem como suas considerações. 

• Todas as unidades devem ter um responsável com conhecimento técnico especifico 

para desenvolver o trabalho de patrimônio, no próprio setor contábil. 

• Ao gestor de cada área será atribuído responsabilidade dos bens sobre sua 

custodia e a guarda física, conservação e a correta utilização destes pelos seus 

colaboradores. A qual serão avaliados periodicamente através de inventario 

periódico. 

• Todos  registros  e  documentos  devem  ser  elaborados  conforme  os  princípios,  

as  normas brasileiras e internacionais (IFRS) de contabilidade, os 

pronunciamentos expedidos pelo comitê de pronunciamentos contábeis. 

• Apesar da legislação fiscal permitir que os bens que tenham um certo valor 

individual sejam contabilizados diretamente como despesa (bens de natureza 

permanente de pequeno valor), no resultado, do ponto de vista contábil, não 

estabelecem valor mínimo para capitalização de um ativo, é necessário exercer 

julgamento ao aplicar os critérios de reconhecimento às circunstâncias específicas 

da entidade. Pode ser apropriado agregar itens individualmente insignificantes, tais 

como moldes, ferramentas e bases, e aplicar os critérios ao valor do conjunto. 
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• A entidade avalia segundo os princípios de reconhecimento todos os seus custos 

de ativos imobilizados no momento em que eles são incorridos. Esses custos 

incluem custos incorridos inicialmente para adquirir ou construir um item do ativo 

imobilizado e os custos incorridos posteriormente para renová-lo, substituir suas 

partes, ou dar manutenção ao mesmo. 

• Depreciação e Amortização é a alocação sistemática do valor depreciável de um 

ativo ao longo da sua vida útil; O gestor do patrimônio e usuário do módulo ativo 

fixo, é responsável por garantir a correta alocação mensal das despesas de 

depreciação e amortização. 

• .É dever do profissional do ativo fixo se manter atualizado de forma contínua, devido 

as frequentes mudanças. Deve dominar as tecnologias disponíveis, conseguir 

comunicar informações com o máximo de objetividade possível e exercer com total 

segurança o cumprimento e aplicação das legislações. Para o profissional do ativo 

fixo, a informação é tão importante quanto os números, por  isto a busca por  

conhecimento precisa ser  constante.  Além  de  obter  estas  atualizações contínuas 

é dever do responsável da área a disseminação deste conhecimento. 

A presente política está sujeita a alterações pelo comitê de governança corporativa e nas 
condições estabelecidas pelo código de ética e conduta da Pró Saúde. 

4.3.8. POLÍTICA DE GESTÃO DE CUSTOS E ORÇAMENTO 
 

1 – OBJETIVO 

Definir as diretrizes corporativas para a da Gestão Orçamentária e de Custos nas unidades 
de saúde sob gestão da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e 
Hospitalar, de modo a planejar e estimar as receitas e despesas para um período futuro, 
fundamentando análises e ações para cumprimento do Orçamento Programado, tendo 
como premissa que “os gestores devem buscar o equilíbrio econômico e financeiro das 
unidades para assegurar a efetividade da assistência ao paciente, o respeito à legislação 
e a mitigação de riscos para a Pró Saúde”. 

O desenvolvimento da Política de Gestão Orçamentária e de Custos busca, portanto, a 
sustentabilidade da Pró Saúde, considerando especialmente que as receitas são, 
majoritariamente, fixas e limitadas na maioria das unidades de saúde gerenciadas, nas 
quais os diretores hospitalares devem assegurar uma boa gestão orçamentária e de 
custos, de modo a cumprir fielmente as metas e estratégias definidas no Contrato de 
Gestão, no Plano de Trabalho e no Edital, bem como as demandas operacionais das 
unidades. 

2 – DESCRIÇÃO 

2.1 – Gestão Orçamentária 

A confecção do Orçamento-Programa (OP) deve obedecer especialmente ao Plano de 
Trabalho da unidade de saúde, onde está prevista a planilha financeira que compôs o valor 
de custeio e o quadro de pessoal proposto para a unidade. O OP deve prever os 
quantitativos estimados de Atividades Assistenciais (de acordo com as metas assistenciais 
pactuadas), Quadro de Colaboradores (com descrição dos salários por função) e os valores 
previstos de Receitas (e eventuais deduções) e Despesas. 

São diretrizes de Gestão Orçamentária emanadas por esta Política: 

O OP deve ser construído em Planilha Eletrônica disponibilizada pela Sede Administrativa 
às unidades, esta planilha será bloqueada por senha para que não haja alteração de 
fórmulas. 

As Receitas Operacionais, não devem ser corrigidas em função de reajustes "previstos". 
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As Despesas devem ser detalhadas nos principais grupos de despesas, inserindo além 
dos valores, as descrições das especialidades das referidas despesas (para Serviços 
Médicos e Terceiros Pessoa Jurídica) e não apenas o nome da empresa prestadora do 
serviço (tais despesas devem estar em conformidade com os respectivos contratos, 
gerenciados de acordo com a Política de Gestão de Contratos). 

Os gastos com pessoal (salários, encargos e benefícios) devem ser abertos em seus 
principais componentes. Deve-se estimar os reajustes previstos para dissídio coletivo das 
categorias profissionais, de acordo com o percentual que for indicado pela Sede 
Administrativa 

Para todas as Receitas e Despesas estimadas devem ser apresentadas as respectivas 
memórias de cálculo, notas técnicas e justificativas. 

As Despesas não podem, em hipótese alguma serem estimadas acima das Receitas, 
assim, o resultado mínimo será de zero, não sendo aceitos Orçamentos com Resultado 
Negativo. 

Projeções de investimentos a serem realizados devem estar em conformidade com 
instrumentos contratuais e devem respeitar a Política de Patrimônio da entidade. 

A Sede Administrativa disponibilizará o Manual de Preenchimento do Relatório de 
Atividades para orientar os critérios de classificação das contas, em especial contas de 
receita e despesa. 

O  OP  deve  conter  Plano  de  Ação  com  o  planejamento  técnico-operacional  para  
alcance  do desempenho orçado. 

A Sede Administrativa disponibilizará os índices econômicos do ano em curso e projeções 
para o ano seguinte, de modo a embasar as projeções. 

O OP será confeccionado em outubro para o ano seguinte e revisado em junho para o 
segundo semestre do ano corrente e a qualquer momento, em casos de reajustes. 

O OP será sempre submetido à aprovação da Diretoria da Sede Administrativa. 

A diretoria da unidade de saúde deverá alocar os recursos conforme determinado no OP 
aprovado pela Sede Administrativa. 

Mensalmente será feito acompanhamento dos resultados realizados frente aos previstos, 
com análise de não conformidades e definição de ações de correção. 

2.2 – Gestão 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 de cada setor do hospital 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 diretrizes de Gestão de Custos 
emanadas por esta Política: 

Para maior segurança nas tomadas de decisão, a Diretoria das unidades de saúde deve 
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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 informações relacionadas à 
contabilidade de custos, preferencialmente no próprio setor de Contabilidade; 

Todas as unidades devem constituir uma Comissão de Custos, conforme diretrizes do item 
2.1. desta Política; 

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 pré-estabelecido pela 
unidade e pela Sede Administrativa; 

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. 

2.2.1 – Comissão de Custos 

2.2.1.1 – Objetivo geral 

A Comissão de Custos tem como objetivo zelar pela sustentabilidade financeira da 
instituição, buscando continuamente oportunidades, através de implantação de medidas 
corretivas e ações diretas de redução de custos e eliminação de desperdícios para maior 
efetividade da utilização de recursos e manutenção da saúde financeira da unidade. 

2.2.1.2 – Objetivos específicos 

Esclarecer as diretrizes para identificar, mensurar e gerenciar os custos e despesas da 
instituição; Validar os Custos Individualizados por Centro, analisando os Rateios 
Interdepartamentais e alocação dos custos diretos e indiretos; 

Realizar análise dos fatores que impactam no custo da instituição, como, por exemplo, 
consumo de materiais e medicamentos dos centros de custos produtivos; 

Propor ações para o cumprimento do Orçamento Programado, zelando para que toda e 
qualquer redução de  custos não impacte negativamente no  respeito  à  legislação  e  no  
tratamento  aos pacientes; 

Ampliar e aprimorar a Gestão de Custos, utilizando-a como instrumento de tomada de 
decisão técnica assistencial e administrativa. 

2.2.1.3 – Composição 

A presente comissão, deverá ser nomeada e empossada no mesmo dia (preferencialmente 
após nove meses do início das atividades da gestão de custos), pela Diretoria da unidade 
de saúde. Devem compor a comissão, minimamente: Diretor Administrativo Financeiro, 
contador, operacional de custos, gerência de enfermagem das unidades de internação e 
UTIs e SADTs. Coordenadores ou responsáveis pela Central de Material Esterilizados, 
N.Q.S.P, S.C.I.H, Serviço de Nutrição e Dietética, Manutenção Geral, Almoxarifado, 
Farmácia, Departamento Pessoal, Tecnologia da Informação e Contabilidade. A Comissão 
deverá ser presidida pelo Diretor Administrativo Financeiro ou Diretor Hospitalar. 

2.2.1.4 – Funcionamento e Organização 

A Comissão de Custos deve ser constituída través de Ata de Abertura da Comissão, onde 
sejam descritas suas atribuições e rotina de funcionamento, respeitando as diretrizes desta 
Política. As reuniões devem ocorrer no mínimo mensalmente nas dependências do 
Hospital em datas e horários pré-determinados ou em caráter extraordinário de acordo com 
a convocação de seu presidente, com a presença de todos os membros ou representantes. 
Todas as reuniões serão registradas em atas digitadas em formatação padrão, que serão 
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encaminhadas para aprovação de todos e posteriormente arquivadas em pasta própria do 
Núcleo de Gestão da Qualidade ou afim. 

2.2.1.5 – Indicadores e Metas 

Após validação das alocações dos custos diretos, indiretos e dos rateios 
interdepartamentais, a Diretoria da unidade irá estabelecer uma meta de percentual de 
redução, seja ela linear ou específica para cada setor, para alcance num período de 06 
(seis) meses e, periodicamente, reprogramar as metas de acordo com a realidade. As 
metas devem sempre ser específicas, facilmente mensuráveis, alcançáveis, desafiadoras 
e com prazo determinado. 

A Comissão de Custos será responsável por acompanhar os indicadores de custos 
definidos para cada centro de custo, onde definirá ações preventivas e corretivas para 
atingirmos as metas estabelecidas. 

4.3.9. POLÍTICA DE GOVERNANÇA-CORPORATIVA 
 

APRESENTAÇÃO 

Esta Política de Governança descreve os principais conceitos, princípios e procedimentos 
adotados pela PRÓ-SAÚDE, que demonstram como se pratica a Governança Corporativa 
na Instituição. Nesse contexto, entende-se que Governança Corporativa é a adoção de 
princípios, controles internos, práticas de gestão e governança, capazes de possibilitar o 
pleno cumprimento do objeto social da Instituição. Assim acredita-se que é de fundamental 
importância o relacionamento entre a Diretoria Estatutária, o Conselho de Administração, 
o Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva, as Comissões, os Comitês, as Consultorias e a 
Auditoria Independente, com a finalidade de otimizar os seus desempenhos dentro do 
preconizado no Estatuto Social. 

Os princípios e valores da Instituição são elementos diferenciadores e refletem o seu 
principal objetivo que é a gestão com qualidade, sempre  impondo o elemento social como  
seu  balizador. Assim, adotando boas  práticas de  Governança  Corporativa e mantendo 
suas  operações  pautadas na legalidade, transparência  na  gestão  e  na prestação de 
contas, equidade no tratamento dos principais desafios e responsabilidade social, os 
pilares da sua administração, a Instituição não visa adotar apenas uma série de regras 
impostas, mas sim prover uma administração equânime, justa, que engloba os interesses 
dos  stakeholders que compõe o sistema: Estado,  Órgãos  Fiscalizadores, Assistidos, 
Funcionários, Fornecedores e Sociedade. 

IDENTIDADE DA PRÓ-SAÚDE 

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. 

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. 

lucas.teixeira
Realce
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• Integridade - Atuar de acordo com as normas aplicáveis e melhores práticas institucionais. 

• Solidariedade - Tratar, na misericórdia, o outro como irmão e irmã. 

Desta forma, a PRÓ-SAÚDE acredita que, para cumprir a missão proposta e alcançar as 
expectativas em relação à atuação eficaz e responsável, é necessário exigir a condução 
das atividades, relacionamentos (internos e externos)  e a gestão  propriamente dita, com 
base no Código de Ética e Conduta. Assim, os funcionários e administradores da Instituição 
devem, constantemente, se guiar pelos seguintes comportamentos: 

• orientar as ações de forma profissional, ética e transparente; 

• manter a integridade e sigilo das informações, quando cabível; 

• promover a melhoria contínua dos processos; 

• definir e formalizar os procedimentos de trabalho; 

• zelar pela qualidade dos serviços prestados pela Instituição; 

• zelar pelo cumprimento dos padrões, normas, estatuto, regimento(s), regulamentos dos 

planos de trabalho e legislações que regem as atividades da Instituição. 

1 - OBJETIVOS 

Alcançar padrões  de  excelência em  suas  atividades, orientando as questões  que  
possam influenciar, significativamente, a relação entre os seus administradores, 
qualificados como: Conselheiros Administrativos, Conselheiros Fiscais e Diretores 
Estatutários e Executivos com os grupos de: Funcionários, Contratados,  Sociedade e 
Órgãos Fiscalizadores afins, a partir do compromisso na busca constante pelo 
aprimoramento do seu desempenho, além de assegurar que os interesses e atitudes 
desses administradores estejam alinhados com os objetos de seu Estatuto Social. 

Esta política pretende indicar caminhos para a PRÓ-SAÚDE, visando: 

• Promover a melhoria contínua na prestação de serviços, buscando aprimorar seu 

desempenho na gestão de suas atividades; 

• Desenvolver  gestão  em  ambiente seguro  e  responsável, guiando-se por  princípios  

de prudência, respeito à legislação, ao Estatuto Social, às Políticas e normas internas; 

• Aprimorar  a  imagem  institucional,  mantendo  postura   pública  ética,  transparente e 

compromissada com a eficiência, a eficácia e a qualidade do relacionamento com as 

partes interessadas. 

• Contribuir para o cumprimento da sua missão e os compromissos legais e estatutários; 

• Contribuir para sua perenidade. 

2. - APLICAÇÃO E ABRANGÊNCIA 

Aplica-se a todos  os funcionários  da  Instituição  bem  como ao conjunto de órgãos que 
auxiliam a administração na condução e na fiscalização de suas atividades e visa conjugar 
as atividades dos intervenientes: os departamentos Jurídico, Financeiro, Administrativo, 
relações com fornecedores, auditoria interna e de recursos humanos, para que seja 
possível o pleno desenvolvimento, pelos órgãos de governança, de suas respectivas 
funções. 

3. PRINCÍPIOS 

A PRÓ-SAÚDE tem a convicção de que deve agir de forma correta e transparente com 
seus Funcionários, Assistidos, Órgãos Fiscalizadores, Fornecedores, Prestadores de 
Serviços, Governo e toda a Sociedade, consolidando sua imagem de Instituição ética, 
transparente e confiável. 

Dessa forma, todas  as atividades da Instituição devem ser pautadas  pelo atendimento 
aos seguintes princípios e valores básicos de Governança Corporativa: 
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• Transparência - mais do que a obrigação de informar, é o desejo de disponibilizar para 

as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas 

aquelas impostas pela Legislação. Neste contexto, a PRÓ-SAÚDE atua com total 

transparência no exercício de suas atividades, por meio da publicidade das atividades 

institucionais, informação de resultados de gestão  financeira e operacional, divulgação 

de suas políticas e procedimentos, além da disponibilidade de documentos e 

informações relevantes, de forma a estabelecer a melhor comunicação com as partes 

interessadas; 

• Equidade – caracteriza-se pelo tratamento justo de todas as questões postas na 

condução da operação  da  Instituição e  no relacionamento com  seus  stakeholders  

para  o atendimento imparcial e alheio às distinções e discriminações de qualquer 

natureza; 

• Prestação de contas – todos os níveis da Instituição devem prestar contas de sua 

atuação, permitindo que todos os atos e decisões tomadas  no exercício da gestão 

sejam realizados de maneira formal e justificada, a fim de que seus responsáveis 

respondam,  integralmente, por todos os atos praticados no exercício dos seus 

mandatos. 

• Responsabilidade corporativa, social e ambiental – todos os funcionários devem zelar 

pela sustentabilidade e perenidade da Instituição, de forma a proporcionar segurança 

operacional com base em uma gestão eficaz e eficiente, conjugada a uma visão de 

longo prazo. 

4. - DAS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

A PRÓ-SAÚDE, através  de seus agentes  de  Governança,  identifica algumas boas  
práticas basilares no desenvolvimento das relações de trabalho e gestão,  orientadas pelo 
senso ético, sempre na busca da conciliação dos interesses das partes envolvidas: 

• Agir com transparência na adoção de suas práticas evidenciadas por meio de seus 

Relatórios de Gestão, Demonstrações Contábeis e de Auditoria; 

• Gerir unidades de saúde, públicas e/ou privadas, bem como seus recursos, de forma 

prudente, observando  as diretrizes estabelecidas pelos Órgãos Estatutários, bem 

como pelas normas legais; 

• Respeitar os relacionamentos, visando a criação e manutenção de ambiente seguro, 

digno e de confiança, inclusive quanto ao zelo das informações confidenciais; 

• Conduzir de  forma  honesta  os processos  de  trabalho, buscando  sempre  os mais 

altos patamares de integridade pessoal; 

• Motivar os colaboradores no enfrentamento dos desafios; 

• Comprometer-se com a qualidade expressa  na integridade dos serviços, bem  como  

na proatividade, no dinamismo e no aprimoramento contínuo das atividades 

desenvolvidas; 

• Promover  uma  comunicação interna e externa  eficaz, mantendo as partes  

interessadas informadas, no que couber, sobre o desempenho das atividades da 

Instituição, contribuindo para o fortalecimento da cultura organizacional na promoção  

da melhoria dos padrões  de eficiência da gestão, inclusive com a adoção de matriz de 

alçada e autoridades para as principais decisões que permeiam as atividades da 

Instituição; 

• Zelar pela permanente atualização técnica e gerencial, quando for o caso, dos 

integrantes dos órgãos estatutários e demais colaboradores da PRÓ-SAÚDE, pela 

complexidade das funções exercidas, de forma eficaz aos constantes desafios 

decorrentes da atuação do Terceiro Setor na sociedade; 
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• Comprometer-se em todos os níveis, mas em especial dos agentes  supervenientes da 

Alta Administração, divulgados na forma de seu Estatuto por meio do Organograma da 

Instituição, na adoção das melhores práticas, isentas de conflitos de interesses, bem 

como na busca das soluções dos problemas existentes sobre os quais possam estar 

envolvidos. 

5. - ATITUDES 

5.1 Prestadora de Serviços 

Como  prestadora  de  serviços,  a  PRÓ-SAÚDE busca  prestar   serviços  com  excelência, 
procurando superar as expectativas dos Assistidos e obter a melhoria contínua dos 
serviços de gestão nas áreas da saúde, educação e assistência social. 

5.2 Gestora de Recursos (internos, públicos e humanos) 

A identificação das necessidades de recursos é efetuada pelos gestores responsáveis 
pelas áreas, a partir dos objetivos traçados pela Direção e das demandas identificadas nas 
atividades desenvolvidas pela Instituição e nos processos nelas envolvidos. Esses 
recursos identificados são avaliados previamente pela Diretoria Executiva e, quando 
aprovados, são disponibilizados de acordo com as prioridades estabelecidas, 
considerando o grau de aderência das práticas previamente estabelecidas. Consideram-
se como recursos: humanos, tecnológicos, infraestrutura, ambiente de trabalho, 
terceirizados e financeiros. 

Em suas atividades, a atuação da PRÓ-SAÚDE como gestora de recursos públicos  e 
privados, busca  sempre  a melhor aplicabilidade destes,  dentro  do  pactuado  com  os 
Contratantes, zelando pela necessidade e senso de oportunidade, para fazer face não só 
às exigências legais e ao Plano de  Trabalho pactuado  quando  da  contratação, mas  a 
necessidade do público atendido pelo serviço prestado, respeitando as diretrizes exaradas 
pela Diretoria Estatutária da Instituição e aprovadas pelo Conselho de Administração. 

A valorização do capital humano  é um dos principais objetivos da Instituição e, 
consequentemente, a principal atividade da área de Recursos Humanos. Para garantir o 
alcance desse  objetivo, a PRÓ-SAÚDE  está  alinhada às melhores práticas de  gestão  
de  recursos humanos, reconhecendo a fundamental importância da equipe de 
profissionais para a manutenção da Instituição, para o cumprimento da sua missão, visão 
e diretrizes organizacionais. 

Sua atuação  é pautada  na aplicação de ferramentas de recursos humanos  voltadas para 
a atração,  valorização e retenção  de talentos, desenvolvimento técnico e sistêmico, além 
de incentivo e do apoio à qualidade de vida do seu quadro de profissionais. 

6. - COMPROMISSOS 

A PRÓ-SAÚDE zela  pelo  integral  cumprimento  dos  compromissos  assumidos  com  
seus stakeholders,  em  especial  a  Comunidade,  consubstanciados  em  seu  Estatuto,   
Políticas, Manuais, Regulamentos e Contratos. Nesse sentido, os seguintes compromissos 
são pactuados entre: 

PRÓ-SAÚDE x CONTRATANTES 

• gerir, inclusive os recursos financeiros, de forma prudente e assertiva, observando as 
normas legais e princípios da administração pública que prezam pela economicidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e probidade, sempre  considerando que os 
resultados têm  impacto direto sobre a sociedade beneficiada pelas atividades 
desenvolvidas no local. 

• cumprir todos  os dispositivos estabelecidos nos editais, contratos  e planos de  trabalho, 
garantindo que as obrigações contratadas sejam integralmente observadas,  objetivando o 
interesse público. 
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PRÓ-SAÚDE X ASSISTIDOS 

• prestar serviços com excelência, respeito e dignidade, procurando superar as 
expectativas dos Assistidos, garantindo o sigilo das informações recebidas, sempre que 
cabível. 

• primar e fomentar  a humanização em todas as atividades desenvolvidas no âmbito de 
sua atuação, por meio de seus Funcionários. 

PRÓ-SAÚDE x FUNCIONÁRIOS 

• cumprir integralmente todas as cláusulas dos Contratos de Trabalho, Acordos e 
Convenções Coletivas. 

• prover os treinamentos,  ambiente  de  trabalho  e infraestrutura  necessários  para  que  
os funcionários possam realizar suas atividades. 

• estabelecer com os funcionários uma comunicação clara e efetiva, voltada para o pleno 
entendimento das  atividades desenvolvidas e das  estratégias traçadas  para  a Instituição, 
especialmente, no que tange à humanização exigida no trato com os Assistidos. 

PRÓ-SAÚDE X CONSELHOS 

• estabelecer uma agenda prévia de reuniões ordinárias. 

• enviar todos os materiais necessários para avaliação e fiscalização, cumprindo 

integralmente todos os prazos estabelecidos. 

• contribuir para a atualização técnica dos conselheiros. 

• prestar quaisquer esclarecimentos acerca de matérias a serem avaliadas e 

fiscalizadas.  

PRÓ-SAÚDE X FORNECEDORES 

• regras  claras e pré-definidas  para as contratações da Instituição  com vistas  a garantir  
a integridade e propiciar tratamento isonômico aos participantes dos processos 
competitivos; 

PRÓ-SAÚDE X ESTADO E SOCIEDADE 

• cumprir as obrigações legais. 

• verificar, na medida do possível e quando aplicável, se os fornecedores realizam 
corretamente os recolhimentos fiscais e trabalhistas dos funcionários que estejam 
prestando serviços para a PRÓ-SAÚDE. 

• zelar pelos recursos naturais, por meio de ações voltadas a cumprir a Política Ambiental 
da Instituição. 

7. - AGENTES DE GOVERNANÇA 

A estrutura organizacional implantada para dar cumprimento à missão, considerando as 
regras definidas pela legislação pertinente, assim como os normativos internos, os  valores, 
os princípios, os comportamentos, as atitudes e os modelos de gestão adotados, é a 
seguinte: 
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FIGURA 8 – ORGANOGRAMA ISNTITUCIONAL 

 

 

7.1 ASSEMBLEIA GERAL 

A Assembleia Geral é o órgão soberano da Pró-Saúde, tem dentre  suas funções a eleição 
do conselho deliberativo, aprovação ou reforma do regimento interno, bem como a 
dissolução da entidade. O órgão se reúne  ordinariamente  nos  moldes  previstos  em  seu  
Estatuto  e extraordinariamente sempre que demandado por pelo menos 50% (cinquenta 
por cento) da Diretoria Estatutária ou ainda sempre que os associados julgarem 
necessário. 

7.2 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

É o órgão de deliberação e orientação superior da PRÓ-SAÚDE, ao qual incumbe 
estabelecer as diretrizes a serem  observadas  pelas Diretorias. Também  é responsável 
por conhecer  as normas gerais estabelecidas para a Instituição. O Conselho de 
Administração é responsável por conciliar os propósitos estratégicos para os negócios e a 
gestão  da Instituição, alinhados às expectativas dos stakeholders, exercendo  o 
acompanhamento e a avaliação dos resultados apresentados pelas Diretorias. 

7.3 CONSELHO FISCAL 

O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização da Instituição e por zelar pela 
sua gestão econômica e financeira, podendo valer-se do auxílio da auditoria externa e do 
patrocinador principal, se necessário, para o melhor exercício das suas atribuições. O 
Conselho Fiscal deverá emitir parecer sobre as Demonstrações Contábeis consolidadas e 
individuais em tempo hábil para envio das mesmas à apreciação do Conselho de 
Administração, de forma a serem cumpridos os prazos estabelecidos pelo Órgão 
fiscalizador competente ou ainda pelas regras internas da Instituição. Entre outras 
atividades, compete  aos membros  do Conselho Fiscal da PRÓ-SAÚDE: 

• manifestar-se, no mínimo, sobre a execução orçamentária, os investimentos, a Gestão 
de Riscos e os Controles Internos, emitindo, pelo menos semestralmente, pareceres 
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expressando a sua opinião; 

• fiscalizar, com foco financeiro, a gestão da Diretoria Executiva; 

• fiscalizar os atos  dos administradores e verificar o cumprimento dos requisitos legais e 
estatutários; 

• monitorar o cumprimento das recomendações das auditorias e consultorias; 

• apresentar ao Conselho de Administração matéria que considere relevante para a 
Instituição e seus participantes. 

7.4 DIRETORIA ESTATUTÁRIA 

A Diretoria Estatutária é o órgão de administração e gestão  da PRÓ-SAÚDE, cabendo-lhe 
cumprir e fazer cumprir o Estatuto,  as Políticas e os demais atos  baixados pelos Órgãos 
competentes da sua administração. A Diretoria Estatutária da PRÓ-SAÚDE é 
compromissada com a gestão e com os demais órgãos de governança. 

7.5 DIRETORIA EXECUTIVA 

A Diretoria Executiva é o órgão  de administração e gestão  da PRÓ-SAÚDE, cabendo-lhe 
cumprir e fazer cumprir o Estatuto,  as Políticas, as Instruções de Trabalho e os demais 
atos baixados pelos órgãos  competentes da sua administração. A Diretoria Executiva da 
PRÓ- SAÚDE mantém  permanente compromisso com a Gestão e os demais órgãos de 
governança com envolvimento ativo por meio do estabelecimento, implementação e 
manutenção de um Sistema de Gestão da Qualidade, onde os recursos necessários são 
previstos e providos, para atender  os objetivos planejados, além de  uma  metodologia 
clara na  tomada  de  decisão conforme preconizado em seu Manual de Autoridades, bem 
como nas Instruções de Trabalho aplicadas. 

O comprometimento e o envolvimento com a gestão da qualidade são demonstrados por 
meio de ações: 

•  de definição do Planejamento Estratégico Anual e os consequentes desdobramentos; 

•  para  disseminar a cultura organizacional e os valores praticados no sistema de gestão 
adotado, reforçando seus valores e princípios, zelando para a adoção de políticas, práticas 
e procedimentos formais condizentes com esta; 

• para  estabelecer formas  de  monitorar, permanentemente, se as suas decisões, ações  
e impactos estão alinhados às Diretrizes propostas pela Diretoria Estatutária; 

• de participação em projetos de melhoria, buscando métodos,  soluções e atividades a 
serem desempenhadas em prol do bem social; 

• de avaliações do desempenho dos processos e dos resultados obtidos por meio da 
reunião de avaliação Operacional; 

• de avaliações da satisfação dos Assistidos; 

• de definições de metas com monitoramento por indicadores de desempenho; 

• de  diálogo  contínuo  com  os  demais  Órgãos  de  Governança,  de  forma  equânime  
e transparente. 

7.5.1. Ao tempo,  a Diretoria  Executiva  da PRÓ-SAÚDE está  comprometida  em  garantir  
a efetividade através de uma Gestão estratégica onde prima pela(o): 

• melhoria contínua de seus processos; 

• capacitação e aperfeiçoamento da sua equipe de profissionais; 

• cumprimento dos requisitos legais e estatutários; 

• geração de indicadores de performance voltados para resultados e tendências, 
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elaborados a partir de metas acordadas; 

7.6. COMPROMISSOS COMUNS AOS ADMINISTRADORES 

Os  membros  do  Conselho  de  Administração,  Conselho  Fiscal  e  Diretorias  Estatutária  
e Executiva devem espelhar, no exercício de suas atividades, os seguintes compromissos: 

• constante busca pelos mais altos patamares de integridade pessoal e pelo alinhamento 
com os valores da Instituição; 

• permanente atualização técnica, capacitando-se à análise e ao entendimento de 
relatórios contábeis, financeiros e outros necessários ao bom desempenho das atividades 
da Instituição; 

• dedicação de tempo  suficiente para atender  adequadamente às demandas  da 
Instituição, sempre envidando seus melhores esforços para a perfeita realização das 
atividades inerentes às funções que exercem na Instituição; 

• zelo  pelo  bom  relacionamento  entre  os  órgãos  estatutários,  contribuindo,  de  forma 

equânime e transparente, para o desempenho eficiente de suas funções; 

• guarda de sigilo e preservação de informações privilegiadas, assim consideradas no 
âmbito da Instituição. 

7.7 OUTROS AGENTES DE GOVERNANÇA 

7.7.1 Auditoria Independente 

O Auditor Independente é responsável pelo exame das demonstrações contábeis da 
Instituição, considerando em seus trabalhos as práticas adotadas no Brasil e as normas de 
auditoria editadas, principalmente, pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o 
Instituto Brasileiro de Contadores (IBRACON). 

O objetivo da auditoria das demonstrações contábeis da Instituição é permitir ao auditor 
independente expressar, por meio de parecer, sua opinião sobre as demonstrações 
contábeis e se as mesmas representam adequadamente a posição patrimonial e financeira 
da Instituição, se os resultados de suas operações  e fluxos financeiros estão  de acordo 
com o exigido pela legislação pertinente e alinhadas com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. 

7.7.2. Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) 

Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) é instância de caráter permanente 
de assessoria às Unidades de Saúde Administradas pela Pró-Saúde, vinculado à Diretoria 
Geral, com a finalidade de  promover  ações  que  visem à melhoria da  qualidade e 
segurança  do paciente, segundo a regulamentação que institui ações para segurança do 
paciente em serviços de saúde, por meio do processo de construção consensual entre os 
diversos atores  que dele participam. 

7.7.3. Controladoria 

É a área responsável por verificar a conformidade das operações da Instituição com todos 
os dispositivos normativos acima citados. 

7.7.4. Programa de Integridade 

A gestão da PRÓ-SAÚDE norteia-se pelo respeito à legislação e normas aplicáveis, ao 
Estatuto, ao Código de Ética e de Conduta, às Políticas, Manuais e a todos os dispositivos 
de caráter interno (normas,  políticas e  manuais técnicos). Para  garantir a  integridade das  
práticas desenvolvidas  pela  PRÓ-SAÚDE, a  Instituição  possui  um  Departamento  
independente, previsto em seu Código de Ética, diretamente ligado à Diretoria Estatutária 
e com autoridade para agir em todas  as esferas  da Administração de forma a zelar pela 
correta  adesão  dos procedimentos adotados  no desenvolvimento de suas atividades. O 
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Departamento de Integridade, além da autonomia para fiscalizar as condutas  dos 
funcionários da Instituição e orientá-los quanto  a correta  aplicação das  normas  
explicitadas no  Código de  Ética e  de Conduta, são atribuídas as funções de implantar e 
adotar as práticas cabíveis para coibir e/ou punir práticas ilícitas e/ou consideradas 
reprováveis. 

7.7.5. Comitê de Gestão de Qualidade 

Será responsável pela implementação e monitoramento dos processos e riscos, por meio 
de controles internos, verificando se estão em conformidade com as normas legais, 
estatutárias e Políticas Institucionais. 

8. - MODELOS DE GESTÃO 

8.1 Gestão Estratégica 

A Diretoria Executiva da PRÓ-SAÚDE acredita, incentiva e contribui para que a gestão 
esteja focada em resultados. No Planejamento Estratégico, os projetos e indicadores de 
desempenho são estabelecidos em diferentes níveis: estratégico, tático e operacional. A 
sistemática de gerenciamento, motivação e envolvimento do funcionário está vinculada às 
metas do planejamento estratégico. Esse processo mostra claramente as relações de 
interdependência e sinergia e os desafios de cada componente do processo,  ajudando  no 
entendimento das necessidades de  Instituição, bem  como  de  cada  unidade por  ela 
gerida individualmente, reconhecimento a auto realização do ser humano. Para tanto, a 
fixação de metas e resultados é feita de maneira participativa, encorajando  a 
corresponsabilidade de todos e almejando o mesmo objetivo, o fim social. 

8.2. Gestão da Qualidade 

O Sistema de Gestão da Qualidade tem por objetivo aumentar  a satisfação dos assistidos 
por meio da sua efetiva aplicação, incluindo processos para sua melhoria contínua e a 
garantia de conformidade com  os  requisitos legais aplicáveis, sem  perder  de  vista a  
segurança  das atividades exercidas pela PRÓ-SAÚDE.  Nesse  contexto,  reconhecendo 
a  importância do Sistema, a Diretoria Executiva optou por adotar como compromisso a 
segurança e satisfação dos assistidos, profissionais e comunidade, tendo  como base  o 
planejamento, a melhoria contínua dos processos e o cumprimento das obrigações 
estatutárias. 

8.3 Gestão de Orçamento 

A gestão orçamentária é um importante processo que permite melhor controle da utilização 
e aplicação de  recursos  geridos pela Instituição. Essa gestão  é realizada não  somente  
para atender às legislações, mas principalmente pelos benefícios proporcionados: 

• aumento da eficiência nos gastos; 

• melhor organização da administração; 

• acompanhamento da execução orçamentária (orçado x realizado), para que ações sejam 
tomadas visando a adequação ao Orçamento Anual aprovado pelo Conselho de 
Administração e referendadas pelos Órgãos de Controle. 

8.4 - Gestão de Riscos e Controles Internos 

Os órgãos  de administração e de governança  têm  a responsabilidade de desenvolver 
uma cultura interna que enfatize e demonstre a importância dos controles internos a todos 
os níveis hierárquicos, especialmente com a finalidade de minimizar os riscos inerentes ao 
exercício das atividades desenvolvidas pela PRÓ-SAÚDE, nos moldes do seu Estatuto 
Social. 

8.5 - Gestão de Assistência em Saúde 

O Modelo de Excelência Assistencial da Pró Saúde consiste em uma metodologia própria 
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de organização da assistência multidisciplinar à saúde, centrada no paciente. Estabelece 
uma base teórica e prática 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 à Sociedade no 
menor tempo  possível, com o melhor resultado possível, por meio de serviços assistenciais 
de alta qualidade e confiabilidade, com custos sustentáveis. 

9. - RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Com relação à infraestrutura tecnológica, a PRÓ-SAÚDE conta com equipamentos e 
softwares que  atendem às  necessidades operacionais da  Instituição, encontrando-se nas  
condições adequadas de uso e funcionamento, garantidos por manutenções preventivas e 
corretivas providenciadas pela equipe de Tecnologia da Informação. Tais recursos estão  
dispostos de forma a garantir o fluxo de trabalho racional, visando melhor produtividade, 
assim como os acessos às funções de sistemas adequados  às atividades de 
responsabilidade dos cargos. A PRÓ-SAÚDE possui sistemas de informação integrados, 
que facilitam o desenvolvimento das tarefas e garantem a confiabilidade das informações. 

10. - AMBIENTES DE TRABALHO 

Os ambientes de trabalho são constantemente vistoriados para proporcionar o conforto e 
a segurança  necessários  ao  bom  desempenho dos  profissionais  envolvidos  nos  
processos desenvolvidos para o exercício das atividades da PRÓ-SAÚDE. 

11. - NORMAS GERAIS 

Todas as atividades realizadas na PRÓ-SAÚDE são regidas por Políticas, Manuais 
Técnicos e Instruções de Trabalho. 

As normas gerais estabelecidas para a PRÓ-SAÚDE estão definidas nas seguintes 
políticas: 

• Código de Ética e Conduta 

• Política de Governança Corporativa 

• Política de Gestão de Pessoas 

• Política de Tecnologia da Informação 

• Política de Comunicação 

• Política de Relacionamento com o Cliente 

• Política de Compras e Contratação de Obras e Serviços 

• Política Assistencial 

• Política de Segurança do Paciente 

• Política da Qualidade 

• Política de Gestão Orçamentária e Custos 

• Política de Gestão Fiscal 

• Política de Gestão Contábil 

• Política de Gestão de Ativo Fixo 

• Política de Gestão da Guarda dos Documentos 

• Política do Voluntariado 

• Política de Humanização 

• Política de Gestão Financeira 

• Política de Gestão Ambiental 
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4.3.10. POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO 
 

1 – OBJETIVO 

Desenvolver estratégias de humanização dentro da Entidade, propiciando condições 
melhores e mais próximas das pessoas envolvidas nas atividades da Pró-Saúde, 
fundamentadas nos princípios éticos e cristãos. 

2 –  ABRANGÊNCIA 

Esta Política é aplicável à toda rede Própria e de Gestão, nas áreas de saúde, educacional 
e administrativa. 

3 – DESCRIÇÃO 

A humanização se mostra por meio do cuidado, do estreitamento de vínculos e a garantia 
do acolhimento entre os colaboradores, entidade e as pessoas envolvidas dentro dos 
processos de gestão. A política deve ser disseminada e praticada em todos os espaços e 
serviços oferecidos pela Pró-Saúde, com base nas seguintes diretrizes: 

3.1- DIRETRIZES 

I-    Valorizar o trabalhador; 

II-   Oportunizar um canal de escuta diferenciada na gestão participativa; III-  Construção 
coletiva da ambiência; 

IV- Estimular ideias da cultura da humanização; 

V-  Ofertar serviços de qualidade colocando os recursos humanos em primeiro lugar; VI- 
Ampliar a comunicação entre as pessoas; 

VII- Orientar um processo de humanização sistemático e orgânico em consonância com a 
Política Nacional de Humanização e os valores institucionais; 

VIII-  Acolher o outro nas três dimensões: Ética (compromisso com o outro), Estética 
(Construção da própria identidade) e Política (compromisso coletivo). 

4- DEFINIÇÕES E SIGLAS 

Humanização: é a ação ou efeito de humanizar, de tornar humano ou mais humano, se 
traduz, então, no cuidado com a inclusão das diferenças nos processos de gestão. 

Uma ação integral entre pessoas com efeitos e repercussões de interações positivas e 
entre usuários, profissionais e instituições, traduzidas em atitudes, tais como: tratamento 
digno e respeitoso, com qualidade, acolhimento e vínculo. 

Política: São destinadas ao bem-estar da população, focando suas necessidades nos 
diferentes ciclos de vida; visa a universalização do acesso aos serviços públicos. 

5 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Brasil. Ministério da Saúde: Política Nacional de Humanização, 2003. Manual de 
Humanização 

4.3.11. POLÍTICA DE RELACIONAMENTO-COM-CLIENTE-EXTERNO 
 

APRESENTAÇÃO 

Para cumprir a sua missão de promover soluções na área da saúde, educação e 
assistência social, primar pela excelência assistencial e integridade, centrada nos 
princípios cristãos para melhoria dos serviços públicos, a Pró-Saúde apoia e desenvolve 
projetos, visando potencializar os resultados de sua atuação, associando sua imagem a 
eventos e ações que tenham como propósito agregar valor para seus clientes e parceiros, 
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contribuindo para evolução da saúde no país. 

Ao contribuir para viabilizar projetos de relevância para o setor, a Pró-Saúde valoriza a sua 
imagem institucional e reforça o seu posicionamento como uma Instituição de Saúde 
indutora do desenvolvimento desse segmento no Brasil. 

Nesse contexto, a Política de Relacionamento com clientes Externos da Pró-Saúde reflete 
o conceito da Entidade acerca da qualidade dos serviços prestados aos clientes e traça as 
diretrizes para desenvolver um relacionamento satisfatório com os clientes externos, 
respeitando os valores de humanização, qualidade, integridade, sustentabilidade e 
solidariedade, compreendendo-o como ferramenta estratégica capaz de viabilizar 
resultados efetivos para seus stakeholders. 

Essa Política reúne diretrizes para o relacionamento com os clientes externos e está 
alinhada com o Código de Ética e Conduta da entidade e evidencia o princípio fundamental 
que norteia as decisões do relacionamento com seus clientes externos. 

1. - OBJETIVOS 

As tratativas da Pró-Saúde com os clientes externos é orientado pela Política de 
Relacionamento com clientes Externos, alinhada ao Código de Ética e Conduta e às 
estratégias corporativas da Entidade, vinculado ao cumprimento da missão e valores 
institucionais. 

No âmbito desta política é entendido: 

Cliente externo é todo aquele (pessoas, segmentos e instituições) que adquiri ou tem os 
seus serviços adquiridos pela Pró-Saúde e não faz parte do quadro de profissionais da 
entidade (cliente interno). 

Satisfação consiste na capacidade de atender as expectativas do cliente externo. O cliente 
cria as suas expectativas através de experiências vividas, informações e conselhos de 
pessoas que adquiriram o mesmo produto ou serviço. 

Na área do comportamento do cliente, a teoria da satisfação é adotada para que as 
instituições se preocupem com os clientes e priorizem suas reais necessidades, 
identificando os níveis de satisfação, o que leva ao aprimoramento dos serviços ou 
produtos desenvolvidos. 

Assim, os objetivos dessa Política contribuem para: 

O cumprimento da missão da Pró-Saúde; Fortalecer a marca e a imagem Institucional; 
Estreitar o relacionamento com os clientes; Fomentar o ensino e pesquisa na saúde; 
Aprimorar seus processos internos; 

Colaborar para maiores níveis da satisfação dos clientes externos da entidade; Colaborar 
com a perenidade e sustentabilidade da entidade 

O relacionamento com clientes externos é uma atividade estratégica e gerenciada a fim de 
buscar a satisfação de seus clientes e a melhoria dos processos internos relacionados. 

2. - DIRETRIZES 

I. Mapear, analisar e prospectar clientes, conforme diretrizes pré estabelecidas. 

II. Manter o relacionamento com os clientes, garantindo transparência aos direitos dos 
clientes atuais e potenciais, com informações claras sobre os serviços e devidas condições 
contratuais. 

III. Orientar de forma proativa, sobre os serviços oferecidos pela Pró-Saúde. 

IV. Assegurar resposta às demandas dos clientes, atendendo-os de forma transparente, 
ágil e fundamentada com foco na melhor solução possível. 

V. Atender as manifestações dos clientes sobre os serviços entendendo suas sugestões e 



Proposta Técnica para Organização, Administração e Gerenciamento da Unidade de Pronto 

Atendimento da Zona Leste - UPA-ZL, conforme Edital de Seleção nº 002/2019. 

45 

críticas como forma de melhoria continua aos processos internos, tendo em mente os 
interesses sociais e institucionais. 

VI. Analisar a satisfação do cliente e utilizar o resultado como ferramenta de melhoria para 
o processo. 

VII. Acompanhar a entrega dos serviços adquiridos, garantindo a entrega e qualidade dos 
serviços negociados. 

VIII. Contribuir para fidelização da marca e imagem da Pró-Saúde, reforçando seus valores 
e responsabilidades. 

IX. Contribuir com a excelência dos serviços prestados pelos clientes externos agregando 
valor aos serviços prestados pela entidade. 

X. Elaborar e encaminhar a proposta financeira dentro  do  prazo  preconizado, conforme 
necessidade do cliente. 

XI. Contribuir para que os clientes externos conduzam seus negócios de forma íntegra e 
ética, respeitando os interesses com quem se relacionam. 

XII. O relacionamento com clientes externos necessita estar dentro das diretrizes definidas 
no Código de Ética e Conduta, assim como englobar os objetivos estratégicos da entidade. 
XIII. Guardar sigilo referente as informações dos clientes. 

2.1 Do Relacionamento com clientes externos de função pública 

Com o objetivo de prevenir condutas incompatíveis com o padrão ético definido no Código 
de ética e conduta da Pró-Saúde e de modo a contribuir para o aprimoramento dos 
mecanismos de controle interno no combate à corrupção. 

Todos os relacionamentos da área que envolvem agentes públicos, terão como premissa: 

Reforçar um ambiente de trabalho ético que estimule o respeito mútuo entre os servidores 
e a qualidade dos serviços públicos; 

Aperfeiçoar o relacionamento com os cidadãos e o respeito ao patrimônio público; 
Assegurar a clareza das normas de ética e conduta; 

Assegurar  observadas  as  normas  e  procedimentos  específicos  aplicáveis,  a  gestão 
transparente da informação; 

Reunir em locais oficiais, previamente formalizado, na companhia mínima de outro 
colaborador da entidade e registar os assuntos tratavados, conforme Código de Ética e 
Conduta. 

Considera-se agente público, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública 
Direta ou Indireta (DECRETO Nº 56.130, DE 26 DE MAIO DE 2015). 

2.2 Avaliação da Satisfação do Cliente Externo 

Os resultados do relacionamento com clientes externos são avaliados por meio da 
pesquisa de satisfação, que contempla questões relacionadas a qualidade, tempo, custo e 
resolutividade das informações e serviços prestados pela entidade. 

3. - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Política ora apresentada reflete o alinhamento da Pró-Saúde a respeito da relevância do 
bom relacionamento com seus clientes externos e reforça o entendimento de que a 
satisfação do cliente externo e transparência nesse relacionamento constituem importante 
pilar para Pró- Saúde, além de contribuir com o desenvolvimento da saúde, assistência 
social e educação no país. 
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4.3.12. POLÍTICA DE SEGURANÇA-DO-PACIENTE 
 

1 – OBJETIVO 

Assegurar boas práticas de  funcionamento do serviço de  saúde com  padrões de  
qualidade adequados à redução a um mínimo aceitável, do risco de dano  desnecessário 
à atenção à saúde. 

2 - DESCRIÇÃO 

Considerando: 

• O objetivo estratégico de  disseminar a cultura de  melhoria contínua em  gestão, 

mitigar os riscos e garantir a eficiência assistencial; 

• A visão  de  futuro  de  líder  em  gestão hospitalar  de  saúde pública,  reconhecida  

pela  qualidade  e  segurança assistencial e referência em integridade e 

sustentabilidade das práticas institucionais. 

• As diretrizes de segurança do paciente da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

• As diretrizes da portaria do Ministério da Saúde nº 529/2013 e da RDC no  36/2013  

e; 

• Dar suporte a gestão de  uma  assistência centrada no paciente, humanizada, 

integral, horizontal e focalizada nos resultados clínicos (desfecho para  o paciente) 

e com a percepção da  entrega/agregação de valor para paciente, família e 

sociedade; 

O  Núcleo  da  Qualidade  e  Segurança do  Paciente  Corporativo  (NQSP-Corporativo)  da  
Pró-Saúde –  Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar estabelece esta 
Política Corporativa de Segurança do Paciente com o objetivo  de  reduzir,  a  um  mínimo  
aceitável,  o  risco  de  dano   desnecessário  associado  à  atenção à  saúde nas Unidades 
de Saúde sob sua administração, desde o momento mais precoce possível, e durante toda 
a sua duração. 

São premissas fundamentais desta Política: 

1. Implementar Núcleos da Qualidade e Segurança do Paciente Locais (NQSP-Local), para 
suporte e consultoria da  Alta  Direção da Unidade de Saúde compostos por equipes de 
profissionais habilitados à condução das atividades de Qualidade e Segurança, para  as 
áreas  administrativas, apoio e assistenciais, subordinados e coordenados diretamente 
pelo NQSP-Corporativo; 

2. Implantar o Programa de Segurança do Paciente nas Unidades de Saúde contemplando 
as  Metas Internacionais de Segurança do Paciente e seguindo as diretrizes do Programa 
de  Qualidade  e  Segurança do Paciente Corporativo; 

3. Implantar o gerenciamento de riscos através do mapeamento, planejamento,  notificação 
de  incidentes, análise de causa raiz e aplicação de ações de melhorias e redução do risco; 

4. Disseminar a cultura de segurança através: 

• De um processo de recrutamento de pessoal, alinhado ao NQSP  – Corporativo, 

que  valorize este foco; 

• Do treinamento permanente que aborde os aspectos da falibilidade humana, os 

riscos envolvidos no processo de assistência e seu gerenciamento; 

• Do desenvolvimento  dos hábitos  de  antecipação,  planejamento  da  infraestrutura,  

medição,  fiscalização, auto aprendizado e melhoria continuada; 

• Do exemplo de transparência em todos os processos e relacionamentos; e 

• Do comprometimento da alta gestão. 

O Núcleo da  Qualidade e  Segurança do  Paciente Corporativo irá monitorar a  aplicação 
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desta Política Corporativa através do  acompanhamento dos Indicadores da  Matriz de  
Segurança Assistencial, Melhorias de  Processos, das Auditorias Clínicas e de Processos 
e do Gerenciamento de Incidentes de Segurança do Paciente. 

4.3.13. POLÍTICA DE TECNOLOGIA-DA-INFORMAÇÃO 
 

1 – OBJETIVO 

Garantir a disponibilidade, integridade, confidencialidade, legalidade e a autenticidade das 
informações necessárias para a realização das atividades da Pró-Saúde. 

2 – DESCRIÇÃO 

A Política de Tecnologia da Informação, na Pró-Saúde, aplica-se a todos os colaboradores 
e prestadores de serviços que utilizem o ambiente de processamento da entidade, ou 
acesso a informações pertencentes à entidade. 

Todo e qualquer usuário que utilize os recursos de TI (Tecnologia da Informação) tem a 
responsabilidade de proteger a segurança e a integridade das informações e dos 
equipamentos disponibilizados. 

O Departamento de Tecnologia da Informação das unidades administradas pela Pró-Saúde 
deve seguir todas 

Políticas, Manuais e Diretrizes instituídas pelo Departamento de Tecnologia da Informação 
da Sede Administrativa. A violação desta Política é qualquer ato que: 

a)  Exponha a Pró-Saúde a uma perda monetária efetiva ou potencial por meio do 
comprometimento da segurança dos dados ou de informações; 

b)  Exponha a Pró-Saúde a uma perda monetária efetiva ou potencial por meio da perda 
de equipamentos; 

c) Envolva a revelação, de dados confidenciais, direitos autorais, negociações, patentes ou 
uso não autorizado de dados corporativos através de gravações, compartilhamento ou 
divulgação em redes sociais, SMS, Blogs, Sites  não  autorizados pela  entidade, 
WhatsApp, Celulares, Smartphones, Tablets, Notebook, Câmeras Fotográficas, 
Impressões, E-mail, Chats de bate-papo, ou qualquer outro meio não autorizado pela 
direção da Pró-Saúde; 

d)  Envolva o uso de dados para propósitos ilícitos, que venham a incluir a violação de 
qualquer lei, regulamento, ou qualquer outro dispositivo governamental. 

2.1. – Deveres e Responsabilidades: 

a) Deverá ser estabelecido o Departamento de Tecnologia de Informação em cada unidade 
administrada pela Pró-Saúde, que será o gestor do processo de segurança da informação, 
protegendo, catalisando, coordenando, desenvolvendo, corrigindo ou implementando 
ações para esta finalidade. 

b) É dever de todo colaborador da Pró-Saúde, considerar a informação como sendo um 
bem da organização, um dos recursos críticos para a realização das atividades, que possui 
grande valor para a entidade e deve ser sempre tratada profissionalmente; 

c) Os gestores são responsáveis pelas definições dos direitos de acesso de seus 
colaboradores aos sistemas e informações da organização, cabendo a eles verificar se os 
mesmos estão acessando exatamente as rotinas compatíveis com as suas respectivas 
funções, utilizando e conservando adequadamente os equipamentos e utilizando a 
estrutura de rede para o armazenamento das informações. 

d) Cabe ao Departamento de Tecnologia da Informação: Realizar a comunicação das 
alterações da Política de Tecnologia da Informação e seus manuais. 

2.2. – Classificação da Informação: 
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Entende-se por informação todo e qualquer conteúdo ou dado que tenha valor para a 
entidade. Além do que está armazenado nos computadores, a informação também está 
impressa em relatórios, documentos, CD/DVD, pen drive, ou qualquer outro tipo de mídia. 

Por isso, deve-se ter o cuidado na hora de imprimir/descartar relatórios, deixar documentos 
em cima da mesa ou ainda se ausentar da sala com o computador desbloqueado. 

É responsabilidade do gestor de cada área estabelecer os critérios relativos ao nível de 
confidencialidade da informação (relatórios e/ou mídias) geradas por sua área de acordo 
com a seguinte classificação: 

• Pública 

• Interna 

• Confidencial 

• Restrita 

Conceitos: 

a)  Informação pública: É toda informação que pode ser acessada por usuários da entidade, 
clientes, fornecedores, prestadores de serviços e público em geral; 

b) Informação interna: É toda informação que só pode ser acessada por colaboradores da 
entidade. São informações que possuem um grau de confidencialidade que pode 
comprometer a imagem da Pró-Saúde; 

c) Informação confidencial: É toda informação que pode ser acessada por usuários e por 
parceiros da entidade. 

A divulgação não autorizada dessa informação pode causar impacto (financeiro, de 
imagem ou operacional) as atividades da Pró-Saúde ou do parceiro; 

d) Informação restrita: É toda informação que pode ser acessada somente por usuários da 
entidade explicitamente indicado pelo nome ou por área a que pertence. A divulgação não 
autorizada dessa informação pode causar sérios danos as atividades e/ou comprometer a 
estratégia da Pró-Saúde. 

Todo gestor deve orientar seus subordinados a não circularem informações e/ou mídias 
consideradas confidenciais e/ou restritas, como também não deixar relatórios nas 
impressoras e mídias em locais de fácil acesso, tendo sempre em mente o conceito “mesa 
limpa”, ou seja, ao terminar o trabalho não deixar nenhum relatório e/ou mídia confidencial 
e/ou restrito sobre suas mesas. 

As diretrizes da Política de Tecnologia da Informação serão divulgadas através dos 
manuais institucionais do setor de Tecnologia da Informação da Sede Administrativa, 
sendo eles: 

2.3. – Manual de Utilização dos Recursos de Tecnologia da Informação: 

Possui diretrizes gerais e específicas quanto à utilização dos recursos de tecnologia da 
informação incluindo, mas não se limitando a: 

a) Regras Gerais; 

b) Licenciamento de Software; 

c) Utilização de Impressoras; 

d) Empréstimo de Equipamentos; 

e) Lixo Eletrônico; 

f) Suporte Técnico; 

2.4. – Manual de Segurança da Informação: 
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O Manual de Segurança da Informação é composto de um conjunto de controles, 
procedimentos e processos, com o objetivo de monitorar, analisar e estabelecer diretrizes 
que prezem a segurança da informação, garantindo a qualidade dos serviços prestados. 
Este manual deve ser de conhecimento de todos colaboradores da Pró-Saúde. 

Este manual contempla: 

a) Senha de Acesso e Auditoria; 

b) Utilização da rede de dados corporativa (Pastas, Internet, Sistemas, Nuvem, Mensageiro 
Instantâneo e e-mail); 

c) Backup e Retenção de Dados; 

d) Circuito Fechado de Televisão (CFTV) e Controle de Acesso; 

e) Diretrizes para utilização dos serviços de Telecom; 

f) Rotinas de Admissão, Transferência e Demissão de Colaboradores 

4.3.14. POLÍTICA DE VOLUNTARIADO 
 

1 – OBJETIVO 

Assegurar a atuação voluntária nas unidades de Saúde, Educação e Assistência Social, 
proporcionando a igual valorização e crescimento pessoal de todos os participantes que 
se solidarizam com a situação vivenciada pelo outro, ao mesmo tempo em que promove a 
interação com a comunidade. 

2 –  ABRANGÊNCIA 

Esta Política é aplicável à toda rede Própria e de Gestão, nas áreas de saúde, educacional 
e administrativa. 

3 – DESCRIÇÃO 

A Política de Voluntariado da Pró-Saúde em consonância com o Programa Nacional de 
Voluntariado do Governo Federal mantém suas ações e atuação dentro de um escopo 
definido de modo coordenado e unificado que resultam no Programa de Voluntariado da 
Pró-Saúde. 

3.1– Diretrizes 

I.  Definir e formalizar a atuação do trabalho voluntário na Entidade;  

II.  Respeitar a legislação vigente no País para esta atuação; 

III.  Capacitar os profissionais que irão gerir o Programa de Voluntariado; 

IV.  Reconhecer o trabalho de pessoas que se dedicam a causa com responsabilidade em 
prol do próximo e da comunidade. 

4 – DEFINIÇÕES E SIGLAS 

Programa: grupo de projetos relacionados, gerenciados de modo coordenado para a 
obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se eles fossem 
gerenciados individualmente. 

Voluntariado: conjunto de pessoas que se dedicam a uma atividade por vontade própria 
sem esperar retorno material e individual. 
 

4.3.15. POLÍTICA GESTÃO DE-PESSOAS 
 

1.  OBJETIVO 

Esta política tem como objetivo apoiar as diretrizes da Pró-Saúde - Associação Beneficente 

lucas.teixeira
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de Assistência Social e Hospitalar por meio de estratégia de Recursos Humanos focada 
em desenvolver continuamente seus colaboradores com qualidade, integridade e 
referências em suas práticas institucionais. 

2.  ABRANGÊNCIA 

Esta política aplica-se a todos os subsistemas de gestão de pessoas realizados na Pró-
Saúde, tendo amplitude a todos os funcionários, estagiários e jovens aprendizes e suas 
unidades no Brasil. 

DIRETRIZES 

3.  PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

• Criar estratégias de remuneração e benefícios atreladas a necessidades da 

Instituição e práticas de mercado para garantir competitividade e sustentabilidade 

da Entidade. 

• Definir e implementar estratégia de remuneração, estrutura de cargos e salários, 

modelo e estratégia de benefícios. 

• Definir, por meio de modelos de atração, seleção e sucessão de talentos 

estabelecidos, pipeline do quadro de colaboradores de acordo com o modelo de 

atuação e competências (comportamentos/valores) que suportam as práticas 

institucionais 

• Estabelecer e implementar método e métricas para a gestão de desempenho 

(performance/metas) da Instituição. 

• Prover a entrega de serviços transacionais relacionados a Recursos Humanos, 

como folha de pagamento, gerenciamento do sistema de ponto eletrônico entre 

outros subsistemas com qualidade, buscando padronização, melhorias e 

otimizações. 

• Estabelecer metodologia para que os profissionais da Entidade observem as leis e 

normas sobre segurança e medicina do trabalho, saúde ambiental prevenindo 

situações que possam representar risco à saúde. 

4.  DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 

• Estabelecer metodologia e implementar processo de definição de valores e da 

cultura junto com a liderança. 

• Desenvolver um ambiente que fortaleça o engajamento por meio de definição de 

objetivos, mensuração e análise do clima organizacional. 

• Estabelecer uma proposta de valor, como empregador, atrelada à cultura e à marca 

da Entidade, a fim de engajar o público interno, por meio do reconhecimento dos 

colaboradores, estagiários e jovens aprendizes, e, ao mesmo tempo, atrair os 

melhores talentos. 

• Aprimorar, constantemente, as ações da própria Instituição, em benefício da 

mudança organizacional, de modo  a estimular o engajamento e a identificação 

pessoal dos colaboradores e estagiários com os valores da Instituição. 

5.  DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

• Analisar as necessidades de desenvolvimento, considerando os objetivos da 

Entidade, para criar um ambiente em que todos possam se desenvolver de acordo 

com seus planos individuais de carreira. 

• Desenvolver a liderança de acordo com as competências identificadas necessárias 

no curto, médio e longo prazo. 

• Desenvolver e implementar treinamentos para o desenvolvimento de 

conhecimentos e habilidades necessárias para função e bem da Instituição. 
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6.  OPERAÇÃO E SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS 

• Garantir a entrega de serviços transacionais relacionados a Recursos Humanos 

como folha  de  pagamento,  gerenciamento  do  sistema de  ponto  eletrônico,  entre  

outros subsistemas com qualidade, buscando melhorias e otimizações. 

• Zelar para que os profissionais da Entidade observem as leis e normas sobre 

segurança e medicina do trabalho, saúde ambiental prevenindo situações que 

possam representar risco à saúde. 

7.  RESPONSABILIDADES 

Diretoria de Gestão Pessoas 

• Assegurar,  de  forma  integral,  o  estabelecimento  desta  política,  sua  divulgação  

e aplicação. 

• Zelar pelo cumprimento desta política. 

• Executar as estratégias de recursos humanos e definir os mecanismos de 

implantação e métricas de avaliação desta política, proporcionando sua melhoria 

contínua. 

• Avaliar  necessidades  do  negócio  e  competências  necessárias  para  as  equipes, 

priorizando as inciativas de gestão de talentos. 

• Comunicar e desenvolver o plano estratégico de pessoas para garantir 

engajamento da liderança. 

• Ser um parceiro estratégico da Instituição em todas suas diretrizes. 

8.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

• A presente Política de Gestão de Pessoas passa a vigorar a partir de 

setembro/2018. 

• Ficam canceladas todas as práticas anteriores a esta política. 

9.  DOCUMENTOS RELACIONADOS 

• Código de Conduta 

 

4.3.16. POLÍTICA GESTÃO FINANCEIRA 
 

1 – OBJETIVO 

Estabelecer as regras gerais que visam ao equilíbrio econômico financeiro da entidade, a 
manutenção dos controles internos, subsidiar informações necessárias à tomada de 
decisões, aderência as melhores práticas do mercado e melhoria contínua dos processos 
e procedimentos. 

2 – DESCRIÇÃO 

• Todos os pagamentos de quaisquer transações serão processados através 

transferência eletrônica (DOC/TED) ou Boletos Bancários, remessa CNAB pela 

internet banking, borderô manual ou emissão de cheque (acrescido de cópia), aos 

respectivos interessados, salvo pequenas despesas que serão pagas em espécie 

com recursos do Fundo Fixo; 

• Somente serão processados em espécie os pagamentos de pequenas despesas, 

que serão quitados por Fundo Fixo, ficando o valor limitado a R$300,00 por 

operação (Cupom Fiscal/Recibos) sendo que o montante será definido de acordo 

com o porte e característica do projeto e liberado somente após assinatura do termo 

de responsabilidade pela guarda de dinheiro; 

lucas.teixeira
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• Para utilização do Fundo-Fixo, deverão ser observadas as orientações do 

MI.SEDE.FI.004 e IT.SEDE.FI.014. 

• Todas as contas bancárias da instituição deverão ser movimentadas em conjunto 

(nunca isoladamente), pela Diretoria Geral, Diretoria Administrativa Financeira e/ou 

por outro membro do corpo diretivo, outorgados pelo Presidente da Entidade e/ou 

Diretoria Executiva da Sede Administrativa; 

• Qualquer abertura  ou  encerramento de conta corrente e/ou aplicação deverá ser 

notificada a Sede Administrativa, de acordo com os critérios estabelecidos na 

IT.SEDE.FI.013. 

• As disponibilidades de recursos deverão ser aplicadas sempre em instituições de 

primeira linha, em produtos de baixo risco de mercado (CDB, Fundos DI ou 

poupança); 

• O sistema de gestão Protheus deverá ser atualizado diariamente e comprovado 

através dos relatórios de conciliação (diária) assinados pelos responsáveis pelo 

Financeiro das Unidades e/ou Sede Administrativa. 

• A rotina de atualização de saldos deverá seguir as orientações das IT.SEDE.FI.012 

e IT.SEDE.FI.020. 

• O acompanhamento do contas a receber deve ser realizado de forma preventiva, 

enviando a NF/ND antes do prazo de vencimento, atendendo ao prazo de 

protocolamento e agendamento estipulado pelo contratante, entrando  em  contato  

com  o  cliente  para  verificação  do  cumprimento do  cronograma  de  repasse,  

se necessário notificando através  de  oficio,  e  ainda,  informando qualquer 

eventual  problema ao DAF  da unidade. 

• Todo recebimento de custeio deve ser notificado a  Sede Administrativa diariamente 

de acordo com  o MI.SEDE.FI.002 e de acordo com as premissas das 

IT.SEDE.FI.005, IT.SEDE.FI.006, IT.SEDE.FI.007 e IT.SEDE.FI.008. 

• Enviar os Indicadores Corporativos (IC) no prazo previamente estipulado e com a 

qualidade exigida à Sede Administrativa; 

• Analisar o IC em conjunto com os membros da  diretoria, desde a parte estatística 

até a econômica/financeira; 

• Os pagamentos antecipados poderão ser efetivados, somente com processo de 

compras completo ou contrato assinado, protocolado através de formulário padrão 

validado e assinado  de acordo com  os critérios estabelecidos no MI.SEDE.FI.005, 

além da verificação do profissional responsável pela validação das retenções e líder 

do setor financeiro; 

• Em consonância com as IT.SEDE.FI.002, IT.SEDE.FI.003 e IT.SEDE.FI.004. 

• Os adiantamentos para viagens e estadias deverão ser realizados mediante 

autorização do gestor da área e todas as despesas deverão estar dentro dos limites 

estabelecidos na PL.SEDE.FI.002. 

• Todos  os  procedimentos deverão estar  alinhados  com  o  MI.SEDE.FI.006  E  

MI.SEDE.FI.007, e operacionalizados de acordo com as IT.SEDE.FI.022, 

IT.SEDE.FI.023 e IT.SEDE.FI.004. 

• É dever do setor, manter o controle dos níveis de contas a receber e a pagar em 

aberto, atestando a sua real existência e justificando o motivo do atraso para títulos 

com mais de 30 dias em aberto (após o vencimento); 

• É dever do setor, manter o controle dos níveis de adiantamento de clientes e 

fornecedores, atestando a sua real existência e justificando o motivo do atraso para 

registros com mais de 30 dias em aberto; 
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• É dever do financeiro verificar a existência e validação pelo setor de contratos, 

antes de pagar qualquer prestador de serviço e ou fornecedor de materiais 

periódicos; 

• O mapa de riscos deve ser reavaliado periodicamente a fim de criar mecanismos 

que visem mitigar, aceitar ou transferi-los para terceiros; 

• As ITs devem ser revisadas periodicamente e elaboradas com o intuito de 

descrever com adequado grau de detalhamento, a forma específica de executar 

uma atividade, processo ou procedimento; 

• Contratos de interação entre setores precisam ser periodicamente revisados, 

visando melhorar a interação entre áreas e acompanhar a evolução tecnológica e 

de processos; 

• Os bloqueios judiciais devem ser enviados impreterivelmente no  mesmo dia  em 

que ocorrem e  de preferência no primeiro horário; 

De acordo com as normas da MI.SEDE.FI.004 e IT.SEDE.FI.021. 

• Todos os formulários desenvolvidos para ou pelo setor e que são de utilização do 

próprio departamento ou de uso geral das Unidades de Negócios ou Sede 

Administrativa, deverão estar inclusos no Interact (Sharepoint), após aprovação da 

gerência da área; 

• Todas as transferências entre Unidades de Negócios e Sede Administrativa da Pró-

Saúde deverão ser realizadas mediante formulário padrão; Conforme 

IT.SEDE.FI.018 e IT.SEDE.FI.019. 

• O book de fechamento financeiro deverá ser entregue até o dia 06 do mês 

subsequente; De acordo com a IT.SEDE.FI.017. 

• O fluxograma do setor e de todos os processos que o envolvem deverá ser 

atualizado periodicamente; 

• O processo de contas a pagar deverá seguir o fluxograma padrão, incluindo a 

validação das assinaturas, medição dos serviços/produtos, cotações ou contrato, 

autorização dos diretores da unidade e da Sede Administrativa. A 

operacionalização do pagamento poderá ser executada somente após baixa dos 

títulos no Protheus; Em aderência ao MI.SEDE.FI.001, MI.SEDE.FI.005 , 

IT.SEDE.FI.001 e FI.SEDE.FI.003. 

• O financeiro deverá manter os saldos de empréstimos entre dependências 

atualizado e conciliado; Conforme IT.SEDE.FI.018 e IT.SEDE.FI.019. 

• Os arquivos devem ser mantidos em boa conservação, organizados de forma 

cronológica e separado por pastas; Conforme IT.SEDE.FI.016. 

• O Fluxo de Caixa previsto e realizado é de responsabilidade das Unidade  de 

Negócios e Sede Administrativa, devendo sempre ter como base a estrutura do 

Protheus; O mesmo deverá ser elaborado de acordo com as premissas da 

IT.SEDE. FI.015. 

• O faturamento sempre deve ser realizado tendo como base o mês de competência, 

havendo necessidade de provisionar a receita quando não houver a emissão da 

NF/ND d entro do mês corrente; O processo de faturamento deve seguir as 

orientações da MI.SEDE.FI.003, IT.SEDE.FI.009, IT.SEDE.FI.010 e 

IT.SEDE.FI.011. 

• Cabe a cada Gestor zelar pelas boas práticas, dentre elas, segregação de função, 

treinamento, desenvolvimento e monitoramento da equipe. 

• Os  Relatórios  deverão  ser  enviados  a  Sede  Administrativa  dentro  dos  prazos  

e com a qualidade previamente estipulada; 

• O saldo  de  créditos  e  ou  obrigações  das  principais  contas  contábeis  (Bancos,  

Adiantamentos, Investimentos, Fornecedores, Clientes, Endividamento) deverão 
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ser acompanhados e conciliados semanalmente e principalmente nos fechamentos 

mensais e anual. 

 

4.3.17. POLÍTICA GESTÃO FISCAL 
 

1 – OBJETIVO 

Sua finalidade é assegurar, assessorar, prestar informações e orientações gerais sobre 
tributos. Organizar, registrar, calcular, e validar os Impostos incidentes sobre os serviços 
executado e tomados pela entidade tanto a nível Federal, Estadual como Municipal, e como 
também a criação de controles fiscais e tributários específicos e atendendo a legislação 
vigente de forma que, dentro dos seus limites, garanta as certidões negativas da entidade. 

Os serviços do Departamento. Fiscal, não se restringem à simples apuração de impostos, 
abrange também: abertura e encerramento de filiais, obrigações assessórias, emissão de 
certidões, provisão de serviços. 

2 – DESCRIÇÃO 

Para que a informação represente adequadamente as transações e outros eventos, há 
necessidade que sejam assegurados por documentos fiscais/legais que ela se propõe a 
representar, é necessário que essas transações e eventos sejam contabilizados e 
apresentados de acordo com a sua substância e realidade econômica, e não meramente 
sua forma legal. A essência das transações ou outros eventos nem sempre é consistente 
com o que aparenta ser com base na sua forma legal ou elaborada, onde deve considerar 
a essência. 

Os responsáveis pelo departamento fiscal devem ter conhecimento e técnico e 
devidamente habilitado pelo conselho de regional de classe. 

2.1 –  Apuração de Impostos: 

Apurar e confeccionar as guias mensalmente de todos os impostos. 

Manter atualizado os relatórios onde apresente os impostos devidos e suas atualizações 
(multa e juros). Realizar o planejamento tributário, com total controle das retenções e 
recolhimento dos tributos e encargos . 

Auxiliar na tomada de decisão dos pagamentos de impostos e parcelamento. 

É necessário que se preste muita atenção ao contratar um tomador de serviço. Quando 
recebemos o documento fiscal, temos como primeira análise a possibilidade de haver 
retenção. 

2.2 – Preenchimento e entrega de obrigações acessórias 

É um dever administrativo cuja finalidade é gerenciar o cumprimento da obrigação tributária 
que o tributo exige, fornecendo aos órgãos fiscalizadores informações que confirmem o 
pagamento das obrigações principais, onde se dão pelo cumprimento da obrigação 
acessória, muitas delas representada por declarações. 

Certidões 

A Certidão é um documento emitido pelos órgãos cuja função é comprovar que a pessoa 
ou objeto (carro, imóvel, terreno, entre outros) não possui débito junto aos órgãos. 

Para que uma certidão tenha validade ela deve ser negativa (quando não há débitos) ou 
positiva com o efeito negativo (os débitos estão justificados ou suspenso). Como forma de 
manter a perenidade da entidade, é dever controlar e mitigar todos os riscos que envolvam 
a emissão da certidão negativa. 

2.3 – Abertura/Encerramento de Filial 
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Após obter a concessão de uma unidade através processo licitatório é necessário estar 
legalmente constituída como uma filial, e isto é feito através de uma ata registrada e a 
criação do CNPJ na receita federal e a inscrição municipal. 

O encerramento da filial é executado quanto todas as atividades da filial são encerradas 
através da finalização do contrato. 

Ele também é feito através de ata registrada e comunicado aos órgãos públicos que foram 
registrados. 

2.4 – Legislação 

As constantes alterações na legislação tributária causam grande impacto no dia a dia da 
complexa rotina fiscal. 

Desta forma é dever do departamento fiscal acompanha a legislação que regem as regras 
fiscais e tributarias, de forma contínua fazendo com que se cumpra essas leis perante as 
exigências estabelecidas e dando subsidio para as melhores tomadas de decisão de forma 
legal. 

Deve ter domínio das tecnologias disponíveis, conseguir comunicar informações com o 
máximo de objetividade possível e exercer com total segurança o cumprimento e aplicação 
das legislações. Para departamento fiscal manter- se atualizado na legislação tão 
importante quanto os números, por isto a busca por conhecimento precisa ser constante. 
Além de obter estas atualizações contínuas é dever do contabilista a disseminação deste 
conhecimento. 

A presente política está sujeita a alterações pelo comitê de governança corporativa e nas 
condições estabelecidas pelo código de conduta e ética da Pró-Saúde. 

4.4. APOIO OPERACIONAL CORPORATIVO 
Atividade de assessoramento pela Equipe de Apoio Técnico Operacional da sede da Pró-
Saúde diretamente vinculada ao Diretor Geral da unidade, cujo objetivo é apoiar a gestão, 
promovendo a melhoria dos indicadores de qualidade e quantidade. Esta atividade pode 
ser de caráter permanente ou temporário. 

Profissionais especialistas das áreas médica, de enfermagem, contabilidade, finanças, 
jurídica, administração geral, administração de pessoal, gestão da qualidade, 
abastecimento, gestão de suprimentos e outros, compõem a equipe de Apoio Técnico 
Operacional. Através de visitas periódicas, esses profissionais orientam e participam do 
processo de gestão da unidade.  

Em casos pontuais ou específicos, poderá ocorre a contratação de serviços técnico 
operacional externos, por não justificar a manutenção de estrutura corporativa, sob análise 
de custo x benefício, devendo estes, serem contratados segundo regulamento próprio de 
contratação de obras e serviços. 

Exemplo de assessoramento prestado pela Equipe de Apoio Técnico Operacional: 

Jurídico: 

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

• Analisar os contratos firmados pela unidade, emitindo parecer. 

Financeiro: 

• 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. 

lucas.teixeira
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• Implantar sistemática e auxiliar tecnicamente a unidade para que mantenha, de 

forma atualizada, sistema de conciliação de todas as operações, especialmente as 

transações bancárias. 

Contábil: 

• Implantar plano contábil, 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. 

Médica: 

• Emitir pareceres, sempre que solicitada, acerca de novas terapias a serem 

implantadas, rotinas da Unidade de Saúde, aquisição de equipamentos, entre 

outros, sempre respeitando os preceitos éticos, morais e legais. 

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. 

Administrativa: 

• Orientação especializada aos Dirigentes da Unidade de Saúde. 

• 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 

• Assessorar a unidade no levantamento dos dados estatísticos. 

Qualidade 

• - Assessoria ao Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente local. 

• - Aplicação da ferramenta RAG (Requisitos de Apoio a Gestão). 

Suprimentos: 

• - Avaliação dos processos de compras, CAF e Almoxarifado. 
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• - Desenvolvimento junto a equipe local de ações prioritária baseadas na avaliação 

dos processos. 

4.5. AUDITORIA INTERNA 
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 Instituição com a checagem de evidências 
dos requisitos, das práticas de trabalho dentro da legislação e das boas práticas vigente. 

É realizada por equipe multiprofissional e especializada da Sede Corporativa.  

Estrutura: 

O RAG é composto por 8.386 requisitos que se dividem nos grupos: 

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 checklist 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 NQSP – Local 
e o Diretor Geral do Hospital / Serviço de Saúde 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 
Hospital / 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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FIGURA 9 - MODELOS DE GRÁFICOS DO RAG 

 

FIGURA 10 - MODELOS DE GRÁFICOS DO RAG 

 

 

4.6. PROPOSTA POLÍTICA ASSISTENCIAL 
A Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar estabelece os 
princípios fundamentais de sua Política Assistencial Corporativa com o objetivo de garantir 
a qualidade e a segurança nos processos assistenciais, suportada na Governança 
Corporativa e na Política de Integridade, desenvolvendo o seu Modelo de Excelência 
Assistencial (MEA), em harmonia com os interesses da alta administração, do contratante, 
dos colaboradores, dos fornecedores e da comunidade, entregando valor ao paciente e à 
sociedade. 

São considerados princípios fundamentais desta Política: 

1. Entender as necessidades assistenciais dos pacientes e familiares, e assegurar 

seu atendimento (Cuidado Centrado no Paciente); 

2. Garantir o cumprimento da legislação vigente e normas institucionais; 

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

profissionais, através da identificação, avaliação, controle e mitigação; 

lucas.teixeira
Realce
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4. Desenvolver ações de Humanização alinhadas às diretrizes da Política Nacional 

de Humanização (HumanizaSUS); 

5. Planejar a assistência a partir dos problemas apresentados pelo paciente, de 

forma individualizada, integral e interdisciplinar, definindo: ações para resolução, 

prazos e resultados esperados; 

6. Atuar através de recomendações desenvolvidas sistematicamente para 

circunstâncias clínicas específicas, a partir de diretrizes reconhecidas em 

literatura, gerando dados para seu melhor gerenciamento; 

7. Estabelecer objetivos, metas e indicadores, que permitam avaliar 

sistematicamente os resultados assistenciais; 

8. Manter atualizados os padrões e práticas assistenciais, revisando-os 

periodicamente; 

9. Melhorar continuamente o custo-efetividade da gestão assistencial, garantindo a 

qualidade dos serviços, por meio da estabilidade dos processos necessários, da 

eliminação de processos desnecessários e da redução de desperdícios; 

10. Implementar comunicação multiprofissional concisa, clara e objetiva, que garanta 

a eficiência da gestão assistencial; 

11. Garantir rigorosa documentação assistencial através da valorização do prontuário 

do paciente, estabelecendo fluxos de informação ao longo de todas as etapas da 

assistência; 

12. Assegurar as competências dos profissionais, mediante capacitação e avaliação 

de desempenho, que considerem aspectos técnicos, éticos, interpessoais e 

comportamentais; e 

13. Assegurar a sinergia com as demais Políticas da Instituição, vinculadas ao 

Planejamento Estratégico da Unidade. 

A execução desta Política Institucional deve ter como estratégia a construção e 
disseminação da cultura de excelência assistencial como valor, através da liderança pelo 
exemplo, responsabilidade individual e vigilância compartilhada do cuidado. 

4.6.1. RESPONSABILIDADES 

• GERÊNCIA MÉDICA/ASSISTENCIAL E FARMÁCIA CORPORATIVA 

o Implantar o processo da governança clínica nas unidades de saúde 

o Realizar a supervisão e monitoramento do processo 

o Avaliar os resultados dos indicadores da matriz de Segurança 

o Validar o feedback das ações do Plano de Ação da Governança Clínica 

• DIRETOR TÉCNICO DA UNIDADE 

o Implementar o Manual de Gestão em Saúde 

o Capacitar a equipe nos pilares da Governança Clínica descrita nesse Manual 

o Monitorar indicadores que mensurem a evolução do processo 

o Alimentar as ações do Plano de Ação da Governança Clínica 

• GESTOR ASSISTENCIAL 

o Implementar o Manual de Gestão em Saúde 

o Capacitar a equipe nos pilares da Governança Clínica descrita nesse Manual 

o Monitorar indicadores que mensurem a evolução do processo 

o Alimentar as ações do Plano de Ação da Governança Clínica 

• EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

o Cumprir as diretrizes descritas no Manual de Gestão em Saúde  

o Realizar a coleta de dados dos indicadores da matriz de Segurança 
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• NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE (SEDE E LOCAL) 

o Zelar pela padronização da documentação institucional do Manual de Gestão em 

Saúde 

o Dar suporte às Unidades, assegurando uma linguagem única, com conceitos 

adotados para garantir uma assistência voltada para a qualidade e segurança do 

paciente.  

o Definir os colaboradores que devem ter acesso à documentação informando ao 

Administrador do Sistema de Documentação. 

o Disponibilizar os modelos de documentos institucionais 

o Realizar análises do desenvolvimento dos processos de Governança Clínica 

dentro da Instituição e sugerir processos de melhorias junto aos gestores das 

áreas.  

o Monitorar o cumprimento deste manual através dos indicadores de desempenho.  

4.6.2. MEA – MODELO DE EXCELÊNCIA ASSISTENCIAL 
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 e prática 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. 

CADEIA DE VALOR  
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. A 
representação gráfica deste macroprocesso é apresentada na figura abaixo. 

FIGURA 11 - CADEIA DE VALOR DO MODELO DE EXCELÊNCIA  

 

Este macroprocesso que permeia a linha de cuidados assistenciais é e composto por fases 
(processos primários) que se sucedem e repetem. Esse processo de assistência é 
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. O objetivo do MEA é 
sistematizar, por um prisma gerencial, a linha de cuidados assistenciais, definindo espaços 
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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 tenção pré-hospitalar, seja na 
atenção básica à saúde em nível ambulatorial ou no lar. 

FUNDAMENTOS DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA 
Os fundamentos do Modelo de Excelência Assistencial são premissas necessárias para 
garantir a efetividade da Gestão da Assistência em Saúde. 

COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO 
Evidências mundiais demonstram que o comprometimento da alta administração contribui 
substancialmente para o progresso na qualidade do resultado assistencial aos pacientes. 
Começando com o corpo diretivo, que deve ser composto por executivos que entendam as 
diversas dimensões da assistência e dos seus impactos no resultado global da 
organização. 

Na prática, o comprometimento da alta administração deve manifestar-se por: 

• Estabelecer uma proposta clara, alinhada ao perfil da unidade, com foco na entrega 

de valor ao paciente, para assegurar a qualidade do resultado assistencial; 

• Dedicar, pelo menos, 25% do tempo das reuniões para resultados assistenciais; 

• Definir objetivos e metas assistenciais e não assistenciais que sejam desafiadoras, 

factíveis e mensuráveis;  

• Desenvolver um planejamento estratégico que favoreça a implantação do modelo 

assistencial, atualizando periodicamente os valores e princípios organizacionais de 

forma a promover a cultura de excelência e a criação de valor para todas as partes 

interessadas; 

• Garantir e supervisionar a execução de um plano efetivo para melhoria contínua da 

qualidade assistencial; 

• Compreender, assegurar ou superar o atendimento das necessidades assistenciais 

dos pacientes e familiares; 

• Construir um sistema efetivo de liderança;  

• Selecionar, desenvolver e alinhar um time capaz de concluir tarefas e assegurar a 

melhoria contínua; 

• Prover recursos que assegurem a qualidade assistencial, sobretudo, financeiros, 

humanos e tecnológicos. 
 

ENGAJAMENTO DA LIDERANÇA NA PROMOÇÃO DA CULTURA DE EXCELÊNCIA 
ASSISTENCIAL 
A liderança deve ser exercida de forma aberta, clara, transparente, democrática, 
inspiradora e motivadora das pessoas, visando o desenvolvimento ininterrupto da cultura 
de excelência, a promoção de relações de qualidade e à proteção dos interesses das 
partes envolvidas, ou seja, liderança transformadora. 

Na prática, o engajamento das lideranças, consiste em:  

• Analisar o desempenho da organização, por meio da comparação do desempenho 

operacional e estratégico da instituição, elegendo um referencial comparativo 

desafiador; 

• Dedicar 25% do tempo das reuniões para resultados assistenciais; 

• Gerenciar os resultados assistenciais, por meio da realização de análise crítica 

periódica; 

• Motivar, conduzir e acompanhar o desenvolvimento da equipe; 
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• Construir um compromisso claro e bem definido com os resultados assistenciais 

(cura, bem-estar, qualidade de vida), analisando-os com a intenção da melhoria 

continuada;  

• Comunicar à força de trabalho o desempenho da organização; 

• Prestar contas das ações e resultados alcançados; e 

• Desenvolver um sistema de gestão da comunicação que assegure a qualidade e 

segurança na entrega do serviço assistencial. 

VALORIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 
Consiste em estabelecer relações com as pessoas, promovendo o alinhamento de 

expectativas profissionais e pessoais, o comprometimento, o desenvolvimento de 

competências e o espaço para empreender, maximizando seu desempenho. 

Na prática, a valorização da força de trabalho, consiste em zelar pela:  

• Qualidade de vida – analisar a saúde e segurança, necessidades e expectativas da 

força de trabalho, de forma a desenvolver um programa de benefícios adequado e 

avaliar a satisfação dos profissionais; 

• Capacitação e Desenvolvimento – Estabelecer estratégias, fundamentadas no perfil 

do cargo, para melhoria do desempenho individual, com avaliação de sua efetividade; 

• Remuneração – verificar se a remuneração está adequada aos cargos e se está 

estimulando a busca por atingir resultados alinhados à qualidade e segurança 

assistencial, através de claros critérios meritocráticos. 

CUIDADO CENTRADO NO PACIENTE/CLIENTE 
Consiste em oferecer orientação, suporte e informação necessários para as pessoas terem 
condições de tomar decisões sobre sua própria saúde e participar do gerenciamento do 
seu tratamento.  

Na prática, o cuidado centrado no paciente consiste em:  

• Tratar os pacientes como indivíduos (Conhecer as características individuais dos 

clientes, respeitando a diversidade, tradições, costumes e valores no planejamento da 

assistência); 

• Coordenar o cuidado integrando os serviços 

• Superar a barreira das palavras promovendo uma comunicação efetiva com  

• Inovar na educação centrada no paciente 

• Aprimorar o conforto físico 

• Promover o suporte emocional efetivo 

• Envolver e apoiar família e amigos 

• Facilitar a transição para alta da Unidade de Saúde 

CULTURA DE CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO 
Promover um ambiente favorável à criatividade, à experimentação de novas ideias que 
possam gerar um diferencial competitivo para a organização. 

Na prática, a cultura de criatividade e inovação, consiste em: 

• Assegurar o acesso às ideias, conhecer e incentivar a busca por conhecimento em 

organizações mundiais reconhecidas que se destacam pelas boas práticas 

assistenciais. 

DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES SEGURAS PARA TOMADA DE DECISÃO  
A alta performance gerencial pressupõe a existência de infraestrutura informacional para 
tomada de decisão, de forma ágil e segura baseada na gestão por processos.  
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Na prática, a disponibilidade de informações seguras para tomada de decisão, consiste 
em: 

• Garantir o rigor dos registros da documentação assistencial (Prontuário do Paciente); 

• Implementar processos gerenciais que contribuam diretamente para a disponibilização 

sistemática das informações atualizadas, precisas e seguras, com o apoio da 

tecnologia de informação. 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E MELHORIA CONTINUA 
É necessária a clara definição das dimensões assistenciais a serem monitoradas, segundo 
o perfil de cada unidade, a partir das quais a análise dos resultados deve buscar o grau de 
realização em relação a metas pré-estabelecidas, buscando a melhoria contínua dos 
processos assistenciais. 

Na prática, a análise crítica dos resultados assistenciais e a busca contínua do seu 
aprimoramento consistem em: 

• Analisar criticamente os resultados assistenciais, comparando-os com as metas pré-

determinadas, baseadas em um referencial comparativo, de forma a promover a 

melhoria contínua dos serviços assistenciais; 

• Incluir o processo de produção e análise dos indicadores no dia-a-dia da assistência 

definindo a periodicidade das reuniões de análise crítica; 

• Definir ações neutralizadoras dos pontos fracos e ações potencializadoras dos pontos 

fortes; 

• Monitorar a execução e resultados das ações. 

SINERGIA ENTRE A GESTÃO DOS PROCESSOS ASSISTENCIAIS, GERENCIAIS E DE 
APOIO 
Gerenciar os processos assistenciais, administrativos e de apoio, assegurando o 
alinhamento entre eles, de forma a desprezar atividades desnecessárias, permitindo que 
os profissionais da assistência otimizem seu tempo dedicado ao cuidado do paciente, 
promovendo ganho de efetividade nos processos.  

Na prática, a sinergia entre a gestão dos processos assistenciais, administrativos e 
de apoio, consistem em: 

• Estabelecer objetivos, metas e indicadores assistenciais, gerenciais e de apoio, 

alinhados; 

• Estimular o comprometimento e envolvimento da força de trabalho de forma que se 

sintam responsáveis pela qualidade e segurança dos serviços entregues aos 

pacientes; 

• Reduzir a variabilidade da prática clínica através do estabelecimento de protocolos 

para as patologias de maior prevalência, gravidade/complexidade e custo; 

• Definir os principais requisitos dos serviços a serem entregues e relacionar a 

indicadores de desempenho; 

• Eliminar processos desnecessários, inclusive aqueles relacionados ao excesso de 

intervenção médica (overdiagnosis e overtreatment), reduzindo desperdícios;  

• Humanizar a assistência; 

• Compreender como o paciente percebe o valor recebido na assistência; 

• Definir ferramentas, metodologias e boas práticas de mercado para gerenciar os 

processos, disseminando a cultura da gestão por processos. 

4.6.3. GOVERNANÇA CLÍNICA 
Além dos Imperativos Estratégicos já listados, para atingimento da excelência assistencial 
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é necessário o estabelecimento de uma sistemática gerencial voltada às questões 
assistenciais, alinhada à Governança Corporativa, para garantir e monitorar o processo de 
evolução contínua, servindo de apoio a implementação do macroprocesso assistencial. A 
experiência mundial tem consagrado o modelo do National Health System (NHS), para este 
propósito. Este modelo de gestão consiste em uma “abordagem sistêmica para manter e 
melhorar a qualidade no cuidado ao paciente em Serviços de Saúde” e é conhecido 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 da 
implementação do Modelo de Excelência Assistencial, que os elevados padrões e a 
qualidade do atendimento clínico sejam alcançados e continuamente melhorados, 
entregando valor aos clientes. 

FIGURA 12 - MODELO CONCEITUAL DE GOVERNANÇA. 

 

PILARES DA GOVERNANÇA CLÍNICA 

EDUCAÇÃO E TREINAMENTO 
Trata-se da educação continuada após a qualificação, da complementação do 
conhecimento e do desenvolvimento da excelência técnico-operacional. Deve ser baseado 
na identificação das competências, entendendo-se como competência a capacidade de ser 
funcionalmente adequado ou ter suficiente julgamento, conhecimento, habilidades e 
atitude para uma determinada tarefa. Este processo deve ser estabelecido reunindo-se os 
múltiplos profissionais das equipes de trabalho, focalizando no papel de cada um, 
abordando e desenvolvendo o trabalho em grupo.  

As competências mínimas a serem trabalhadas, nos níveis tático e estratégico, para 
suporte ao modelo de Governança Clínica, são: Liderança, Planejamento, Comunicação, 
Tomada de decisão, Negociação, Trabalho em equipe, Relacionamento interpessoal, 
Flexibilidade, Empreendedorismo, Criatividade e Visão sistêmica. 

Cabe ao Núcleo de Educação Permanente (NEP), sob a coordenação do RH e em conjunto 
com os gestores assistenciais, desenvolver este trabalho, que idealmente deve ser iniciado 
no processo seletivo e continuado nas avaliações por competência, desdobrando-se num 
plano anual de treinamentos institucionais.  

O plano anual de treinamentos (PAT) é a ferramenta institucional para desenvolvimento da 
melhor qualidade técnica operacional dos colaboradores e terceiros. Para tanto, deve ser 
construída em equipe a partir do levantamento das necessidades de treinamentos, que 
devem considerar as informações provenientes das avaliações de desempenho, análise 
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de incidentes e manifestação dos clientes, sempre em busca da excelência assistencial 
mantendo o foco no paciente. A efetiva avaliação da eficácia dos treinamentos assegura o 
alcança dos resultados esperados, devendo, quando aplicável, correlacionar com 
melhorias aferidas em indicadores técnicos assistenciais. 

AUDITORIA CLÍNICA 
A auditoria clínica é um método comprovado, realizado no contexto da avaliação de 
processos assistências, e é definida pelo Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) 
como “uma sistemática análise crítica da qualidade da atenção à saúde, incluindo os 
procedimentos usados no diagnóstico e tratamento, o uso dos recursos e os resultados 
para os pacientes”. A auditoria clínica é caracterizada por dois pilares: é centrada no 
paciente e orientada para a melhoria da eficácia clínica, com objetivo de otimizar os 
resultados clínicos. Sendo assim, tem a capacidade de identificar e promover as boas 
práticas, conduzir a melhorias no cuidado, prover informações sobre a efetividade do 
serviço, identificar problemas e ajudar nas soluções, além de melhorar a comunicação e o 
trabalho em equipe. 

A auditoria clínica, em geral, faz-se em comparação a critérios e requisitos normativos 
estabelecidos a partir de diretrizes clínicas baseadas em evidências que se encontram 
consolidadas. Caso o serviço prestado não coincida com o padrão normativo, devem ser 
introduzidas mudanças para melhorar sua qualidade e segurança. É aplicada como um 
ciclo, e esta visão é fundamental para a introdução de mudanças nos sistemas. “Somente 
quando o ciclo se fecha, se institui uma nova prática e se integra esta prática em uma nova 
ordem das coisas” (SAUNDERS, 2010). Este ciclo apresenta cinco momentos principais: o 
planejamento da auditoria, a definição dos critérios e requisitos, a medição da performance, 
a implementação das melhorias e manutenção das melhorias (Figura 3). As fases mais 
críticas do ciclo da auditoria clínica são a implementação e a manutenção das melhorias, 
fases frequentemente negligenciadas, mas que são fundamentais para que todo o trabalho 
de análise resulte, verdadeiramente, em uma assistência mais segura. 

FIGURA 13 - CICLO DE AUDITORIA CLÍNICA. 

 

Adaptado de: A Practical Guide to Clinical Audit. Quality and Patient Safety Directorate. 
Healt Services Executive, Ireland, 2013 

Estes cinco momentos devem ser desdobrados em atividades essenciais, visando o melhor 
resultado de um ciclo de auditoria clínica. Para o Planejamento é necessário garantir o 
envolvimento das lideranças que deverão identificar os problemas a serem avaliados e 
definir claros objetivos a serem alcançados. Na Definição dos Critérios, inicialmente 
selecionam-se as diretrizes e evidências para elaboração dos critérios e requisitos aos 
quais o serviço ou processo será comparado. Posteriormente, elabora-se a estratégia de 
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coleta dos dados e executa-se um piloto da auditoria, com poucos casos, para avaliação 
da exequibilidade. Uma vez estabelecida esta exequibilidade, parte-se para Medição da 
Performance, que é composta da coleta dos dados, elaboração e divulgação de relatório 
às áreas envolvidas. De posse dos resultados, as lideranças reúnem-se para discuti-los, 
identificar as intervenções necessárias à adequação do processo e elaborar as ações, 
definindo prazos e responsabilidades. A seguir, deve iniciar-se a Implementação das 
Ações de Melhoria, que por se tratar de momento crítico do ciclo de auditoria, precisa ser 
formalmente acompanhada e registrada, com o suporte integral dos gestores da área. Por 
fim, para garantir o atingimento e Manutenção das Melhorias objetivadas, após o prazo 
definido para conclusão de todas as ações que vão corrigir e remodelar o processo, nova 
auditoria, com os mesmos critérios e requisitos, deve ser realizada. A Figura abaixo ilustra 
o desdobramento dos cinco momentos do ciclo de auditorias clínicas. 

FIGURA 14 - DESDOBRAMENTO DO CICLO DE AUDITORIA CLÍNICA. 

 

Adaptado de: Dartford and Gravesham. Improving Patient Care Through Clinical Audit: A How to Do Guide. 
National Healthcare System. England, 2002 

Quando se está pensando em tópicos para auditorias clínicas, alguns questionamentos 
devem ser feitos: 

• O que fazemos mais ou a maior parte do tempo? 

• Aonde alocamos mais recursos (financeiros, pessoais, estruturais)? 

• Existem áreas onde a prática e os resultados variam muito? 

• Existe alguma área onde estamos implantando uma nova diretriz ou serviço? 

• Existem questões que comportam maior risco ao paciente? 

Estes questionamentos irão guiar a escolha dos processos a serem auditados em uma 
instituição, com maior probabilidade de retorno na melhoria da qualidade e da segurança 
da assistência. Desta forma, as auditorias poderão ser feitas regularmente em algumas 
situações, pontualmente em outras.  

Para o suporte a Gestão Clínica em nossas Unidades de Saúde, as Auditorias Clínicas 
deverão ser usadas nas seguintes situações: 

• Para análise de processos clínicos de alta relevância, como protocolos clínicos, 

bundles e procedimentos; 
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• Para proposição de ajustes da assistência em uma especialidade ou setor, ou 

atuação de uma equipe ou categoria profissional que não estejam atingindo o 

resultado desejado, a critério dos gestores da assistência; 

• Para acompanhamento da implantação de novas diretrizes ou serviços; 

• Para acompanhamento da adesão aos Protocolos de Segurança do Paciente; 

• Para acompanhamento da adesão às Práticas de Controle de Fatores de Risco. 

Deve-se eleger a principal ou as principais linhas de cuidado, conforme perfil da Unidade, 
por exemplo: atenção materno-infantil, atenção ao paciente politraumatizado, atenção ao 
paciente crítico, etc. A partir desta escolha, os critérios gerais que garantem o padrão da 
assistência conforme o Modelo de Excelência Assistencial da Pró-Saúde (MEA), precisam 
ser observados. São eles: 

• Cuidado centrado no paciente; 

• Preocupação com diagnóstico integral e multidisciplinar; 

• Definição de metas terapêuticas;  

• Garantia da continuidade do cuidado em todas as estações e após alta; 

• Definição de diretrizes assistenciais e monitorização da sua aplicação; 

• Gestão dos riscos à segurança do paciente e 

• Registro seguro das informações clínicas. 

Com base nestes critérios gerais, uma lista de requisitos deve ser formulada para a 
realização das auditorias. Para a execução de uma auditoria clínica, faz-se necessário 
avaliar o atendimento aos requisitos e padrões estabelecidos através da análise das 
informações contidas no prontuário do paciente, da realização de entrevistas com o 
paciente e com a família, com os profissionais envolvidos no processo do cuidar e com 
equipes especializadas e a alta direção. Para este processo é importante realizar os 
questionamentos permitindo, em seguida, o retorno dos participantes, sendo o “ouvir” de 
extrema importância para o entendimento e direcionamento das avaliações. A observação 
direta do paciente faz parte do processo de avaliação, assim como, as visitas nas áreas 
onde os mesmos estão recebendo atendimento. Escolher pacientes que serão submetidos 
a procedimentos especiais (radiologia, endoscopia/colonoscopia, cirurgia), bem como 
pacientes que recebam cuidados de várias especialidades ou serviços. Avaliar todas as 
áreas da instituição e pacientes que estão em diferentes pontos na sua continuidade de 
cuidados, desde a sala de emergência e ambulatório. Para a completude da avaliação 
deve-se verificar se o conteúdo apresentado nos documentos (registros clínicos, protocolos 
assistenciais, bundles, procedimentos, entre outros) estão de acordo com a prática 
institucional. 

O desenvolvimento desta metodologia, que implica em coleta de informações em múltiplas 
fontes, necessitará do entendimento, da participação e do comprometimento de toda a 
equipe de trabalho. Ficará a Cargo dos Gestores e Profissionais da Qualidade e da 
Segurança do Paciente a coordenação deste processo, na formação de auditores internos 
e na elaboração de calendário de auditorias. A participação das Comissões, como a 
Comissão de Revisão de Prontuários e de Análise de Óbitos, deverá se dar através da 
confirmação dos requisitos a serem buscado em registros. Um relatório mensal da análise 
dos registros por amostragem deve ser enviado para o NQSP local. Cronograma de 
entrevistas com colaboradores, pacientes e familiares, bem como cronograma de períodos 
de observação do cuidado, concluirão a coleta de informações para análise. Estes dados, 
levantados cotidianamente ao longo do período definido para os ciclos de auditoria, são 
consolidados no relatório da auditoria, que servirá de base para definição das ações de 
melhoria dos processos avaliados. 

A auditoria clínica não tem o caráter de uma pesquisa, diferindo desta por não produzir 
novos conhecimentos, não utilizar métodos experimentais, nem ter o objetivo de produzir 
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evidências para definir diretrizes clínicas. Portanto, a amostra a ser considerada em cada 
auditoria, não precisa ser estatisticamente significativa, e dependerá do foco da mesma. 
Nas auditorias para análise de processos com resultado desfavorável ou implantação de 
novos processos, no entanto, a amostra deve representar a totalidade de pacientes 
atendidos pelo processo (protocolo, bundle, procedimento), no período avaliado. Na 
escolha dos casos para compor a amostra é preciso escolher pacientes que represente o 
universo a ser avaliado. Evitar pacientes com período de internação curto ou com poucos 
procedimentos realizados. Buscar casos que tenham perpassado várias estações de 
cuidado (Emergência, UTI, Centro Cirúrgico) e que tenham grande utilização de recursos 
(Antimicrobianos, Hemoderivados, Diálise, etc.). Os dados apurados deverão ser 
compilados em um Relatório de Auditoria, que possa ser divulgado a todos os setores 
envolvidos e que sirva de substrato para análise e proposição das ações de melhoria. É 
importante que ele contenha o foco (processo) e o objetivo da auditoria, os critérios que 
foram medidos, os resultados e as evidências encontradas para suportá-los. 

EFETIVIDADE CLÍNICA 
Neste contexto, a efetividade clínica é a medida de 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 considerar apenas a eficácia 
de qualquer intervenção em particular. Ela é atingida através da utilização de um conjunto 
de ferramentas, baseados em evidências. 

FIGURA 15 - FERRAMENTAS PARA A EFETIVIDADE CLÍNICA. 

 

Planejamento Terapêutico Individualizado 

O Plano Terapêutico Individualizado (PTI) é o um conjunto de ações e intervenções 
terapêuticas, elaboradas a partir da análise da condição clínica de um paciente, executadas 
de forma dinâmica durante todo ciclo da assistência e tão mais 
multiprofissional/interdisciplinar quanto assim exigirem os problemas ativos identificados. 
Tem como objetivo controlar o quadro agudo e os riscos associados, promover a remissão 
ou redução de sintomas e preparar a alta da Unidade de Saúde, quando em regime de 
internação. 

Plano Terapêutico Multiprofissional (PTM) é um conjunto de ações e intervenções 
terapêuticas elaboradas com base em uma visão integral e interdisciplinar da condição 
clínica do paciente, pela equipe multidisciplinar. Objetiva obter sincronia entre as equipes 

Planejamento terapêutico individualizado

Assistência multidisciplinar interdisciplinar

Gerenciamento de protocolos

Linhas de cuidado integral

Horizontalização do cuidado
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que participam do cuidado e a maior adesão do paciente e de seus responsáveis ao 
tratamento e que deverão ser executadas durante todo ciclo da assistência. A necessidade 
de assistência multidisciplinar, e consequentemente PTM, é definida de acordo com o perfil 
de complexidade/gravidade do paciente e da unidade assistencial. 

O planejamento da assistência é uma ferramenta poderosa para assegurar a efetividade 
da assistência com entregar valor por meio de uma assistência planejada, multidisciplinar 
e interdisciplinar de qualidade, no tempo certo e com custo sustentável, e 
consequentemente contribuindo para:  

• Identificar, organizar e integrar prioridades 

• Oferecer ao paciente assistência segura, por meio da otimização de tempo e recursos, 

visando o melhor resultado clínico. 

• Identificar as barreiras a serem ultrapassadas. 

• Melhorar a comunicação e a colaboração entre a equipe e paciente/família; 

• Reduz tempo médio de permanecia e quantidade de recursos empregados; 

• Melhora o fluxo dos pacientes através dos níveis de cuidado (linha de cuidado); 

• Reduz a incidência de eventos adversos. 

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. 

FIGURA 16 - BASES DO PLANO TERAPÊUTICO MULTIPROFISSIONAL E INDIVIDUALIZADO. 

 

Partido dessa premissa, para estruturar a assistência multidisciplinar gerada a partir do 
planejamento terapêutico, utilizaremos a metodologia PDCA (Plan, Do, Check, Act). Para 
definição e execução do PTI de cada paciente será rodado um ciclo de PDCA com as 
seguintes etapas: 
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FIGURA 17 – PDCA 

 

Assistência Multidisciplinar e Interdisciplinar 
Segundo o Institute of Healthcare Improvement (IHI), “É o modelo de assistência, centrado 
no paciente, no qual os membros das equipes multidisciplinares participam, juntos, da 
discussão do cuidado, em tempo real”. Tem como objetivos discutir o plano terapêutico 
para coordenar a assistência ao paciente, determinar as prioridades do cuidado, 
estabelecer metas terapêuticas e conduta e planejar a alta ou transferência do paciente. A 
partir desta discussão, toda a equipe se integra para direcionar as ações (condutas/plano 
de cuidado) no sentido do cumprimento das metas terapêuticas estabelecidas.  

Além disso, produz como benefícios adicionais o aumento a adesão à protocolos e bundles; 
a melhora da comunicação e da colaboração entre médicos, enfermeiros e equipe 
multidisciplinar, a redução da incidência de eventos adversos, a redução do tempo (TMP) 
e da quantidade de recursos empregados, além da melhora do fluxo dos pacientes através 
dos níveis de cuidado. O esquema abaixo, representa bem a união do conhecimento e das 
habilidades de todos, em prol da efetividade clínica. 

 

FIGURA 18 - ESTRUTURA CONCEITUAL PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 
MULTIPROFISSIOAL. 

 

Adaptado de: Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient Safety. Agency for Healthcare 
Research and Quality – AHRQ 
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Na implementação da visita e/ou do round multidisciplinar alguns componentes-chave 
precisam ser considerados: 

• Ocorrer frequente e sistematicamente; 

• Incluir disciplinas chaves para a população específica de pacientes; 

• Ter um membro designado para conduzi-lo; 

• Utilizar planilhas com metas individuais; 

• Identificar a possibilidade de alta e transferência, verbalizando as barreiras à esta 

transição. 

Algumas dicas também são importantes: 

• Todas as equipes envolvidas devem ser incluídas, mesmo que progressivamente; 

• Adaptar a equipe às características da unidade; 

• Ter o apoio e envolvimento da liderança; 

• Manter o foco em remover barreiras; 

• Começar com amostras pequenas, testar e então ampliar; 

• Observar e aproveitar “embriões” de trabalho multidisciplinar já existentes; 

• Começar com quem “está afim”, envolvendo a equipe progressivamente; 

• Escolha inicialmente um foco (meta) prioritária para discussão; 

• Registrar e compartilhar com toda a equipe as metas diárias; 

• Usar uma lista de verificação ou planilha simples para guiar as discussões; 

• Divulgar regularmente as melhorias alcançadas à equipe (feedback). 

Nota: A visita multidisciplinar idealmente deve contemplar todos os pacientes internados. 
Na impossibilidade disto a unidade poderá estabelecer critérios para definir quais paciente 
se beneficiaram mais desta. Preferencialmente esses critérios devem estar relacionados 
com índices de gravidades e complexidade de assistência ou protocolos clinico. É de suma 
importância que estes critérios de elegibilidade sejam de conhecimento de toda a equipe e 
que seja flexível. 

Gestão de Protocolos Clínicos 
O conceito de Gestão da Doença, é a base por traz da lógica do gerenciamento de 
protocolos clínicos, e segue os tópicos apresentados na figura abaixo. 

FIGURA 19 – GESTÃO DE PROTOCOLOS 
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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: 

• Definir o 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 

Algumas dicas podem ajudar: 

• Não Reinventar a Roda! Obter orientações existentes de Guidelines ou padrões de 

uso de organizações respeitáveis. 

• Envolver o diretor médico na seleção das diretrizes, mas buscar o consenso com a 

equipe. 

• Evitar temas controversos. 

• Definir expectativas claras e prazos para o desenvolvimento, revisão e aprovação. 

• Envolver lideranças e profissionais-chave no processo. 

• Remover barreiras à diretriz de implementação, tais como indisponibilidade de 

insumos, tempo de resposta lento para os resultados de laboratório, etc. 

• Evitar algoritmos complexos. 

• Tentar integrar a auditoria dos indicadores com o desenvolvimento do registro.  

• Tornar mais fácil de fazer a coisa certa (por exemplo, marcar uma caixa em vez de ter 

que escrever um monte de informações). Torná-lo eficiente para seguir as orientações. 

Os médicos serão mais propensos a usá-los se eles economizarem tempo. 

• Peça às equipes que já estão praticando para “espalhar a palavra”. 

Linhas de Cuidado Integral 
Linha do cuidado é a representação dos fluxos assistenciais seguros estruturados no 
sentido de atender a necessidade de saúde de uma determinada população objetivando 
reestabelecer o estado de bem-estar no âmbito biopsicossocial. Visa definir o percurso 
assistencial mínimo necessário que um usuário percorre dentro de uma determinada rede 
de saúde ou segmento dela.  

A Linha do Cuidado Integral incorpora a ideia da integralidade na assistência à saúde, o 
que significa unificar ações preventivas, curativas e de reabilitação; proporcionar o acesso 
a todos os recursos tecnológicos que o usuário necessita, incluindo segmentos não 
necessariamente inseridos no sistema de saúde, mas que participam de alguma forma da 
rede, tal como entidades comunitárias e de assistência social. 

Nesse sentido, o cuidado integral é pleno, quando já no momento do acolhimento ao 
serviço de saúde, estabeleça se o vínculo de responsabilização da instituição com a 
resolução do seu problema de saúde do usuário, de forma a assegurar as entregas daquele 
segmento do sistema de saúde e o acesso ao demais, sejam assistenciais, sejam 
complementares. Neste sentido, organizar o processo de trabalho de forma que todas as 
etapas funcionem alinhadas, em rede, a fim de garantir o alcance das metas terapêuticos 
estabelecidas para determinado problema de saúde. 
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O plano terapêutico é o fio guia da linha de cuidado, uma vez este consiste no conjunto 
dos atos assistenciais, elaborados para resolver determinado problema de saúde do 
usuário, com base em uma avaliação multidisciplinar e interdisciplinar, ou seja, um olhar 
integral sobre o problema de saúde considerando todas as variáveis envolvidas no 
processo de adoecimento. Com base no plano, toda a equipe alinha o trabalho de forma 
harmônica para o alcance das metas terapêuticas, direcionando o usuário a buscar na rede 
de serviços os recursos necessários ao atendimento à sua necessidade, sempre que 
ultrapassado os limites daquele segmento da rede. Importante destacar que a linha do 
cuidado integral organiza o serviço de saúde e opera centrada nas necessidades dos 
usuários.  

Para fins práticos, a construção das linhas de cuidado é ferramenta indispensável para a 
gestão assistencial, sendo esta, o alinhamento para as ferramentas citadas anteriormente 
(plano terapêutico, assistência interdisciplinar e protocolos clínicos). Para montar as Linhas 
de Cuidado é necessário o envolvimento de todos que de alguma forma devem estar 
implicados com o cuidado em saúde, sendo a atendimento dos requisitos abaixo essencial 
para o hesito. 

A – Definição das linhas de cuidado 

A primeira questão é definir quais Linhas de Cuidado serão montadas. Isto porque os 
serviços de saúde têm inúmeros fluxos de cuidado funcionando, para cada grupo 
nosológico, ou programas de cuidado. Então deve-se escolher as Linhas de Cuidado que 
serão prioritariamente organizadas. Os critérios para esta definição podem ser: a 
prevalência de determinado problema de saúde na população; a carência de cuidados em 
alguma área específica; a dificuldade de acesso; a facilidade em montar a Linha de 
Cuidado e outros que a própria equipe pode definir. Por exemplo, podemos pensar como 
prioritários as Linhas do Cuidado em saúde materno-infantil, trauma ortopédico no idoso, 
assistência ao paciente crítico, infarto agudo do miocárdio, etc. Isto significa que para cada 
segmento de cuidado destes, deve haver uma pactuação e um trabalho em equipe, coletivo 
para construção dos fluxos de acesso e cuidado aos usuários. 

B – Mapeamento do percurso assistencial  

Como primeiro passo, faz se necessário mapear a rede de serviços de saúde. A Linha do 
Cuidado pode se formar dentro de uma Unidade de Saúde, por exemplo, uma Unidade 
Básica, Policlínica ou Hospital, ou pode ser referenciada regionalmente. Sua dimensão vai 
depender de que recursos ela alcança nos fluxos que foram pactuados, e onde estão estes 
recursos. Se há uma dimensão regional para a rede de saúde, a Linha pode ter o alcance 
loco-regional. Não há um limite pré-definido, a realidade de cada local e as pactuações 
desenvolvidas vão definir sua dimensão. 

Quando se trata apenas de um segmento da rede, mapear todas as etapas do percurso 
assistencial dentro da unidade, com destaque para a etapa de acolhimento e alta/transição 
dos cuidados, para assegurar a continuada da linha. 

C – Estabelecer o plano terapêutico 

De acordo com a linha definida, deverá ser elaborado o plano terapêutico genérico para 
atendimento de determinado problema ou problemas. Importante que a elaboração do 
plano terapêutico seja feita de forma multidisciplinar para assegurar a visão holística do 
problema e o alinhamento das expertises de todas as especialidades, assegurando o 
melhor resultado. Ressalta-se que o plano dever construído e balizado nos aspectos 
habituais do problema em questão, devendo ser individualizado para cada paciente no 
momento do atendimento. 

Outra consideração importante é a de que precisa existir uma definição clara do objetivo 
do planejamento (melhora/resolução) daquele problema. Portanto, as metas terapêuticas 
individuais são ajustadas ao percurso assistencial de cada paciente, porém, o objetivo é 
único para todas as etapas desse percurso até o seu término, exemplo: reduzir o tempo de 
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intervenção cirúrgica, no trauma do idoso, para menos de 48h; reduzir a mortalidade no 
IAM em 10%; reduzir a taxa de cesariana em 30%.   

D- Pactuação da contratos de interação 

Após desenho do percurso assistencial e elaboração do plano terapêutico, é de 
fundamental importância a definição clara das interações entre os segmentos da rede, 
setores das unidades, equipe, etc. Só um processo coletivo pode garantir que haja um bom 
funcionamento das Linhas de Cuidado após a sua organização. A discussão e pactuação 
conjunta garantem o compromisso de cada um, fortalece a ideia de que o usuário é o centro 
dos serviços de saúde, e reforça que os fluxos estabelecidos devem proporcionar um 
acesso seguro e tranquilo a estes usuários.  

Gerenciamento de Risco 
A prestação de cuidados em saúde é um negócio arriscado. Há riscos para o paciente, 
riscos para os profissionais e riscos para a organização. Todos estes riscos necessitam ser 
minimizados como parte de um programa de gestão com foco na qualidade e segurança 
da assistência. Inicialmente é necessário que o risco inerente à prestação de cuidados em 
saúde seja compreendido por todos. A gestão de risco em uma instituição confiável é papel 
de todos os colaboradores, sem exceção. Um processo de busca, reconhecimento e 
descrição de riscos, onde são identificados e determinados os riscos existentes nas 
atividades de todos os processos do estabelecimento de saúde, bem como seus fatores 
causais (fatores de risco), devem ser instituídos. As práticas de controle, ações 
determinadas com o intuito de mitigar ou eliminar os fatores de risco, precisam ser criadas 
e monitoradas. Estas medidas constituem a gestão proativa dos riscos. Da mesma forma, 
a identificação das situações onde o risco se consuma, atingindo ou não o paciente, 
precisam ser identificadas. A visualização destas situações se dá, de forma mais frequente, 
por aqueles que operam os processos do sistema. Portanto, é necessário construir um 
canal de comunicação fácil e eficiente com intuito de incentivar sua notificação, análise e 
o desenvolvimento de medidas que evitem sua repetição. Esta prática configura a gestão 
reativa dos riscos. 

O gerenciamento de risco é pilar crítico do sistema de governança, devendo ser monitorado 
continuamente para avaliar as falhas e oportunidades de melhoria, como ferramentas 
praticas institucionalmente temos as auditorias de risco e monitoramento da conformidade 
com o cumprimento das metas internacionais de segurança do paciente a partir de auditoria 
regular dos protocolos de segurança do paciente.  

Essas ações são desenvolvidas pelo NQSP local com apoio irrestrito dos Diretores da 
Unidade e do NQSP corporativo, assegurando um processo independente de 
monitoramento dos riscos e possibilitando a melhoria continua das práticas para mitigação 
dos mesmos. 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

Pesquisa 
A definição dos padrões para a monitorização da efetividade clínica, para estabelecimento 
das auditorias, diretrizes, protocolos e procedimentos, deve, sempre, se dar à luz da 
evidência, a partir de pesquisa e apreciação crítica da literatura, de forma a garantir o 
aprendizado, objetivando o continuo desenvolvimento e a melhora continua dos resultados. 

Dentro das estratégias para desenvolvimento deste pilar na gestão de saúde, temos: 

Estimulo a pesquisa 

Promover um ambiente favorável à pesquisa, de acordo com o perfil de cada unidade, com 
envolvimento dos profissionais de saúde, é de fundamental importância para o 
desenvolvimento de pesquisa cientifica, que muitas vezes retorna para unidade em forma 
de inovação na busca da melhoria continua, agregando um diferencial competitivo para a 
organização. Também deve ser estimulada a busca de parcerias com universidades e 
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outras instituições de ensino como estratégia para fomentar a pesquisa. 

Reuniões cientificas 

As reuniões científicas são atividades educacionais periódicas realizadas em formato de 
encontros entre o corpo clínico e os profissionais de saúde. Além de contribuir para 
atualização clínica, as reuniões provocam a busca de inovações e produção científica nas 
diversas áreas.  

Pesquisa Operacional 

A pesquisa operacional tem como objetivo a aplicação de métodos científicos, matemáticos 
e estatísticos para resolução de problemas reais. Auxilia no processo de tomada de 
decisão através da projeção e planejamento de situações para ajustes na operações e 
solução de problemas. Por meio da coleta estruturada de dados gerados na assistência é 
possível criar ferramentas ativas que auxiliem na tomada de decisões dentro da Unidade 
de Saúde. 

A tomada de decisão a luz de informações obtidas de forma sistematizada, com utilização 
de métodos científicos/estatísticos auxilia a gestão no enfrentamento dos problemas do dia 
a dia de forma mais efetiva e exitosa. 

Ciência da Melhoria na Prática 

Metodologia difundida internacional pelo Institute of Heathcare Improvent (IHI), a ciência 
da melhoria na pratica busca a melhoria continua dos processos através da estruturação 
de projetos de aplicação imediata, buscando melhoria consistentes na pratica. O modelo 
deve ser utilizado como ferramenta de teste de mudanças, sendo os resultados produzidos 
adequadamente monitorados por meio de indicadores, sempre que possível, assegurando 
o reconhecimento da melhoria no processo e produção cientifica a partir destes resultados. 

Desenvolvimento 
Desenvolver pessoas significa cuidar do principal ativo das organizações, pois é por meio 
delas que toda e qualquer operação será executada. O sucesso depende do êxito individual 
e coletivo, desta forma, ser estratégico significa unir os recursos humanos com as 
estratégias, estabelecendo assim metodologia e implementando processos claros e 
objetivos a fim de fortalecer o engajamento. Um plano de desenvolvimento individual deve 
ser estabelecido e implementado, respeitando as competências e diretrizes definidas pela 
área de Desenvolvimento Humano e Organizacional corporativa. 

Avalição de Desempenho do Corpo Clínico 
A Avaliação de desempenho é uma importante ferramenta de gestão de pessoas que 
corresponde a uma análise sistemática do desempenho do profissional em função das 
atividades que realiza, das metas estabelecidas, dos resultados alcançados e do seu 
potencial de desenvolvimento. O bom desempenho de uma organização da Unidade de 
Saúde começa com a adequada postura de seu Corpo Clínico com relação às diretrizes 
operacionais e técnicas, descritas ou tácitas. 

Visando o alinhamento de todas as suas práticas a seu planejamento estratégico, a 
avaliação qualitativa da performance do corpo clínico, favorece a identificação de 
oportunidades de melhoria, trazendo assim uma melhor atenção ao resultado da 
assistência. 

A avaliação deve ocorrer periodicamente através da aferição das metas de desempenho. 
Os resultados serão avaliados com foco no processo de melhoria assistencial e em ações 
de valorização e desenvolvimento do profissional de saúde. A instituição poderá conceder 
premiações não financeiras aos profissionais de destaque como estratégia para 
engajamento do corpo clínico. 

Transparência e Responsabilidade 
Um ambiente onde as responsabilidades são claras e definidas e há transparência nas 
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relações, respeitando-se a confidencialidade de informações de pacientes e profissionais, 
é parte essencial na garantia da qualidade. Fraco desempenho e má prática muitas vezes 
prosperaram a portas fechadas. Processos abertos e discussão sobre questões da 
governança clínica, envolvendo as lideranças e suas equipes, deve ser uma característica.  

Dentro das estratégias para desenvolvimento desse pilar temos: 

A – Definição da matriz de responsabilidades e autoridades 

Conceituamos matriz de responsabilidade como um instrumento que tem como objetivo a 
atribuição de funções e responsabilidades dentro de um processo, em uma estrutura que 
sejam formalizadas e documentadas, evitando assim dúvidas e conflitos entre os membros 
da equipe. 

B – Definição das entregas 

As entregas de cada um precisam ser definidas, assim como os critérios pelos quais as 
pessoas são escolhidas. Estes valores precisam ser professados a partir da alta gestão. 

As lideranças estratégicas (diretores) deverão ser indicadas por sua capacidade, perfil de 
liderança e livre acesso junto aos membros do Corpo Clínico Assistencial. Devem conhecer 
e comprometer-se com a Política Assistencial Corporativa e o Modelo de Excelência 
Assistencial, cabendo a estes, minimamente: 

• organizar e supervisionar as atividades médicas e assistenciais, assegurando o 

exercício correto da medicina na unidade, conforme as normas vigentes; 

• propor a organização de serviços técnicos assistenciais, propiciando a integração 

permanente entre o Corpo Clínico Assistencial e a Diretoria do da Unidade de Saúde e 

• assegurar as condições para a excelência da assistência médica através da 

implementação da Governança Clínica, com o apoio da Direção Assistencial e de 

Enfermagem. 

As lideranças táticas (gerencias/coordenações), também deverão conhecer e 
comprometer-se com a Política Assistencial e normas determinadas pela alta gestão da 
organização, assegurando as condições para a excelência da assistência em sua 
especialidade, garantindo a assistência horizontal e a confecção de um plano terapêutico 
e de alta individualizado, contribuindo com a sua execução e continuidade. Deverão facilitar 
e promover a inter-relação com as equipes multiprofissionais, através de rounds 
evidenciados no prontuário do paciente, discutindo e compartilhando as decisões clínicas, 
informando aos familiares ou acompanhantes a evolução dos pacientes, e cobrando da 
equipe que proceda da mesma forma. Cabe também a estes acompanhar 
permanentemente e prestar contas dos indicadores técnicos e administrativos, bem como 
dos dados estatísticos e clínicos relativos à sua especialidade, promovendo reuniões 
setoriais periódicas de análise crítica, coordenando o custo-efetividade e o cumprimento 
do orçamento do seu setor, elaborando os planos de ação para melhorias e estimulando a 
criação de condições para educação permanente de sua equipe. 

C – Cultura Justa  

Uma cultura justa visa diferenciar problemas sistêmicos que levam os indivíduos a se 
envolver em comportamentos inseguros e a falibilidade, inerente ao ser humano, do 
comportamento imprudente e da ação deliberada e intencional contra um parâmetro de 
segurança estabelecido e divulgado. Diferentemente da abordagem inicialmente proposta, 
mais abrangente, de simplesmente “não culpar” e “não punir”, na cultura justa a resposta 
a um erro ou falha é baseada no tipo de comportamento associado ao erro, e não na 
gravidade do evento. Por exemplo, comportamento imprudente, como recusar-se a realizar 
uma checagem de segurança antes da cirurgia, mereceria ação punitiva, mesmo se o 
paciente não tenha sido prejudicado. Para tanto, é fundamental que os parâmetros de 
atuação com segurança (bundles, protocolos, checklists) estejam definidos e divulgados, 
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bem como qual a gama de medidas que serão tomadas conforme a gravidade do 
comportamento adotado. 

RESULTADO ESPERADO 
O resultado do processo de gestão da assistência será medido através do 
acompanhamento de dois grupos de indicadores: 

• A Matriz de Segurança Assistencial, composta por um conjunto de indicadores 

relacionados à segurança do paciente que levam a um índice. Este índice terá como 

resultado mínimo 80 pontos. Este pool de indicadores será definido com base no perfil 

de cada unidade e cada um deles terá sua meta definida em conjunto com os gestores 

da assistência. 

• Indicadores de Efetividade Clínica relacionados com os desfechos clínicos 

apresentados pela Unidade. 

Foco no Resultado para o Paciente 

O que torna possível identificar os resultados para o paciente é o estabelecimento de 
indicadores, dados padronizados e coletados rotineiramente que permitem a comparação 
dentro e/ou fora do serviço (Tempo Médio de Permanência, Densidades de Infecção, 
Reinternações não Programadas, etc.). Devem fornecer informações confiáveis a respeito 
das características do problema escolhido, possibilitando avaliação ou análise crítica para 
levar ao ciclo da melhoria contínua. Devem ter reprodutibilidade, consistência e 
interpretabilidade, além de serem integrados ao sistema de gestão.  

Antes de definir o que fazer e qual caminho deve ser percorrido é preciso fixar onde se 
quer chegar, com base no que agrega valor para o paciente.  Assim como na condução de 
cada caso individual, a gestão da assistência com foco no paciente precisa ser pautada em 
metas claras e definidas (Ex: Reduzir Tempo Médio de Permanência para 3,5 dias, 
Mortalidade por Sepse menor que 40%, Reduzir Taxa de Internação não Programada para 
8%, etc.). Todas as metas devem ser mensuráveis, factíveis e desafiadoras e, quando bem 
delimitadas, favorecem ao gestor selecionar quais atividades serão executadas, por quem 
serão realizadas e quando serão cumpridas. 

O gestor tem como principais atribuições estabelecer metas para a sua equipe, organizar 
recursos e conduzi-los para a sua concretização, mantendo-se atento aos possíveis 
ajustes. Isto precisa acontecer em todos os níveis da governança clínica, dos diretores aos 
chefes e coordenadores de serviços e unidades.  

O gerenciamento de qualidade depende de medição, informação e análise. Aquilo que não 
pode ser medido não pode ser avaliado e, consequentemente, não há como intervir sobre 
as ações que estão sendo realizadas. As decisões são tomadas baseadas em fatos, dados 
e informações quantitativas e qualitativas. 

As reuniões de análise crítica dos resultados / indicadores com o objetivo de indicar as 
situações, mensurar, avaliar, propor metas, criar planos de ações e orientar ações 
corretivas para excelência da assistência.  

Na prática, os resultados assistenciais, deverão ser abordados da seguinte maneira, sem 
a ela se limitar: 

• Estabelecer os objetivos e metas assistenciais da instituição e dos respectivos serviços 

assistenciais (clínicos, cirúrgicos, anestesia, radiologia, laboratório e outros); 

• Estabelecer os indicadores e referenciais comparativos e as respectivas metas; 

• Por meio dos indicadores, identificar os resultados assistenciais alcançados; 

• Realizar análise crítica dos resultados; 

• Definir e implementar ações para melhoria da qualidade assistencial; 

• Mensurar a efetividade das ações de melhoria 
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V. ÁREA DE ATIVIDADE:  

5.1. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO:  
A assistência à saúde, prestada em regime de atendimento pré-hospitalar, compreenderá 
o conjunto de atendimentos oferecidos ao usuário, segundo a patologia atendida, desde 
sua admissão até sua alta da unidade conforme perfil assistencial estabelecido. Nesse 
contexto, estão incluídos todos os atendimentos e procedimentos necessários para obter, 
ou completar, o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no âmbito pré-
hospitalar. 

Os médicos e enfermeiros e deverão, obrigatoriamente, aplicar conhecimentos científicos 
modernos e comprovados no exercício da sua profissão, sem jamais ferir os preceitos 
técnicos, éticos e a legislação vigente. Devem manter a disciplina e o zelo durante sua 
atuação na unidade, trabalhar em equipe, ter bom e respeitoso relacionamento interpessoal 
com colegas, funcionários, familiares e principalmente pacientes, usando de respeito, 
dedicação, educação com todos.  

Registrar, em prontuário, todos com detalhes e clareza, assim como assiná-las. Deve 
inteirar-se do que ocorre em seu município no âmbito da saúde pública, epidemias, 
endemias, surtos, calamidades e não delas eximir-se na prestação dos serviços. É 
obrigatório realizar a notificação de doenças constantes no rol de Notificações 
Compulsórias. 

A UPA-ZL está definida como unidade de saúde não hospitalar que deve funcionar nas 24 
horas, todos os dias da semana. Essa unidade deve estar habilitada para prestar 
assistência médica, ser resolutiva nos casos de baixa complexidade, assim como assistir, 
estabilizar e encaminhar para rede hospitalar via central de regulação médica, os casos de 
maior complexidade. Todos os médicos devem estar aptos a atender todos os pacientes, 
de todas as classificações (cores) do ACCR, a qualquer tempo. 

As equipes assistenciais deverão ser capacitadas para exercer suas funções. O 
quantitativo de enfermeiros e técnicos de enfermagem será proporcional ao volume de 
atendimento. Em situações especiais de endemias, epidemias e surtos comprovados, a 
equipe médica poderá ser acrescida de profissionais (o que deverá ser devidamente 
ressarcidos pela SMS na prestação de contas, após comprovação dos serviços 
excedentes). 

Aos profissionais não deve ser permitido qualquer forma de revezamento de turnos de 
plantão que causem desfalque no número de profissionais da assistência e levem à 
prejuízo, lentidão, aumento do tempo de espera ou qualquer dano na assistência. 

O responsável técnico destes serviços (médicos e enfermagem), deverão estar 
devidamente registrados em seus conselhos de classe. 

Toda e qualquer atuação antiética, de qualquer profissional médico ou enfermagem, que 
venha a ferir o código de Ética dos profissionais em questão, deve, obrigatoriamente, ser 
registrada junto ao conselho de classe desse profissional e informada à SMS sobre o teor 
da denúncia/notificação. A Prestadora não deve ser omissa em casos de negligência, 
imperícia ou imprudência profissional que causem prejuízos aos pacientes e/ou 
descumpram o objeto contratado. 

Nas áreas de observação das unidades onde são prestados os cuidados integrais aos 
pacientes prevê a formalização da Sistematização da Assistência de Enfermagem, 
conforme a Resolução COFEN que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou 
privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. 

A Unidade será composta por 26 leitos de apoio aos atendimentos destinados à 
observação e urgência clínica e pediátrica de pacientes com quadros agravados por um 
período de até 24 horas. 
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A identificação visual da unidade será conforme preconizada pelo Manual de Identidade 
Visual das Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24 horas versão 2.0/Fev. 2015. Os 
custos estão previsto na Proposta Econômica.  

5.1.1. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
O Serviço de Urgência atenderá às urgências de menor complexidade, com acesso 
organizado pelo dispositivo do ACCR – Acolhimento com Classificação de Risco utilização 
de protocolo específico, priorizando o atendimento por gravidade do caso e não por ordem 
de chegada, em consonância com o PNH e com a Portaria MS/GM Nº1.600/2011, que 
institui a Rede de Atenção às Urgências no âmbito do SUS. Os casos de não urgência 
poderão ser contra referenciados para Unidades de Atenção Básica, de acordo com Mapa 
de Vinculação pactuado entre os gestores municipais de sua área de abrangência, 
buscando maior agilidade para início do tratamento adequado para a necessidade do 
usuário 

O acolhimento dos pacientes será realizado em espaço comum a todos os usuários e estes 
serão direcionados para o acolhimento com classificação de risco e posteriormente para 
realização do cadastro. Posterior a realização do cadastro os pacientes classificados como 
pediátricos serão encaminhados a área específica, para a aguardar o atendimento. 

O serviço de emergência estará estruturado nos eixos: vermelho, amarelo, verde e azul, 
conforme recomendação do PNH. Sendo o eixo vermelho destinado aos pacientes em 
situação de risco de vida, amarelo, os que necessitam de atendimento urgente, verde os 
que necessitam de atendimento com urgência relativa e azul para baixo risco à urgência. 

Se a permanência do usuário em leitos de observação em consequência dos atendimentos 
de urgência, for maior que 24 horas, não caracterizará internação.  

Objetivos do Serviço - Os serviços de urgência/emergência têm o objetivo de diminuir a 
morbimortalidade e as sequelas incapacitantes, para tanto é preciso garantir os elementos 
necessários para um sistema de atenção de emergência considerando recursos humanos, 
infraestrutura, equipamentos e materiais, de modo a assegurar uma assistência integral, 
com qualidade adequada e contínua. 

Os atendimentos serão realizados pelo médico (adulto ou pediátrico), seja por 
encaminhamento referenciado ou por demanda espontânea nas 24 horas do dia, todos os 
dias da semana. Serão realizadas acolhimento, classificação de risco, consultas médicas 
e atendimentos de emergência. As especialidades de Clínica Geral e Pediatria; estarão 
disponíveis conforme a necessidade de atendimento. Para todos os pacientes atendidos 
será gerado uma ficha ou boletim de atendimento. 

Normas e Rotinas: 

Entrada: O paciente/acompanhante é recebido no serviço e uma senha é emitida. Esta 
será utilizada para o ACCR, emissão da ficha de atendimento e avaliação médica, 
conforme classificação de risco. 

Avaliação: Todos os pacientes serão avaliados, previamente pelo profissional da ACCR e 
pelo médico plantonista do serviço. A avaliação médica poderá gerar uma receita médica 
ou uma prescrição médica.  

Assistência: Pacientes com receitas serão liberados após orientação. Pacientes com 
prescrição médica serão encaminhados para a administração da medicação e quando 
solicitado, encaminhado para exames. Ficarão sob a supervisão da equipe de enfermagem 
que realizará controle de sinais vitais e observará a evolução do quadro clínico. Todo o 
atendimento prestado deverá estar devidamente registrado em impresso próprio, assinado 
e carimbado pelo responsável pela assistência. 

Saída: Após reavaliação médica o paciente poderá: ser liberado para casa, permanecer 
em observação para medicação e reavaliação, necessitar de internação ou ter a morte 
constatada e o corpo ser encaminhado para a morgue. Nos casos de internação, será 

lucas.teixeira
Realce

lucas.teixeira
Realce

lucas.teixeira
Realce

lucas.teixeira
Realce

lucas.teixeira
Realce



Proposta Técnica para Organização, Administração e Gerenciamento da Unidade de Pronto 

Atendimento da Zona Leste - UPA-ZL, conforme Edital de Seleção nº 002/2019. 

80 

realizada a inserção deste na regulação. 

RECEPÇÃO 

Objetiva-se atender a uma demanda média estimada no pronto-atendimento de pacientes, 
com patologias de baixa e média complexidade, usando como referência os padrões da 
Portaria 2.048/GM/MS, de 2002 e os quantitativos praticados na referida unidade 
atualmente. 

A unidade não é referência para atendimentos de moradores de outros municípios, exceto 
nos casos de urgência e emergência espontâneas. Os pacientes de outros municípios que 
busquem atendimento não urgente e não emergente serão orientados a buscar os serviços 
eletivos nas unidades de saúde da rede pactuada por sua Secretaria Municipal de Saúde. 

Nenhum paciente será privado de acolhimento, atendimento, transferência (regulação) ou 
transporte em ambulância por não apresentar documentos ou familiar ou acompanhante. 
Pacientes sem identificação ou familiar deverão ter sua identificação feita por autoridades 
(acionar instituto de identificação). 

A UPA atenderá a totalidade das pessoas que procuram os serviços de saúde, garantindo 
informação, orientação e acessibilidade ao serviço, através de ACCR. A recepção será 
feita por um profissional preparado que deverá guiar-se por parâmetros humanitários de 
solidariedade e cidadania, com perfil para atuar junto ao público da área de saúde. A 
recepção é a escuta das necessidades do usuário, se constituindo no primeiro contato do 
paciente ou seu familiar com o funcionário da Unidade.  

No primeiro contato, o funcionário deve ouvir o cliente/paciente/familiar, identificando 
rapidamente sua necessidade: atendimento médico de urgência ou emergência, 
atendimento médico não urgente, não emergente, orientação de enfermagem, informação 
sobre paciente em observação na unidade, informação sobre exames, outras informações 
gerais de saúde.  

A recepção fará o registro após o acolhimento com classificação de risco e orientará o 
paciente sobre quaisquer outros temas que sejam necessários. O recepcionista poderá, 
em conjunto com a equipe de ACCR, encaminhar os pacientes para atendimento direto na 
sala de reanimação (sala vermelha, destinada aos casos de extrema gravidade) sempre 
que julgar necessário. Desta forma, este profissional deve ser minimamente preparado 
para exercer suas funções na recepção. 

A recepção deverá ser climatizada permanentemente, ter acomodações confortáveis e ser 
higienizada permanentemente, além de ter bebedouro com água potável. Deverá ter ainda 
funcionários suficientes na recepção a fim de evitar filas ou retardo no atendimento. É 
imprescindível, conforme citado acima, identificação visível, na recepção e completa da 
equipe de assistência do dia, assim como painel indicador de espera e sala de atendimento 
para guiar os pacientes enquanto aguardam. 

No caso de pacientes trazidos em ambulâncias do SAMU, a Central de Regulação do 
SAMU deverá comunicar previamente à unidade sempre que possível. Isso possibilitará 
que a equipe se prepare para receber o doente, que deverá ser imediatamente acolhido na 
unidade e encaminhado ao atendimento médico. É terminantemente proibida a avaliação 
ou atendimento de pacientes dentro de ambulâncias, sob nenhuma hipótese, tanto por 
médicos como por enfermeiros. A totalidade dos pacientes deve dar entrada na unidade 
para atendimento e estabilização. 
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FIGURA 20 – MACROFLUXO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 

SALA DE OBSERVAÇÃO DOS PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS 

A totalidade dos pacientes na sala de observação deve ter prontuário aberto e completo 
com anamnese e exame físico, solicitação de exames complementares, quando for o caso, 
laudo dos exames complementares realizados, evoluções médicas e de enfermagem, 
hipótese diagnóstica por extenso, CID-10 e prescrição médica atualizada, legível, 
completa, assinada e carimbada. As prescrições e evoluções médicas e de enfermagem 
do prontuário, com a conduta a ser seguida, devem ser atualizadas a cada 24h, ou antes, 
sempre que necessário. Todas as intercorrências médicas e de enfermagem deverão ser 
legivelmente registrados e assinados com data e hora. 

Os pacientes em observação devem permanecer constantemente sob cuidados, de acordo 
com processos diários compostos de prescrição e evolução, médicas e de enfermagem. 
As prescrições e evoluções médicas deverão ser realizadas diariamente, até às 12 horas, 
pelo profissional diarista. Este ficará responsável pelo acompanhamento do paciente após 
12h de sua admissão na observação até sua liberação para transferência via regulação ou 
para domicílio. Caberá a este médico encaminhar relatórios diários para a Central de 
Regulação de Leitos, assim como fornecer informações via telefone e/ou sistema de 
informações ao médico regulador. Este médico ficará responsável por realizar prescrições, 
relatórios de transferência, relatórios de alta, atestados, solicitações de exames quando 
necessários ou outros relativos à assistência prestada na unidade, bem como pelo 
preenchimento de declarações de óbito quando for o caso. O preenchimento da Declaração 
de Óbito deve respeitar as normas do documento “A Declaração de Óbito - Documento 
Necessário e Importante”, 3ª edição, do ano de 2009, normatizado pelo Ministério da 
Saúde, Conselho Federal de Medicina e Centro Brasileiro de Classificação de Doenças. 
Se a unidade já dispuser do sistema de informação com registro eletrônico, evolução, 
relatórios e declarações informatizados, estes, obrigatoriamente, deverão ser utilizados 
pelo corpo médico e pela enfermagem, dada à importância do registro, organização, 
controle, armazenamento de dados de prontuário, geração de relatórios epidemiológicos e 
de produtividade da unidade.  

A coleta de exames desses pacientes deverá ser feita na própria sala de observação, tanto 
de adultos como pediátricos. As reavaliações médicas também devem ser feitas nessa 
própria sala. Para os exames de imagem os pacientes devem ser levados, com ou sem 
acompanhante/familiar, porém, sempre com um profissional da unidade para as salas de 
exames. 

Os menores de idade, os idosos e pacientes com limitações físicas ou psíquicas, assim 
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como os que, por indicação médica necessitem, podem permanecer com um 
acompanhante continuamente, maior de idade e, preferencialmente, do mesmo sexo do 
paciente. A presença de acompanhantes pode ser suspensa quando o médico, a equipe 
de enfermagem ou administração considerar necessária. Os acompanhantes não devem 
ser utilizados para serviços de enfermagem ou administrativos. 

A sala de observação deve ter suporte, equipamentos e materiais para suporte básico de 
vida (SBV) e as equipes devem estar capacitadas para a utilização desses materiais e 
equipamentos durante as 24h. Em caso de o paciente necessitar de suporte avançado de 
vida (SAV) deve, após SBV, ser levado imediatamente à Sala Vermelha para receber SAV. 
As salas de observação devem ser constantemente higienizadas com materiais específicos 
para limpeza hospitalar e seguir as normas vigentes, além de atender às normas da 
comissão de controle de infecção da UPA ou da instituição em gerenciamento 
complementar que presta os serviços de saúde.  

Os pacientes deverão ser alimentados nessa sala quando em observação há mais de 6 
horas e quando a prescrição médica assim orientar. Os familiares, visitantes e 
acompanhantes não devem entrar na unidade com alimentos, tampouco fornecê-los aos 
pacientes. A alimentação dos acompanhantes não será de responsabilidade da unidade e 
não deve ser feita nas dependências desta.  

ALTA DA UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO 

Pacientes em observação somente poderão ser liberados sob alta médica, exceto em caso 
de alta a pedido de paciente maior de idade, lúcido, orientado, cuja alta não implique em 
risco iminente para sua saúde ou para a coletividade. O paciente com alta médica da UPA 
deve receber, por escrito, um resumo de seu atendimento com queixa principal (motivo do 
atendimento), quadro clínico, diagnóstico, terapêutica instituída, resultado de exames e 
avaliações de especialistas, data e horário da alta e orientações a serem seguidas em 
domicílio. Uma cópia desse resumo deve ficar no prontuário do paciente. O paciente com 
alta da unidade somente poderá ser liberado se houver familiar ou acompanhante maior 
de idade responsável para acompanhá-lo ao domicílio. O transporte para domicílio é de 
responsabilidade do familiar ou acompanhante do paciente, exceto em casos definidos pelo 
médico assistente que indicará uso de ambulância equipada, como nos casos de pacientes 
com indicação de oxigenioterapia contínua ou restrições anatômicas que impeçam o uso 
de transporte convencional. 

5.1.2. SALAS DE CURATIVOS E/OU SUTURAS 
 

Áreas destinadas a realização de procedimentos para tratamento para lesões cutâneas 
simples ou complexas, que necessitem de técnica asséptica.  

Para o seu perfeito funcionamento, devem ser previstos apoio de enfermagem e iluminação 
reforçada por focos. As macas devem ser dispostas de forma a permitir a circulação por 
ambos os lados das mesmas e, se possível, pela própria cabeceira. Tanto em termos 
espaciais, como em relação ao e facilidades, a sala de curativos se assemelha à de 
suturas, sendo desejável, entretanto, que este ambiente possa funcionar com pressão 
negativa, quando ocorrerem casos de curativos infeccionados  
 

5.1.3. SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INALAÇÕES   
Nesta sala dotada de lavatório e bancada com cuba, são aplicadas injeções, instalados 
soros, inalações 6e ministrados medicamentos.  

Estas área podem ser conjuntas ou não, devem possuir saída de gases medicinais, suporte 
para soros, cadeiras para acomodação de pacientes, preferencialmente separadas por 
cortinas.  

5.1.4. ACOLHIMENTO 
O acolhimento é decisivo não só no reconhecimento de condições clínicas urgentes como 
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também na potencialização da sobrevida. Tem como principal objetivo promover e garantir 
o acesso e a qualificação do cuidado à saúde durante todo o percurso no serviço, 
envolvendo a recepção, os espaços assistenciais, as providências para propiciar resposta 
definitiva e/ou encaminhamento responsável para outros locais. O atendimento 
burocrático, por ordem de chegada, não permite que casos graves sejam devidamente 
identificados e priorizados. Nesse sentido, o Acolhimento associado à ferramenta da 
Classificação de Risco visa reorganizar a porta de entrada e todo o atendimento nos 
serviços de emergência. 

Os três momentos são: 

1. Equipe de recepção: composta por profissionais da vigilância e porteiros, têm a função 
de receber os pacientes, orientá-los sobre o referenciamento na Rede SUS, os casos 
que podem ser atendidos da Unidade de Saúde; dúvidas dos pacientes, e no caso de 
ser necessária uma avaliação da equipe de acolhimento, lhes oferecer uma senha para 
esse atendimento. 

2. Equipe de avaliação clínica e social: constitui-se de profissionais da saúde que atuam 
em pequenos grupos formados por médico, enfermeiro e assistente social.  O 
enfermeiro realiza a avaliação de risco segundo protocolo, o médico realiza o 
atendimento e quando necessário o paciente e familiares são encaminhados ao serviço 
social. Os pacientes graves são encaminhados para abertura de ficha e atendidos de 
acordo com a prioridade indicada na classificação de risco. Os pacientes que não 
necessitam de atendimento imediato são orientados e encaminhados para um serviço 
de saúde de sua região adstrita. 

3. Equipe de apoio comunicacional: composta por auxiliares administrativos, que atua em 
quatro frentes:  

a. Recepção dos pacientes junto à portaria,  
b. Orientação ou acompanhamento dos pacientes nos locais de atendimento, 

espera, e realização de exames;  
c. Comunicação dos pacientes e acompanhantes com a equipe de saúde, 

buscando respostas para suas dúvidas junto aos profissionais do serviço;  
d. Manutenção da organização dos processos de trabalho dentro da unidade de 

emergência. 

Atribuições dos profissionais envolvidos no ACCR: 

O processo de Acolhimento e Classificação de Risco é uma ação de caráter interdisciplinar 
e envolve diferentes profissionais, com as seguintes atribuições: 

Acolhimento da usuária/familiares na porta de entrada: 

Nas Unidades de Saúde com atendimento de urgência, recomenda-se a construção de 
um fluxo de entrada específica. 

Profissionais da Recepção: 

• Acolher na porta os usuários que procuram a recepção, orientando-as e direcionando-
as para o seu atendimento; 

• Preencher corretamente e completamente a ficha de atendimento com agilidade e 
clareza nos dados; 

• Registrar os atendimentos, altas e encaminhamentos realizados na emergência, para 
fins estatísticos; 

• Encaminhar a paciente para a Classificação de Risco; 

• Dar baixa nas fichas das pacientes após atendimento; 

• Organizar e arquivar, conforme rotina do serviço, a ficha de atendimento; 

• Zelar pela reposição de impressos nos diversos setores do acolhimento; 

• Estar integrado com a equipe multiprofissional da unidade, buscando melhor 
resolutividade quanto aos problemas da usuária. 
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Técnico/Auxiliar de Enfermagem do ACCR: 

• Acolher a mulher e acompanhante de forma cordial e responsável; 

• Escutar a queixa, os medos e expectativas da mulher; 

• Acomodar e/ou posicionar a usuária adequadamente para que possa ser avaliada na 
classificação de risco; 

• Aferir sinais vitais; 

• Encaminhar a usuária para atendimento após classificação de risco; 

• Encaminhar/orientar usuária quanto ao local de realização de exames e de medicação, 
quando for o caso; 

• Estar alerta para as necessidades de reclassificação do usuário enquanto aguardam 
atendimento; 

• Encaminhar o usuário para Serviço Social e Psicologia quando for o caso; 

Enfermeiro do ACCR: 

• Receber as fichas de atendimento, avaliando de forma ágil e responsável a 
prioridade da mulher, de acordo com a queixa apresentada; 

• Chamar o usuário pelo nome, solicitando também a presença de um acompanhante; 

• Acolher o usuário e acompanhante de forma cordial e responsável; 

• Classificar o risco com rapidez e eficiência, seguindo o protocolo adotado; 

• Anexar a ficha de “notificação de violência”, quando houver suspeita ou confirmação 
de caso; 

• Registrar dados da classificação na ficha de atendimento, sinalizando através de cores 
a classificação do usuário; 

• Registrar classificação  

• Orientar o usuário de forma clara quanto à sua situação e quanto ao tempo de espera 
do atendimento; 

• Reclassificar usuários quando necessário 

• Estar integrado com a equipe multiprofissional da unidade, buscando melhor 
resolutividade quanto aos problemas da usuária; 

• Supervisionar o trabalho do técnico/auxiliar de enfermagem e estagiário, orientando 
corretamente quando necessário; 

• Realizar passagem de plantão regularmente, não é permitido abandonar o plantão sem 
que outro funcionário o assuma; 

• Registrar em livro próprio as ocorrências do setor. 

Enfermeiros: 

• Atender os usuários que a eles competem, de forma acolhedora, de acordo com 
protocolo institucional e com o acesso imediato médico, quando necessário; 

• Comunicar a equipe de enfermagem sobre a conduta adotada: admissão, observação, 
reavaliação ou alta; 

• Estar integrado com a equipe multiprofissional da unidade, buscando melhor 
resolutividade quanto aos problemas da mulher; 

• Realizar passagem de plantão regularmente, não podendo deixá-lo sem que outro 
funcionário o assuma. 

Serviço Social  

• Prestar apoio matricial a todos os casos solicitados pela equipe multiprofissional; 

• Atualizar informação sobre a rede SUS loco regional, bem como a rede de proteção 
social existente para efetivação de encaminhamentos necessários; 

• Realizar atendimento às vítimas de violência física e sexual conforme protocolo 
existente. 
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5.1.5. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS -   
Abaixo encontra-se a estrutura do atendimento médico para as especialidades de clínica 
médica e pediatria 

TABELA 5 – PROCEDIMENTOS MÉDICOS 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROCEDIMENTOS QUANTITATIVO 

Serviços de Clínica Geral– Atendimento aos agravos 

clínicos à saúde, sejam eles agudos ou crônicos 

agudizados, avaliação clínica de 

urgência/emergência, atendimento primário ao 

trauma, suporte básico de vida, suporte avançado de 

vida, intubação orotraqueal, e em apoio ao 

ortopedista, suturas, drenagens e demais 

procedimentos compatíveis com o porte e os recursos 

disponíveis na unidade. Estar disponível para contatos 

com a regulação de leitos e a regulação do SAMU. 

Atendimento da totalidade 

(100%) da demanda 

espontânea ou regulada e 

conforme protocolos da 

Unidade. 

Serviços de Pediatra – Atendimento aos agravos 

pediátricos, sejam eles agudos ou crônicos 

agudizados, avaliação pediátrica de 

urgência/emergência, primeiro atendimento ao trauma 

pediátrico, suporte básico de vida, suporte avançado 

de vida, intubação orotraqueal, apoio ao ortopedista 

em suturas, drenagens, acesso venoso e demais 

procedimentos compatíveis com o porte e os recursos 

disponíveis na unidade. Estar disponível para contatos 

com a regulação de leitos e a regulação do SAMU. 

Serviços de Clínica Ortopédica Atendimento aos 

agravos cirúrgicos à Saúde, seja eles agudos ou 

crônicos agudizados, atendimento primário ao trauma, 

suporte básico de vida, suporte avançado de vida, 

intubação orotraqueal, e em apoio ao ortopedista, 

suturas, drenagens e demais procedimentos 

compatíveis com o porte e os recursos disponíveis na 

unidade. Estar disponível para contatos com a 

regulação de leitos e a regulação do SAMU. 

Cirurgião Dentista Prestar atendimento odontológico 

e cuidar da saúde bucal do paciente; Promover a 

prevenção, diagnóstico e tratamento necessário; 

Efetuar restaurações, extrações, limpeza e colocar 

próteses, quando necessário; Examinar radiografias e 

orientar ao paciente sobre os procedimentos a serem 

executados; Orientar quanto aos cuidados bucal e 

higienização; Prescrever medicamentos sempre que 

necessário; Realizar intervenções cirúrgicas e aplicar 

anestesias; Realizar tratamento ortodôntico e cirurgia 

de tracionamento; Acompanhar o quadro de evolução 

e progresso do paciente; Registrar as ocorrências da 

consulta e/ou cirurgia médica; Desenvolver 

programas e projetos. 

Atendimento da totalidade 

(100%) da demanda 

espontânea ou regulada e 

conforme protocolos da 

Unidade. 
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5.1.6. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM 
O Serviço de Enfermagem será formado por profissionais devidamente habilitados 
conforme determina a legislação. O serviço destina-se a atender as necessidades 
humanas básicas do cliente, buscando reverter estados de desequilíbrio em equilíbrio, 
respeitando os preceitos éticos e legais. Ele se caracteriza pela coordenação dos recursos 
materiais e humanos e pelas atividades inerentes a esta coordenação. O Serviço de 
Enfermagem faz parte dos serviços de atendimento direto à paciente e subordinado 
diretamente ao Diretor da Unidade, coordenado por uma enfermeira com administração 
própria e autonomia profissional. 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE):  

Conforme Resolução do COFEN358/09: “A Sistematização da Assistência de 
Enfermagem deverá ocorrer em toda instituição de saúde”. O SAE visa sistematizar 
(direcionar, orientar, conduzir e humanizar) a assistência prestada a usuária fazendo com 
que o cuidado seja planejado e organizado e deverá ser elaborado para pacientes que 
permaneçam em observação por mais de 6 horas. 

Etapas do SAE:  

• Histórico: conhecer hábitos individuais e biopsicossociais visando a adaptação da 
usuária à unidade de tratamento, assim como a identificação de problemas 

• Exame físico: possibilita o levantamento de dados sobre o estado de saúde da usuária e 
anotação das anormalidades encontradas para validar as informações obtidas no histórico.; 

• Diagnóstico de enfermagem: após análise dos dados colhidos, será identificado os problemas 
de enfermagem, as necessidades afetadas e o grau de dependência. 

• Prescrição de enfermagem: é o conjunto de medidas que direciona e coordena a 
assistência de enfermagem a usuária de forma individualizada e continua objetivando a 
prevenção, promoção, proteção, recuperação e manutenção da saúde.  

• Evolução de enfermagem: é o registro feito pelo Enfermeiro após a avaliação do estado 
geral da usuária. Desse registro constam os problemas novos identificados, um 
resumo sucinto dos resultados dos cuidados prescritos e os problemas a serem 
abordados nas 24 horas subsequentes. 

Organização do serviço - O serviço funcionará todos os dias, nas vinte e quatro horas do 
dia, todos os dias da semana, onde houver assistência de enfermagem a ser prestada. A 
equipe de enfermagem é composta por enfermeiros e técnicos de enfermagem. O serviço 
é dividido entre os colaboradores através de escala mensal confeccionada pela supervisora 
de enfermagem. A escala define em que setor ficará locado, seu horário de trabalho e seus 
dias de descanso. Esta escala poderá ser modificada de acordo com a necessidade do 
serviço. 

Normas e Rotinas - O serviço de Enfermagem deverá: 

• Prover recursos que possibilitem uma assistência integral às pacientes, nas diversas 
fases do tratamento; 

• Programar e coordenar a alocação e treinamento de recursos humanos para a assistência 
à paciente; 

• Estimular e promover trabalho em equipe, promovendo ambiente harmônico; 

• Difundir entre a equipe de Enfermagem as diretrizes, firmando critérios de trabalhos 
norteados pelos princípios humanísticos inseridos no código de ética; 

• Colaborar com a equipe de saúde, a fim de melhorar e aperfeiçoar o desenvolvimento da 
assistência à paciente; 

• Colaborar com as instituições educacionais da saúde; 

• Manter um elevado padrão de atendimento em todos os níveis de assistência; 

• Estabelecer técnicas e definir métodos de trabalho; 

• Programar as necessidades de pessoal dentro dos padrões de qualidade e quantidade 
exigidos pelas unidades para assistência nas 24 horas; 
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• Promover condições para o desenvolvimento e atualização técnico-científica da equipe 
de Enfermagem; 

• Planejar, organizar, coordenar a assistência prestada às pacientes, de acordo com a 
metodologia de enfermagem; 

• Criar condições e incentivar o relacionamento interdepartamental, com a comunidade e 
com os colegas de trabalho; 

• Elaborar e Implantar a sistematização da assistência de enfermagem e, avaliar os 
resultados; 

• Prestar assistência preventiva e curativa às pacientes cuidando para a sua pronta 
recuperação o mais rápido possível; 

• Elaborar metodologias de trabalho com a Diretoria Administrativa, Corpo Clínico e demais 
áreas da unidade, no sentido do melhoramento e aperfeiçoamento técnicos e 
administrativos; 

• Preencher todas as formalidades necessárias, tanto no prontuário das pacientes, quanto 
as demais solicitadas pela administração; 

Após a identificação das necessidades assistenciais de cada paciente cabe ao enfermeiro 
o interfaceamento destes para a resolutividade do quadro clínico. 

O serviço de enfermagem terá um responsável técnico devidamente registrado no COREN-
SP. 

No Anexo II encontra-se o Modelo Manual de Operacionalização da Sistematização 
Assistência de Enfermagem e Classificação de Risco que deverá ser adaptado para 
utilização na Unidade. 

Registros de enfermagem 

Os registros que são realizados nos prontuários dos usuários fornecem informação da 
assistência prestada nas 24 horas, refletem o trabalho da equipe de enfermagem, tornam-
se documento legal, de defesa dos profissionais, devendo, portanto, ter autenticidade e 
significado legal. 

-Evolução de Enfermagem: de responsabilidade exclusiva do Enfermeiro, 
complementando a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE); 

- Anotação de Enfermagem: de responsabilidade do Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem, 
destinado ao registro, em prontuário do usuário, dos procedimentos e reações 
apresentadas pelo usuário, de acordo com o prescrito pelo enfermeiro, na SAE. 

FIGURA 21.ETAPAS DO PROCESSO DE ENFERMAGEM 
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TABELA 6 - ATIVIDADES DIÁRIAS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO: 

AÇÃO (O QUE FAZER) OBSERVAÇÕES (COMO, QUANDO, ONDE) 

Realizar lavagem das mãos 
Realizar a lavagem das mãos antes e após qualquer 
procedimento.  

Receber o plantão na unidade 

Chegar ao setor no horário estabelecido e receber o plantão 
devidamente uniformizado, com o crachá de identificação e 
sem adornos (NR 32). Receber as informações do 
profissional, com atenção, questionando as dúvidas, 
exames pendentes, avaliando as condições do cliente no 
momento e conferindo os materiais/medicamentos. O setor 
deve estar organizado e com todos os materiais e 
equipamentos utilizados limpos e acondicionados 
corretamente. 

Conferir o checklist de 
materiais e equipamentos 

Manter todos os equipamentos, monitores, bomba de 
infusão e oxímetros ligados à rede elétrica. Todos os 
registros do Checklist devem estar checados. Na 
impossibilidade justificar por escrito. 

Verificar e cumprir a escala de 
atividades 

Verificar a escala de atividades e cumprir todas as funções 
à qual será designado durante o seu turno de trabalho. 

Identificar-se ao paciente 

Após verificar a escala de atividades, e a divisão dos 
pacientes pelo enfermeiro, entrar na enfermaria à qual foi 
designado e apresentar-se aos pacientes. Dizendo: nome, 
função e o horário de trabalho. O crachá deve estar visível. 
Orientar o paciente que o mesmo deverá acionar a 
campainha sempre que houver necessidade. 

Atitude 
Evitar comentários desnecessários dentro da enfermaria e 
manter atitude de respeito com os pacientes. Manter um 
atendimento seguro e de qualidade 

Uso correto de EPIs 
Utilizar corretamente todos os EPIs fornecidos pela 
Instituição na realização dos procedimentos. 

Manter ambiente tranquilo, 
organizado e a temperatura do 
quarto adequada 

O profissional deve manter o ambiente tranquilo e a 
temperatura do quarto/setor adequada. Se houver 
necessidade, solicitar aos acompanhantes que aguarde fora 
do quarto para a realização de procedimentos. É de 
responsabilidade do profissional a organização do 
quarto/box do paciente. (Limpeza concorrente das 
bancadas, uso de hamper...) 

Atender os chamados 
imediatamente 

Assim que solicitado, o profissional deve atender 
prontamente o paciente. Em caso de reclamação chamar 
imediatamente o enfermeiro ou o SAU. 

Infusão de Medicamento  
Realizar o preparo das medicações prescritas, seguindo os 
9 certos e explicando ao paciente o procedimento. 
Garantindo a segurança do profissional e do paciente.  

Seguir corretamente a 
prescrição médica e de 
enfermagem 

Cumprir rigorosamente as prescrições médicas e de 
enfermagem respeitando os horários estabelecidos. Após 
cada procedimento realizar a anotação/evolução no 
prontuário. A checagem deve ser realizada com o nome do 
profissional e a prescrição deve ser carimbada. 

Pulseiras de Identificação 
Todos os pacientes devem usar a pulseirinha com a 
identificação do risco.  

Protocolos de risco 
Os riscos dos pacientes devem ser colocados na 
identificação do leito e na pulseirinha. As práticas de 
controle devem ser seguidas de acordo com o risco 
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identificado, conforme descrito nos protocolos 
multidisciplinares. O profissional deve explicar ao paciente e 
acompanhante o significado das cores das bolinhas. 

Realizar a medicação 
prescrita à beira leito 

A medicação deve ser realizada à beira leito, junto com a 
prescrição médica. Seguindo os 9 certos e explicando ao 
paciente o procedimento. Garantindo a segurança do 
profissional e do paciente. 

Atentar-se para o serviço de 
manutenção dentro dos 
quartos e no setor 

Ao detectar aparelhos e equipamentos com defeito durante 
o plantão, relacionar e comunicar o enfermeiro que deverá 
realizar imediatamente ordem de serviço à manutenção, 
detalhando o defeito. Assim que realizada a OS o 
enfermeiro deve comunicar o Supervisor da unidade. 

Acompanhamento do paciente 

Ao encaminhar o paciente para o banheiro, banho ou 
exames, ficar atento a possíveis quedas, nunca deixar o 
paciente sozinho. A responsabilidade pelos cuidados 
prestados ao paciente é da enfermagem, mesmo que esteja 
com acompanhante. 

Placas de identificação 

Atentar-se as condições dos pacientes, quando solicitado: 
jejum, mudança de decúbito e precauções (SCIH), as placas 
de identificações devem ser colocadas na beira do leito. O 
paciente e/ou familiar deve ser orientado. 

Datas e vencimentos 
Conferir se todos os equipos, punções, sondas, curativos 
estão datados, observando o vencimento. 

Dietas 

O profissional deve estar atento a dieta prescrita para o 
paciente, seguindo corretamente a prescrição. A dieta deve 
ser atualizada no sistema e a nutrição comunicada 
imediatamente quando houver alteração. No caso de dieta 
por sonda, as práticas de controle para o risco de 
broncoaspiração devem ser seguidas conforme o protocolo.. 

Segregação correta dos 
resíduos 

A segregação correta dos resíduos deve ser respeitada e 
acompanhada pelo fiscal designado na escala de 
atividades. Ao realizar medicação na beira do leito, o 
profissional deve levar a caixa de perfurocortantes de 1,5l, 
evitando acidentes de trabalho. 

Jejum dos pacientes 
Atentar-se ao tempo que o paciente está em jejum 
aguardando cirurgia ou realização de exames. Comunicar 
sempre o enfermeiro. 

Cuidados com pacientes 
dependentes 

Estar atento aos cuidados exigidos aos pacientes 
dependentes. Realizar sempre que necessário à troca de 
fralda (evitar as dermatites associadas à incontinência). 
Manter o paciente higienizado, hidratado e protegido. 

Isolamento 

É de responsabilidade do profissional da enfermagem a 
organização do quarto/Box em isolamento, abastecimento 
de materiais necessários, avental, luvas, almotolias 
(validade). 

Alta do paciente 
Organizar o prontuário do paciente e acionar o serviço do 
SAU antes da alta do paciente. 

 

A descrição dos procedimentos técnicos e assistenciais realizados pela enfermagem 
encontram-se descrita no Manual Técnico Assistencial, nas Instruções de Trabalho e nos 
Protocolos apresentados nos Anexos X e XIII, respectivamente. 
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DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO 
A CME é uma unidade de apoio técnico dentro do estabelecimento de saúde destinada a 
receber material considerado sujo e contaminado, descontaminá-los, prepará-los e 
esterilizá-los, bem como, preparar e esterilizar as roupas limpas oriundas da lavanderia e 
armazenar esses artigos para futura distribuição. 

A Unidade e Pronto Atendimento, terá área destinada para o recebimento e limpeza dos 
materiais sujos e contaminados e área para o acondicionamento de material esterilizado. 
O processamento dos materiais será realizado por empresa parceira. 

O serviço estará sob a responsabilidade da Coordenação de Enfermagem.  

5.1.7. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL 
O profissional do Serviço Social, integrante da equipe multiprofissional, atua na 
intersecção, entre o usuário e a instituição de saúde, objetivando facilitar sua participação 
no processo de assistência global, procurando assegurar melhores condições de 
atendimento, bem-estar, tratamento e recuperação da saúde, bem como seu envolvimento 
na busca de soluções dos problemas decorrentes das condições do sistema de saúde.  

A demanda por serviços sociais é cada vez mais crescente diante das múltiplas 
expressões da questão social resultante das redefinições no mundo do trabalho. 

Nesse contexto, urge que o Serviço Social desenvolva propostas de trabalho criativas e 
capazes de preservar e efetivar direitos. Portanto, é nessa perspectiva, que o Serviço 
Social, ao buscar uma sintonia com a atual forma de gerenciamento, com novas 
exigências e conceitos, tem por desafio precípuo redescobrir alternativas e possibilidades 
para o trabalho profissional nesse cenário e traçar horizontes para formulação de 
propostas que façam frente às diversas demandas que são apresentadas no nosso 
cotidiano. 

O Serviço Social tem como missão: Prestar assistência social de forma integral, 
desenvolvendo ações educativas de saúde e de cidadania que contribuam para uma 
melhor qualidade de vida da clientela atendida, além de favorecer o ensino, extensão e a 
formação profissional. 

Organização do serviço: O serviço funcionará de segunda a sexta feira das 7 horas às 19 
horas, podendo ser acionado sempre que necessário fora deste horário. Será composto 
basicamente por profissional da Assistência Social devidamente registrado no seu conselho 
de classe. O assistente social deverá atuar sempre que solicitado pelo profissional 
assistente ou pelo próprio usuário. 

Normas e Rotinas: Sempre que solicitado, o Assistente Social deverá colher os dados da 
paciente junto ao prontuário, bem como forma de contato com os familiares do mesmo. 
Deverá dirigir-se a paciente no sentido de identificar as demandas sociais para posterior 
encaminhamento. Também deverá atender aos familiares, prestando todas as 
informações, especialmente, nos casos em que a paciente estiver com estado de saúde 
de maior gravidade, os quais irão requerer uma maior atenção e disponibilidade do 
profissional. Nos casos específicos, permanecer junto ao médico no momento da 
comunicação do fato, orientando-os sobre as providências a serem tomadas. Todas as 
atividades estarão registradas no prontuário da paciente. Mensalmente deverá gerar 
relatório das atividades desenvolvidas. 
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FIGURA 22 – FLUXO DO SERVIÇO SOCIAL 

 

No Anexo II encontra-se o modelo do Manual do Serviço.. 

5.2. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO E 
TRATAMENTO  

Entende-se por Apoio Diagnóstico e Terapêutico a disponibilização aos usuários de 
exames e ações de apoio diagnóstico e de terapia, dentro do perfil estabelecido para a 
Unidade, ofertando os exames necessários para o diagnóstico e a terapia. Os exames 
solicitados de emergência/urgência em todas as unidades serão realizados após sua 
solicitação (em até 30 minutos), e o resultado não ultrapassará duas horas após o horário 
da solicitação, salvo naquelas condições em que o processo mecanizado exija um tempo 
maior para sua realização. 

5.2.1. EXAMES LABORATORIAIS 
Nas UPAs serão coletadas amostras para a realização dos exames laboratoriais solicitados 
pelo corpo clínico. O material será encaminhado para a unidade laboratorial contratada 
para a análise destes. Os demais exames laboratoriais não urgentes, não emergentes ou 
pouco urgentes (eletivos) devem ser encaminhados para realização no serviço municipal 
e não comporão os custos da prestação de serviço da instituição. Todas as solicitações de 
exame devem ser feitas por médicos, devidamente assinadas e carimbadas, com nome e 
número de classe legível. Todos os resultados de exames laboratoriais devem ser 
conferidos e assinados pelo bioquímico responsável durante as 24 horas de funcionamento 
da emergência. O laboratório deve seguir todas as normatizações técnicas preconizadas 
pela ANVISA e legislação pertinente. 

Após alta da unidade, o paciente deverá levar cópia de seus exames laboratoriais 
anexados ao RELATÓRIO DE ALTA. Em caso de paciente transferido para outra Unidade, 
junto ao relatório médico deve haver cópia de todos os exames laboratoriais. 

Este serviço será realizado por empresa parceira, visto na unidade não ter área para a 
realização destes. A coleta do material será realizada por um técnico de enfermagem 
devidamente capacitado.  

No Anexo III encontra-se o modelo do Manual do Serviço.. 
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5.2.2. EXAMES DE IMAGEM – RX E ULTRASSONOGRAFIA 
A Pró Saúde, visa a prestação de serviços em diagnóstico por imagem, nos graus de 
complexidade apresentados no edital, assegurando exames precisos com qualidade e 
condições adequadas, englobando a operacionalização e desenvolvimento de todas as 
atividades, administrativas e de apoio por profissionais capacitados e credenciados para 
realização dos serviços. 

O serviço será constituído por profissionais habilitados e estará de acordo com as 
exigências da Vigilância Sanitária e/ou da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEM), 
contará com equipamento compatível, com o nível de complexidade da Unidade. 

Para os serviços será elaborado manual de normas, rotinas e procedimentos que serão 
periodicamente atualizados.  

Os técnicos de radiologia irão cumprir a legislação específica. Serão fornecidos todos os 
EPIs, protetores e dosadores de radiação, aos funcionários.  

Os exames serão realizados mediante solicitação médica, estarão disponíveis 24 horas e 
serão realizados conforme a urgência. As observações médicas serão realizadas em 
prontuário.  

O serviço será executado por profissionais técnicos especializados e habilitados para as 
atividades de Radiologia Geral, permitindo que o setor seja operado em condições 
adequadas e exigidas pela legislação vigente, procedendo com a realização dos exames 
e cumprindo rigorosamente as determinações emanadas pelos respectivos órgãos 
responsáveis e fiscalizadores da atividade inerente, responsabilizando-se em todos os 
aspectos, sem exceção de qualquer modalidade. Este serviço será supervisionado por 
equipe médica também qualificada e habilitada, precedendo os mesmos aspectos citados 
acima.  

Será mantido e armazenado a guarda dos exames e seus backups, atendendo 
integralmente as regras estabelecidas na Resolução 1.821/2007 e Parecer nº 10/2009 do 
Conselho Federal de Medicina. 

Para realização dos serviços serão obedecidos normas e padrões do Colégio Brasileiro de 
Radiologia, ANVISA, e Manual de Biossegurança para a adequada realização dos exames 
de diagnóstico por imagem.  

Os exames permanecerão anexos no prontuário do paciente  

O técnico de radiologia será responsável pela captação das imagens e pela revelação dos 
mesmos. A revelação será realizada em processadora automática, não sendo necessário 
o auxiliar de câmera escura. 

No Anexo III encontra-se o modelo do Manual do Serviço.. 

5.2.3. EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA 
Os exames de eletrocardiograma serão realizados na UPA mediante a solicitação médica, 
em ficha de atendimento ou prontuário. 

Em caso de paciente transferido para outra Unidade, os exames devem estar junto ao 
relatório médico. 

5.2.4. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA 
O serviço de higiene e limpeza tem por objetivo prepara o ambiente da Unidade de Saúde 
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; 
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• 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) 

• Estudar com profundidade os produtos a serem utilizados para que, além de 

higienizarem e limparem corretamente, não danifiquem os materiais nos quais 

foram aplicados; 

• Levantar estatística mensal do movimento; 

• Fixar sistema de segurança para a limpeza de superfícies perigosas; 

• Manter recipientes específicos para a coleta de materiais perfurocortantes; 

• Promover constantemente treinamento em serviço; 

• Observar e comunicar aos responsáveis, sobre defeitos encontrados em 

instalações e móveis 

• Elaborar e colocar em prática o Regimento e Manual de Organização específico do 

Serviço. 

FIGURA 23 – MACROFLUXO DO SERVIÇO DE HGEINE E LIMPEZA 
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FIGURA 24 - FLUXO COLETA DE RESÍDUOS 

 

 

No Anexo IV encontra-se o Manual do Serviço. 

5.2.5. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPA  
 

A Lavanderia é responsável pelo fornecimento de roupas da Unidade de Saúde, 
assegurando estoque adequado, recondicionando, processando, confeccionando, 
distribuindo e controlando a roupa, devidamente identificada e zela pela eliminação dos 
riscos de contaminação. 

Organização do serviço - O serviço funcionará das 7 horas às 19 horas.  

Normas e Rotinas - Todas as unidades deverão as roupas retiradas em horários pré-
determinado de conhecimento de todos. O funcionário da lavanderia dever retirar as roupas 
sujas em carros fechados. A roupa suja deverá ser colocada na área suja da lavanderia 
para pesagem e posterior higienização. A roupa já processada e higienizada deverá ser 
manipulada na área limpa do setor. O funcionário que trabalha na área suja não deve atuar 
na área limpa, caso isto seja necessário, o funcionário deverá tomar banho e trocar seu 
uniforme. Na área limpa os colaboradores devem observar presença de danos no enxoval 
da Unidade de Saúde, se necessário, encaminhar para a área de costura. É 
responsabilidade do serviço a entrega dos enxovais nas unidades. Cada unidade deve ter 
o número de peças previamente estipuladas por sua chefia. Quando necessário, peças 
extras de enxoval poderão ser encaminhadas as áreas. 

Será implantado formulários, para cada área assistencial para controle de peças recebidas 
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minimizando o extravio destas. 

FIGURA 25 – MACROFLUXO SO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPA 

 

 

 

5.6.2. SERVIÇO DE NUTRIÇÃO 

A dieta (entende-se como fornecimento de alimentação conforme prescrição médica) será 
fornecido por empresa contratada, e que esteja em consonância com a Legislação em 
vigência. A alimentação destina-se a pacientes (adultos e infantis) e acompanhantes 
legalmente instituídos (Lei Federal nº 8.069. de 13/07/90; art. 278 e Lei Federal n.º 10.741, 
de 01/10/03).  

A prestação de serviços de nutrição e alimentação realizar-se-á mediante a terceirização 
deste serviço. 

 A dieta será distribuída por copeiras dimensionadas de acordo com a necessidade. 

Atribuições das Copeiras  

• Identificar e transportar a alimentação dos pacientes, da Cozinha até as Copas 

descentralizadas; 

• Conferir todos os itens da dieta dos pacientes conforme o Mapa de distribuição; 

• Não servir alimentos e/ou dietas por conta própria; 

• Facilitar a alimentação dos pacientes em caso de dietas assistidas e/ou com 

impossibilidade de locomoção dos pacientes; 

• Distribuir aos pacientes as dietas e lanches observando a boa apresentação, 

temperatura adequada e horários definidos; 

• Recolher as bandejas, higienizar as garrafas térmicas e jarras e organizar 

adequadamente todos os utensílios após cada refeição, ou realizar seu descarte 

conforme previsto em Legislação; 
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• Executar a higienização diária dos equipamentos, superfícies de trabalho e carros 

de transporte/distribuição; 

• Manter constantemente a ordem, higiene e boa apresentação da Copa, zelando 

pelas instalações, equipamentos e materiais utilizados ou existentes no local; 

• Informar ao Supervisor Administrativo qualquer anormalidade na execução do 

serviço. 

Área de Copa e Lanches: 

Área exclusiva para armazenamento temporário e distribuição das dietas, lanches, coffee 
break, ceias e sucos para os pacientes, acompanhantes e colaboradores. Composto de 
pia para lavagem das mãos, bancadas e cubas em material liso e de fácil higienização e 
iluminação suficiente. 

Área de Recebimento das Dietas:  

Local exclusivo para recebimento, conferência e separação da dieta dos pacientes. 
Composto de pia para lavagem das mãos, balcão com pia em aço inox, armários revestidos 
em fórmica e equipamentos para recebimento e distribuição de alimentos.  

Área do Refeitório: (Distribuição, Lavagem de Louças, Refeitório e Lavagem de 
Mãos) 

Área de consumação ou refeitório, local onde os colaboradores, médicos, diretores, 
terceiros, acompanhantes fazem suas refeições.  

Fluxo de recebimento: 

Armazenagem: 

Sobras: 

São alimentos prontos que não foram distribuídos ou que ficaram no balcão, somente 
podem ser utilizadas se tiverem sido monitoradas permanecendo na temperatura ideal até 
o tempo permitido. Alimentos prontos que foram servidos não devem ser reaproveitados, 
serão pesados e descartados. 

A alimentação dos funcionários será de inteira responsabilidade da Pró-Saúde. As 
refeições serão fornecidas dentro das dependências da unidade, pelo serviço contratado 
para esta finalidade, para todos os funcionários.  
 

5.2.6. RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO 

RECEPÇÃO 
Objetiva-se atender a uma demanda média estimada no pronto-atendimento de pacientes, 
com patologias de baixa e média complexidade, usando como referência os padrões da 
Portaria 2.048/GM/MS, de 2002 e os quantitativos praticados na referida unidade 
atualmente. 

A unidade não é referência para atendimentos de moradores de outros municípios, exceto 
nos casos de urgência e emergência espontâneas. Os pacientes de outros municípios que 
busquem atendimento não urgente e não emergente serão orientados a buscar os serviços 
eletivos nas unidades de saúde da rede pactuada por sua Secretaria Municipal de Saúde. 

Nenhum paciente será privado de acolhimento, atendimento, transferência (regulação) ou 
transporte em ambulância por não apresentar documentos ou familiar ou acompanhante. 
Pacientes sem identificação ou familiar deverão ter sua identificação feita por autoridades 
(acionar instituto de identificação). 

A UPA atenderá a totalidade das pessoas que procuram os serviços de saúde, garantindo 
informação, orientação e acessibilidade ao serviço, através de ACCR. A recepção será 
feita por um profissional preparado que deverá guiar-se por parâmetros humanitários de 
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solidariedade e cidadania, com perfil para atuar junto ao público da área de saúde. A 
recepção é a escuta das necessidades do usuário, se constituindo no primeiro contato do 
paciente ou seu familiar com o funcionário da Unidade.  

No primeiro contato, o funcionário deve ouvir o cliente/paciente/familiar, identificando 
rapidamente sua necessidade: atendimento médico de urgência ou emergência, 
atendimento médico não urgente, não emergente, orientação de enfermagem, informação 
sobre paciente em observação na unidade, informação sobre exames, outras informações 
gerais de saúde.  

A recepção fará o registro após o acolhimento com classificação de risco e orientará o 
paciente sobre quaisquer outros temas que sejam necessários. O recepcionista poderá, 
em conjunto com a equipe de ACCR, encaminhar os pacientes para atendimento direto na 
sala de reanimação (sala vermelha, destinada aos casos de extrema gravidade) sempre 
que julgar necessário. Desta forma, este profissional deve ser minimamente preparado 
para exercer suas funções na recepção. 

A recepção deverá ser climatizada permanentemente, ter acomodações confortáveis e ser 
higienizada permanentemente, além de ter bebedouro com água potável. Deverá ter ainda 
funcionários suficientes na recepção a fim de evitar filas ou retardo no atendimento. É 
imprescindível, conforme citado acima, identificação visível, na recepção e completa da 
equipe de assistência do dia, assim como painel indicador de espera e sala de atendimento 
para guiar os pacientes enquanto aguardam. 

No caso de pacientes trazidos em ambulâncias do SAMU, a Central de Regulação do 
SAMU deverá comunicar previamente à unidade sempre que possível. Isso possibilitará 
que a equipe se prepare para receber o doente, que deverá ser imediatamente acolhido na 
unidade e encaminhado ao atendimento médico. É terminantemente proibida a avaliação 
ou atendimento de pacientes dentro de ambulâncias, sob nenhuma hipótese, tanto por 
médicos como por enfermeiros. A totalidade dos pacientes deve dar entrada na unidade 
para atendimento e estabilização. 

CONTROLE DE ACESSO 
A prestação de serviços de Controle de Acesso será executada pela Pró-Saúde, vinte e 
quatro horas por dia, todos os dias da semana, com mão de obra dimensionada para 
controle de acesso interno. 

Entenda-se por sistema de controle de acesso o conjunto de barreiras físicas presentes no 
ambiente da UPA, tais como portas e catracas, e controlados por meio de um sistema de 
controle de acesso. 

As atividades de segurança relacionadas ao controle de acesso contemplarão a divisão 
dos ambientes entre áreas públicas e restritas e, ainda, a divisão das áreas restritas por 
perfis de acesso para cada tipo de trabalhador, evitando, assim, que pessoas não 
autorizadas tenham acesso às áreas críticas como, por exemplo, a sala de emergência, 
entre outras. 

As principais funções do serviço são 

• Diagnóstico – Identificação e reconhecimento de todos os riscos, vulnerabilidades, 

fatores causadores e os seus impactos no serviço. 

• Análise de risco empresarial – Identificação dos riscos que podem materializar- se 

e causar danos ou paralisação do serviço. 

5.2.7. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERHOSPITALAR 
 

Para os pacientes que necessitem de transporte Interinstitucional, este será 
disponibilizado, mediante solicitação médica. 
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Uma vez solicitada a remoção do paciente e confirmada a estabilidade hemodinâmica, o 
veículo de adequado às suas condições clínicas estará disponível em até 30 minutos. 
 

5.3. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E 
GERAIS:  

5.3.1. ORGANOGRAMA 

 

 

Os serviço de Assistência Social terá função de assessoria à Diretoria Administrativa. 

5.3.2. DESCRIÇÃO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
DIRETOR ADMINSTRATIVO 

DESCRIÇÃO DE CARGOS 

CARGO - Diretor 
Administrativo  

DIRETORIA SETOR: Diretoria 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

• Cumprir e executar a política de gestão da Pró-Saúde e da Unidade de Saúde; 

• Cumprir e fazer cumprir as legislações trabalhistas, normas e códigos externos e 

regulamentos internos, bem como seguir as instruções contidas no “Manual do 

Colaborador”;  

• Manter um rigoroso comportamento ético e zelar pela conduta ética dos profissionais em 

geral; 

• Zelar pela conservação dos edifícios, instalações, equipamentos, móveis, máquinas, 

instrumentos e obter a maior adequação possível de seu uso; 

• Divulgar aos colaboradores e demais profissionais o Organograma, Missão, Visão e 

Valores; 

• Administrar a Unidade de Saúde, assegurando a regularidade de seu funcionamento, 

mediante as responsabilidades contratuais estabelecidas e de acordo com o regulamento, 

regimento das unidades assistenciais, regimento das unidades administrativas, 

regimentos de unidades de apoio, procedimento de gestão e instruções de trabalho; 

• Visualizar, planejar, organizar, comandar, orientar, delegar e controlar os setores de 

atuação; 

• Estabelecer o processo de avaliação permanente aos setores da Unidade de Saúde, 

propondo medidas que visem à melhoria continua na prestação de assistência 

humanizada e de qualidade ao usuário; 

Diretoria 
Adminitrativa

Diretoria Técnica
Coordenação  de 

Enfermagem

NQSP Comissões

Assistência 
Social

lucas.teixeira
Realce



Proposta Técnica para Organização, Administração e Gerenciamento da Unidade de Pronto 

Atendimento da Zona Leste - UPA-ZL, conforme Edital de Seleção nº 002/2019. 

99 

• Elaborar o planejamento estratégico a médio e longo prazo; 

• Tomar todas as providências para que os colaboradores e profissionais trabalhem com 

segurança e tenham sua saúde física e psíquica constantemente preservada; 

• Manter em dia os registros e alvarás dos serviços que exigirem providências; 

• Manter contato constante com os responsáveis das áreas ligadas à sua diretoria e com as 

demais áreas e diretorias; 

• Analisar os relatórios mensais, mantendo os dados gerais do da Unidade de Saúde 

atualizados para a tomada de decisões; 

• Participar ou integrar de comissões que venham a ser criadas sempre que os assuntos 

pertinentes a administração ou a elas relacionadas; 

• Participar, convocar e presidir reuniões, sempre que necessário, com seus subordinados 

diretos ou outros profissionais transcrevendo em ata as decisões tendo em vista a 

qualidade da assistência, as necessidades dos Serviços e os programas de melhoria 

continuam da assistência prestada; 

• Participar e realizar periodicamente o processo seletivo e as avaliações, conforme 

necessidade e cronograma, e acompanhar o desenvolvimento dos funcionários dos 

setores de atuação de acordo com a Política de Gestão de Pessoas com foco na Gestão 

por Competências;  

• Estabelecer e avaliar sistemas de controle de materiais e equipamentos e do 

dimensionamento de recursos humanos; 

• Ser o representante legal da empresa, conforme termo outorgado e vigente pela mesma; 

• Representar a Unidade de Saúde frente os poderes governamentais, a comunidade e suas 

lideranças, expondo e debatendo, com elas, a assistência prestada, as necessidades 

sentidas, os programas em curso, as expectativas emergentes, os atos legais em vigor e 

a tendência do mercado; 

• Realizar as despesas ordinárias da Unidade de Saúde e obter, por escrito, a autorização 

da Pró-Saúde para as extraordinárias; 

• Preparar e fazer a prestação de contas mensal, conforme exigências contratuais e 

padrões estabelecidos pela própria Pró-Saúde; 

• Realizar as despesas ordinárias da Unidade de Saúde e obter, por escrito, a autorização 

da Pró-Saúde para as extraordinárias; 

• Preparar e fazer a prestação de contas mensal, conforme exigências contratuais e 

padrões estabelecidos pela própria Pró-Saúde; 

• Autorizar a emissão de cheques e ordens bancárias e proceder demais práticas 

necessárias ao controle e movimentação financeira, apondo, em todos os documentos, 

seu visto, isto conjuntamente ao Diretor Administrativo Financeiro; 

• Elaborar os contratos de prestação de serviços com terceiros, submetendo-os à 

apreciação e aprovação da Pró-Saúde. 

 

DIRETOR TÉCNICO 

 DESCRIÇÃO DE CARGOS 

CARGO - Diretor Técnico DIRETORIA: Técnica  SETOR: Diretoria  

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

• Cumprir e executar a política de gestão da Pró-Saúde e da Unidade de Saúde; 

• Cumprir e fazer cumprir as legislações trabalhistas, normas e códigos externos e 

regulamentos internos, bem como seguir as instruções contidas no “Manual do 

Colaborador”; 

• Manter um rigoroso comportamento ético e zelar pela conduta ética dos profissionais em 

geral; 
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• Zelar pela conservação dos edifícios, instalações, equipamentos, móveis, máquinas, 

instrumentos e obter a maior adequação possível de seu uso; 

• Divulgar aos colaboradores e demais profissionais o Organograma, Missão, Visão e 

Valores; 

• Administrar da Unidade de Saúde, assegurando a regularidade de seu funcionamento, 

mediante as responsabilidades contratuais estabelecidas e de acordo com o regulamento, 

regimento das unidades assistenciais, regimento das unidades administrativas, 

regimentos de unidades de apoio, procedimento de gestão e instruções de trabalho; 

• Visualizar, planejar, organizar, comandar, orientar, delegar e controlar os setores de 

atuação; 

• Estabelecer o processo de avaliação permanente aos serviços sob seu comando, 

propondo medidas que visem à melhoria continua na prestação de assistência 

humanizada e de qualidade ao usuário; 

• Elaborar o planejamento estratégico a médio e longo prazo; 

• Tomar todas as providências para que os colaboradores e profissionais trabalhem com 

segurança e tenham sua saúde física e psíquica constantemente preservada; 

• Manter em dia os registros e alvarás dos serviços que exigirem providências; 

• Manter contato constante com os responsáveis das áreas ligadas à sua diretoria e com as 

demais áreas e diretorias; 

• Analisar os relatórios mensais, mantendo os dados gerais da Unidade de Saúde 

atualizados para a tomada de decisões; 

• Participar ou integrar de comissões que venham a ser criadas sempre que os assuntos 

pertinentes a administração ou a elas relacionadas; 

• Participar, convocar e presidir reuniões, sempre que necessário, com seus subordinados 

diretos ou outros profissionais transcrevendo em ata as decisões tendo em vista a 

qualidade da assistência, as necessidades dos Serviços e os programas de melhoria 

continuam da assistência prestada; 

• Participar e realizar periodicamente o processo seletivo e as avaliações, conforme 

necessidade e cronograma, e acompanhar o desenvolvimento dos funcionários dos 

setores de atuação de acordo com a Política de Gestão de Pessoas com foco na Gestão 

por Competências;  

• Estabelecer e avaliar sistemas de controle de materiais e equipamentos, além de um 

sistema de avaliação de pessoal contínua; 

• Dar pareceres e informações para expedientes e processos relativos à medicina; 

• Realizar as atividades que o Diretor Geral lhe confiar; 

• Selecionar os prestadores de serviços médicos, definindo e provendo recursos humanos 

necessários ao atendimento médico nas diversas unidades de internação, ambulatório e 

apoio, visando cuidado integral ao usuário; 

• Manter, de cada médico, prontuário completo onde conste ao menos: Credenciamento ao 

Corpo Clínico médico, cópia autenticada de toda a documentação constante do artigo e 

incisos do presente regulamento, documentos sobre possíveis ocorrências e comprovante 

de pagamento das anuidades ao Conselho Regional de Medicina.  

• Gerenciar, elaborar e divulgar as escalas de plantão das equipes médicas, bem como 

fazê-las cumprir; 

• Orientar no desenvolvimento de métodos de controle administrativo, técnico, operacional 

e ético sobre as diversas atividades do Corpo Clínico Médico; 

• Estabelecer sistemas de supervisão médica, associando-os aos processos de controle e 

educação; 

• Atender a convocação dos poderes públicos competentes, sempre que solicitado, para 

prestar informações. 
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COORDENADOR DE ENFERMAGEM  

DESCRIÇÃO DE CARGOS 

CARGO – Coordenador  de Enfermagem Gerência SETOR - Diretoria 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

• Cumprir e executar a política de gestão da Pró-Saúde  

• Cumprir e fazer cumprir as legislações trabalhistas, normas e códigos externos e 

regulamentos internos, bem como seguir as instruções contidas no “Manual do 

Colaborador”; 

• Manter um rigoroso comportamento ético e zelar pela conduta ética dos profissionais em 

geral; 

• Zelar pela conservação dos edifícios, instalações, equipamentos, móveis, máquinas, 

instrumentos e obter a maior adequação possível de seu uso; 

• Divulgar aos colaboradores e demais profissionais o Organograma, Missão, Visão e 

Valores; 

• Administrar da Unidade de Saúde, assegurando a regularidade de seu funcionamento, 

mediante as responsabilidades contratuais estabelecidas e de acordo com o 

regulamento, regimento das unidades assistenciais, regimento das unidades 

administrativas, regimentos de unidades de apoio, procedimento de gestão e instruções 

de trabalho; 

• Visualizar, planejar, organizar, comandar, orientar, delegar e controlar os setores de 

atuação; 

• Estabelecer o processo de avaliação permanente aos setores sob seu comando, 

propondo medidas que visem à melhoria continua na prestação de assistência 

humanizada e de qualidade ao usuário; 

• Elaborar o planejamento estratégico a médio e longo prazo; 

• Tomar todas as providências para que os colaboradores e profissionais trabalhem com 

segurança e tenham sua saúde física e psíquica constantemente preservada; 

• Manter em dia os registros e alvarás dos serviços que exigirem providências; 

• Manter contato constante com os responsáveis das áreas ligadas à sua diretoria e com 

as demais áreas e diretorias; 

• Analisar os relatórios mensais, mantendo os dados gerais da Unidade de Saúde 

atualizados para a tomada de decisões; 

• Participar ou integrar de comissões que venham a ser criadas sempre que os assuntos 

pertinentes a administração ou a elas relacionadas; 

• Participar, convocar e presidir reuniões, sempre que necessário, com seus subordinados 

diretos ou outros profissionais transcrevendo em ata as decisões tendo em vista a 

qualidade da assistência, as necessidades dos Serviços e os programas de melhoria 

continuam da assistência prestada; 

• Participar e realizar periodicamente o processo seletivo e as avaliações, conforme 

necessidade e cronograma, e acompanhar o desenvolvimento dos funcionários dos 

setores de atuação de acordo com a Política de Gestão de Pessoas com foco na Gestão 

por Competências;  

• Estabelecer e avaliar sistemas de controle de pessoal, materiais e equipamentos; 

• Planejar, coordenar, implantar e avaliar a execução dos procedimentos de enfermagem, 

visando promover, preservar, recuperar e reabilitar a saúde individual ou coletiva, nas 

diversas unidades, isto assegurando uma assistência de Enfermagem humanizada e de 

qualidade; 

• Planejar as atividades de Enfermagem, visando à satisfação das necessidades básicas 

dos usuários, identificando-as, qualificando-as e distribuindo-as conforme as equipes, 

turnos e horários pré-definidos pela instituição; 
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• Orientar no desenvolvimento de métodos de controle administrativo, técnico, operacional 

e ético sobre as diversas atividades de Enfermagem; 

• Estabelecer sistemas de supervisão de enfermagem, associando-os aos processos de 

controle e educação. 

 

Dentre as responsabilidades deste setor administrativo, estão: o gerenciamento da 
logística de recursos materiais, financeiros, informações e pessoal, gerenciamento da 
qualidade em saúde, buscando a acreditação hospitalar, contabilidade financeira, 
gerenciamento de riscos, gerenciamento de tecnologia em saúde, governança, gestão de 
recursos humanos e saúde ocupacional, manter relacionamento com fornecedores e fazer 
as representações necessárias, inclusive jurídica. 

 

5.3.3. ORGANIZAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
É a autoridade funcional da Unidade, responsável pelo cumprimento das obrigações e 
metas previamente definidos em contrato, bem como pela implantação das diretrizes e 
políticas de gestão. Compete à Diretoria Geral cumprir e fazer cumprir as políticas 
institucionais e os planos de ação do serviço e da sede da Pró-Saúde, providenciar a 
documentação pertinente para as habilitações junto ao Ministério da saúde, que se façam 
necessárias, definidas pela SMS. 

Principais premissas desta gestão: 

1. Viabilidade Econômica 

Com a iniciativa de estabelecer uma estrutura sólida e perene para o negócio, a gestão 
preocupa-se em assegurar o equilíbrio econômico/financeiro, garantindo a melhor 
destinação dos recursos que cumpram com os requisitos estabelecidos no Planejamento 
Estratégico.  

2. Auditoria e Certificações 

Como foco na excelência dos serviços ofertados, a gestão buscará a aplicação dos 
requisitos em seus processos de trabalho, bem como a adesão em programas de qualidade 
(ONA, MEG e PQN).  

3. Treinamento e Desenvolvimento 

Através de treinamentos o Instituto promoverá a disseminação do conhecimento com 
cursos de capacitação, reciclagem e aperfeiçoamento aos seus profissionais, aprimorando 
assim o seu capital intelectual.  

4. Satisfação do paciente/cliente 

A Unidade coloca as necessidades de seus clientes externos e internos como ponto central 
de sua atuação, medindo o seu êxito através da satisfação com os serviços oferecidos e a 
fidelização em relação à Unidade de Saúde.  

5. Humanização 

A humanização será uma das mais importantes premissas da gestão, que buscará acolher 
seus pacientes/clientes em um ambiente de respeito, sensibilidade e segurança.  

Descrição do serviço 

• Planejar, organizar, liderar e controlar a execução das metas físicas e financeiras, 
conforme requisitos contratuais, visando a prestação de serviços e a correta 
aplicação dos recursos financeiros do contrato de gestão 
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• Aprovar o Relatório de Gestão relativo às Atividades Assistenciais e Financeiras, 
bem como, os relatórios em relação ao cumprimento das metas e execução física 
e financeira do Contrato de Gestão; 

• Dar publicidade aos Relatórios de Prestação de Contas das unidades de saúde 
conforme sistemática definida pela Sede Administrativa; 

• Nomear/substituir os responsáveis, bem como, disseminar/ delegar os processos 
pertinentes ao Contrato de Gestão de forma a garantir as informações para a 
confecção e montagem do Relatório de Prestação de Contas; 

• Elaborar/ Publicar o Regulamento de contratação dos Recursos Humanos e 
Regulamento de Compras, Obras e Serviços, visando atender aos quesitos legais 
do Contrato de Gestão; 

• Validar com o Departamento Jurídico da Sede as respostas a todas a diligências 
recebidas do Contratante e demais órgãos reguladores, com as justificativas e 
recursos necessários para evitar glosas e deduções dos recursos financeiros; 

• Corrigir as pendências apontadas pela Sede, relativas ao cumprimento de todas as 
metas e obrigações decorrentes do Contrato de Gestão; 

Horário de funcionamento - De segunda à sexta feira das 8h às 18h. 

FIGURA 26 – MACROPROCESSO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

 

No anexo V encontram-se  o modelo do manual de gestão a ser implantado na unidade. 

5.3.4. ORGANIZAÇÃO DA DIRETORIA TÉCNICA 
O Diretor Técnico está diretamente subordinado a Direção Geral da Unidade, e terá total 
apoio desta para que possa: assegurar condições adequadas de trabalho e os meios 
imprescindíveis a uma boa prática médica; supervisionar e coordenar todos os serviços 
técnicos desenvolvidos no estabelecimento de saúde; realizar a gestão dos serviços 
médicos contratados, de forma alinhada com as políticas institucionais da Pró Saúde; e 
seguir as diretrizes estabelecidas pela Diretoria Médica Corporativa. 

Cabe ao responsável técnico médico: Conhecer, controlar e acompanhar todos os 
processos médico/assistenciais desenvolvidos na Unidade, atentando para a manutenção 
da qualidade e da segurança da assistência, monitorando os indicadores e metas 
estabelecidos. Deve conhecer e comprometer-se com a Política Assistencial Corporativa e 
o Modelo de Excelência Assistencial. 

lucas.teixeira
Realce
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FINALIDADES E OBJETIVOS DO SERVIÇO 

Principal responsável pelo exercício ético da Medicina na unidade perante ao conselho e 
perante a lei. Tendo como incumbência as descrições do serviço abaixo.  Bem como ainda, 
assegurar o funcionamento pleno e autônomo das Comissões de Ética Médica da 
instituição.  

RESPONSABILIDADES DO DIRETOR TÉCNICO  

• Organizar e supervisionar as atividades médicas, responsabilizando-se pelas 
atividades técnicas do serviço médico na Unidade de Saúde; 

• Assegurar o exercício correto da Medicina na Unidade de Saúde, conforme as 
normas vigentes; 

• Propor organização de serviços médicos e do Corpo Clínico à Diretoria, bem como 
a criação de novos serviços; 

• Assegurar autonomia à Comissão de Ética Médica, para que funcione 
adequadamente; 

• Propiciar a integração permanente entre o Corpo Clínico e a Diretoria da Unidade 
de Saúde; 

• Pesquisar e emitir parecer sobre serviços a serem implantados na Unidade de 
Saúde, quando envolverem os médicos; 

• Orientar os médicos e fixar rotinas para evitar que eles prescrevam por telefone; 

• Reportar-se à Diretoria da Unidade de Saúde para o perfeito desempenho das suas 
funções; 

• Participar das Comissões existentes na Unidade de Saúde sempre que for 
necessária a presença do profissional médico; 

• Comparecer à Justiça e a outras repartições públicas, sempre que solicitado, para 
prestar informações; 

• Solicitar as escalas de plantão médico das respectivas Clínicas, e divulgá-las nos 
serviços interessados; 

• Proibir a retirada de prontuários, equipamentos, medicamentos e materiais 
pertencentes da Unidade de Saúde, sem autorização da Diretoria  

• Apresentar a Diretoria da Unidade de Saúde o relatório anual das atividades 
médicas necessárias à elaboração da proposta orçamentária, dentro dos prazos 
estipulados; 

• Produzir e assinar toda documentação necessária ao bom desempenho de suas 
atribuições; 

• Disciplinar a liberação de informações médicas ao público, em relação ao 
diagnóstico e tratamento dos pacientes, consultando se necessário, a Comissão de 
Ética. As informações de caráter legal só deverão ser liberadas com a aprovação 
da Administração da Unidade de Saúde; 

• Supervisionar as atividades dos estagiários da área médica; 

• Manter prontuário completo de cada médico, contendo o credenciamento ao Corpo 
Clínico, cópia autenticada de toda a documentação constante do artigo 16 e incisos 
do presente Regimento e comprovantes do pagamento das anuidades do Conselho 
Regional de Medicina; 

• Exercer responsabilidade técnica e legal perante o Conselho Regional de Medicina, 
entidades jurídicas e policiais; 

• Fazer com que o prontuário médico seja completo, legível e mantido atualizado, 
segundo as normas do CRM. 

FIGURA 27 – MACROPROCESSO DA DIRETORIA TÉCNICA 
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No Anexo V encontram-se os modelos dos documentos: 

Regimento do corpo clínico 

Manual do Diretor Técnico  

5.3.5. ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO 
Serviço subordinado Diretoria Geral, é responsável pela administração de recursos 
financeiros que tem por objetivo maximizar o valor da instituição e contribuir para a sua 
continuidade. Fazer a gestão competente de contas a pagar e receber e fluxo de tesouraria. 

TESOURARIA 

Responsável por efetuar pagamento e recebimento com qualidade e eficiência, 
obedecendo aos princípios contábeis e legais para atender os clientes internos e externos.  

Funções:  

• Emitir relação das ordens bancárias externas com detalhamento de fornecedores e 

respectivos valores a serem pagos, de acordo com a programação financeira, para 

serem assinados pela Diretoria Administrativa, para remeter ao banco para a 

realização de pagamentos; 

• Efetuar recolhimentos de todos os impostos correspondentes, com emissão de 

correspondentes guias;  

• Elaborar Relatórios sobre o movimento financeiro;  

A Política Corporativa de Gestão Financeira da Pró-Saúde tem por objetivo estabelecer as 
regras gerais que visam ao equilíbrio econômico financeiro da entidade, a manutenção dos 
controles internos, subsidiar informações necessárias à tomada de decisões, aderência as 
melhores práticas do mercado e melhoria contínua dos processos e procedimentos. 
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FIGURA 28 – MACROPROCESSO FINANCEIRO 

 

 

Descrição da política: 

• Todos os pagamentos de quaisquer transações serão processados através 

transferência eletrônica (DOC/TED) ou Boletos Bancários, remessa CNAB via VAN 

ou internet banking, borderô manual ou emissão de cheque (acrescido de cópia), 

aos respectivos interessados, salvo pequenas despesas que serão pagas em 

espécie com recursos do Fundo Fixo; 

• Somente serão processados em espécie os pagamentos de pequenas despesas, 

que serão quitados por Fundo Fixo, ficando o valor limitado a R$300,00 por 

operação (Cupom Fiscal/Recibos) sendo que o montante será definido de acordo 

com o porte e característica do projeto e liberado somente após assinatura do termo 

de responsabilidade pela guarda de dinheiro; 

• Para utilização do Fundo-Fixo, deverão ser observadas as orientações do Manual 

de Tesouraria e da Instrução de Trabalho – Reembolso de Fundo Fixo. 

• Todas as contas bancárias da instituição deverão ser movimentadas em conjunto 

(nunca isoladamente), pela Diretoria Geral, Diretoria Administrativa Financeira e/ou 

por outro membro do corpo diretivo, outorgados pelo Presidente da Entidade e/ou 

Diretoria Executiva da Sede Administrativa; 

• Qualquer abertura ou encerramento de conta corrente e/ou aplicação deverá ser 

notificada a Sede Administrativa, de acordo com os critérios estabelecidos na 

Instrução de Trabalho para Abertura e encerramento de conta corrente.  

• As disponibilidades de recursos deverão ser aplicadas sempre em instituições de 

primeira linha, em produtos de baixo risco de mercado (CDB, Fundos DI ou 

poupança); 

• O sistema de gestão Protheus deverá ser atualizado diariamente e comprovado 

através dos relatórios de conciliação (diária) assinados pelos responsáveis pelo 

Financeiro das Unidades e/ou Sede Administrativa. 

• A rotina de atualização de saldos deverá seguir as orientações das Instruções de 

Trabalho para Conciliação e Movimento Bancário. 

• O acompanhamento do nível de contas a receber deve ser realizado de forma 

preventiva, enviando a NF/ND antes do prazo de vencimento, atendendo ao prazo 

de protocolamento e agendamento estipulado pelo contratante, entrando em 

contato com o cliente para verificação do cumprimento do cronograma de repasse, 
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• se necessário notificando através de oficio, e ainda, informando qualquer eventual 

problema ao DAF da unidade.  

• Todo recebimento de custeio deve ser notificado a Sede Administrativa diariamente 

de acordo com o Manual de Contas a Receber e de acordo com as premissas das 

Instruções de Trabalho para: Baixa de contas a receber – CDI, Baixa de contas a 

receber – Custeio, Baixa e compensação de adiantamento de cliente e Registro de 

adiantamento de clientes. 

• Enviar os Indicadores Corporativos (IC) no prazo previamente estipulado e com 

a qualidade exigida à Sede Administrativa; 

• Analisar o IC em conjunto com os membros da diretoria, desde a parte estatística 

até a econômica/financeira; 

• Os pagamentos antecipados poderão ser efetivados, somente com processo de 

compras completo ou contrato assinado, protocolado através de formulário 

padrão validado e assinado de acordo com os critérios estabelecidos no Manual 

de Alçada para Aprovação de Despesas e Gastos, além da verificação do 

profissional responsável pela validação das retenções e líder do setor financeiro;  

• Em consonância com as Instruções de Trabalho para: Adiantamento a 

Fornecedor, Compensação de Adiantamento com Retenção e Baixa e 

Compensação de Adiantamento a Fornecedor e Viagens. 

• Os adiantamentos para viagens e estadias deverão ser realizados mediante 

autorização do gestor da área e todas as despesas deverão estar dentro dos 

limites estabelecidos na Política de Viagens.  

• Todos os procedimentos deverão estar alinhados com o Manual de Viagens 

Internacionais e Manual de Viagens Nacionais, e operacionalizados de acordo 

com as Instruções de Trabalho de Adiantamento para Viagens, Reembolso de 

Despesas de Viagens e Baixa e Compensação de Adiantamento a Fornecedor e 

Viagens. 

• É dever do setor, manter o controle dos níveis de contas a receber e a pagar em 

aberto, atestando a sua real existência e justificando o motivo do atraso para 

títulos com mais de 30 dias em aberto (após o vencimento); 

• É dever do setor, manter o controle dos níveis de adiantamento de clientes e 

fornecedores, atestando a sua real existência e justificando o motivo do atraso 

para registros com mais de 30 dias em aberto; 

• É dever do financeiro verificar a existência e validação pelo setor de contratos, 

antes de pagar qualquer prestador de serviço e ou fornecedor de materiais 

periódicos; 

• O mapa de riscos deve ser reavaliado periodicamente a fim de criar mecanismos 

que visem mitigar, aceitar ou transferi-los para terceiros; 

• O modelo de gestão da área deve seguir as regras Corporativas estipuladas 

nesta Política, na Política de Viagens e nos Manuais Institucionais divulgados 

pela Sede Administrativa da Pró-Saúde, sendo vetada a criação ou alteração de 

qualquer Política ou Manual Institucional por unidades de negócio.  

• As Instruções de Trabalho (ITs) divulgadas pela Sede Administrativas foram 

elaboradas com o intuito de descrever com adequado grau de detalhamento, a 

forma específica de executar uma atividade, processo ou procedimento e devem 

ser adotadas em todas as unidades de negócio, podendo cada uma criar ITs 

complementares, desde que, em consonância com as ITs, principais, além de 

periodicamente revisadas. 

lucas.teixeira
Realce
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• Contratos de interação entre setores precisam ser periodicamente revisados, 

visando melhorar a interação entre áreas e acompanhar a evolução tecnológica 

e de processos; 

• Os bloqueios judiciais devem ser enviados/notificados ao Financeiro da Sede 

Administrativa impreterivelmente no mesmo dia em que ocorrem e de preferência 

no primeiro horário; 

• De acordo com as normas do Manual de Tesouraria e com a Instrução de 

Trabalho: Rotina de Controle de Bloqueios Judiciais. 

• Todos os formulários desenvolvidos para ou pelo setor e que são de utilização 

do próprio departamento ou de uso geral das Unidades de Negócios ou Sede 

Administrativa, deverão estar inclusos no Interact (Sharepoint), após aprovação 

da gerência da área; 

• Todas as transferências entre Unidades de Negócios e Sede Administrativa da 

Pró-Saúde deverão ser realizadas mediante formulário padrão; 

• Conforme a Instrução de Trabalho para Empréstimo e Transferência entre Filiais 

e Instrução de Trabalho para Transferência/Estorno de Empréstimo Sede e 

Filiais. 

• O book de fechamento financeiro deverá ser entregue até o dia 06 do mês 

subsequente; De acordo com a Instrução de Trabalho para Fechamento 

Financeiro. 

• O fluxograma do setor e de todos os processos que o envolvem deverá ser 

atualizado periodicamente; 

• O processo de contas a pagar deverá seguir o fluxograma padrão, incluindo a 

validação das assinaturas, medição dos serviços/produtos, cotações ou contrato, 

autorização dos diretores da unidade e da Sede Administrativa. A 

operacionalização do pagamento poderá ser executada somente após baixa dos 

títulos no Protheus; 

• Em aderência ao Manual de Contas a Pagar e Manual de Alçada para Aprovação 

de Despesas e Gastos, além das instruções de Trabalho Baixa de Contas a 

Pagar e Compensação de Adiantamento com Retenção. 

• O setor financeiro deverá manter os saldos de empréstimos entre dependências 

atualizado e conciliado; 

• Conforme Instrução de Trabalho para Empréstimo e Transferência entre Filiais e 

Transferência/Estorno de Empréstimo Sede e Filiais. 

• Os arquivos devem ser mantidos em boa conservação, organizados de forma 

cronológica e separado por pastas; 

• Conforme Instrução de Trabalho para Organização de Arquivos. 

• O Fluxo de Caixa previsto e realizado é de responsabilidade das Unidades de 

Negócios e Sede Administrativa, devendo sempre ter como base a estrutura do 

Protheus; 

• O mesmo deverá ser elaborado de acordo com as premissas da Instrução de 

Trabalho: Fluxo de Caixa Realizado. 

• O faturamento sempre deve ser realizado tendo como base o mês de 

competência, havendo necessidade de provisionar a receita quando não houver 

a emissão da NF/ND dentro do mês corrente; 

• O processo de faturamento deve seguir as orientações do Manual de 

Faturamento, e Instruções de Trabalho: Faturamento CDI, Faturamento Custeio, 

e Cadastramento de Clientes. 

• Cabe a cada Gestor zelar pelas boas práticas, dentre elas, segregação de 

função, treinamento, desenvolvimento e monitoramento da equipe. 
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• Os Relatórios deverão ser enviados a Sede Administrativa dentro dos prazos e 

com a qualidade previamente estipulada; 

• O saldo de créditos e ou obrigações das principais contas contábeis (Bancos, 

Adiantamentos, Investimentos, Fornecedores, Clientes, Endividamento) deverão 

ser acompanhados e conciliados semanalmente e principalmente nos 

fechamentos mensais e anual.  

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CUSTOS 
O Setor de Contabilidade está vinculado à Gestão Administrativa/Financeira, obedecendo 
sempre ao preconizado pelo instrumento máximo desta Instituição, o Manual de Gestão do 
da Unidade de Saúde. Tem a responsabilidade de confecção do Balanço Patrimonial e as 
demonstrações financeiras, buscando simplificar as contas para colaborar com a 
Administração e demais serviços. 

Ao Setor de Contabilidade atribuem-se:  

• Classificação das contas.  

• Confecção das Demonstrações Contábeis.  

• Manutenção dos relatórios contábeis em dia.  

• Emissão de relatórios gerencial e setorial.  

• Zelo pela organização, arquivamento e segurança de toda documentação fiscal, 
tributária e de pessoal, inerentes ao Setor de Contabilidade.  

• Providência das provisões previstas em Lei  

• Análise de contas.  

• Conciliações bancárias.  

A seguir rotinas pertinentes ao serviço: 

TABELA 7 - CONFERÊNCIA DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL 

Nº AÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

1 
Conciliar Despesas 
com Serviços 

Conciliar Serviços Médicos, notas recebidas dos 
serviços prestados com a planilha de orçamento mensal 

2 Conciliar Impostos 
Conciliar Impostos IRRF, PIS, FGTS, INSS, 
Contribuição Sindical gerados no fechamento contábil 
com o Relatório emitido pelo Departamento Pessoal. 

3 Conciliar Bancos 
Conciliar Saldos Bancários do Balancete com o 
Financeiro 

4 
Conciliar Bens de 
Imobilizado 

Conciliar Bens do Imobilizado com as Notas fiscais e 
setor do Patrimônio 

5 
Conciliar Saldo de 
Estoque 

Conciliar Saldo de Estoque com o Sistema de Gestão 
de Estoques do Sistema 

6 
Conciliar os 
Prestadores de 
serviços 

Conciliar os Prestadores de Serviços conforme 
contratos e orçamento 

7 
Emitir as Fichais 
conciliações contábeis 

  

8 Emitir o DRE Emitir o DRE, abertura de despesas 

9 Encaminhar 

Encaminhar o Balancete e 
encaminhar para Sede, com cópia 
para o Gerente Administrativo, Diretor 
Geral. 
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TABELA 8 - ACOMPANHAMENTO DO CALENDÁRIO FISCAL MENSAL 

Nº AÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

1 Imprimir 
Imprimir o e-mail com Tabela do calendário mensal dos vencimentos 
dos tributos mensais, enviado pela sede 

2 Pesquisar 
Os impostos já possuem datas pré-estabelecidas pela legislação, 
pesquisar alterações da legislação vigente, ficar atento as alterações 

3 Agendar 
Agendar as datas de vencimentos dos tributos no calendário mensal e 
lembrar no vencimento o financeiro para o pagamento 

 

TABELA 9 - CLASSIFICAÇÃO DO FUNDO FIXO 

Nº AÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

1 Solicitar 
Solicitar ao Financeiro ao encerramento de cada mês de 
Competência as Notas Fiscais pagas pelo Fundo Fixo 

2 
Classificar as 
notas fiscais 

Classificar as notas fiscais conforme o plano de contas da 
contabilidade 

3 Encaminhar 
Encaminhar para o financeiro lançar no sistema financeiro 
contábil Radar. 

 

FIGURA- 29- MACROPROCESSO CONTABILIDADE DE CUSTOS 
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FIGURA 30 – IMPORTAÇÕES DE CUSTOS 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE 
Finalidades do Serviço 

Finalidade do setor de contabilidade é fornecer informações às pessoas ou entidades 
interessadas na situação patrimonial (bens, direitos e obrigações) e econômica (lucro ou 
prejuízo) da entidade, bem como na aferição de sua capacidade produtiva. 

Esta ciência se baseia em fatos e deve demonstrar a real situação patrimonial. 

Fornecimento de informações sobre o patrimônio, informações estas de ordem econômica 

e financeira para facilitar as tomadas de decisões. 

Descrição do serviço  

Para a organização e implantação dos serviços de gestão de custos bem como processos 
das rotinas de administração financeira, que ficarão sob responsabilidade da Direção 
Apoio/Administrativo. 

O Setor de Contabilidade está subordinado à Diretoria Administrativa, obedecendo sempre 
ao preconizado pelo instrumento máximo desta Instituição, o Regulamento do da Unidade 
de Saúde. É responsável pela confecção do Balanço Patrimonial e as demonstrações, 
buscando simplificar as contas para colaborar com a Administração e demais serviços. 

O Setor de Contabilidade utiliza o sistema Protheus e cumpre as normas brasileira de 
Contabilidade. 

O serviço funciona de segunda-feira a sexta-feira (horário 07:30hs às 18hs). 

No Catálogo de Serviços constam: 

Rotinas Contábeis: 

Tem a finalidade de centralizar todo fluxo interno de serviços pertinentes à área: 

• Acompanhamento e análise das contas Patrimoniais 
• Caixa e Banco; 
• Clientes; 
• Adiantamento à fornecedores, clientes, viagens, ordenados, férias entre outros; 
• Impostos Federais, Estaduais e Municipais; 
• Impostos a Restituir; 
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• Estoque; 
• Fornecedores de Produtos e Serviços; 
• Empréstimos; 
• Transferências; 
• Folha de pagamento e obrigações trabalhistas; 
• Entre outros eventos ocorridos no período. 
• Elaboração de relatórios contábeis e gerenciais; 
• Apoio ao atendimento a Auditoria e Fiscalizações; 
• Acompanhamento e análise de fechamento contábil mensal; 
• Orientações de integração das informações dos departamentos x contabilidade 

para profissionais das áreas de patrimônio, suprimentos, Depto. pessoal, gestão de 
contratos, financeiro entre outros; 

• Apoio na montagem das demonstrações contábeis de final do período (DRE, BP, 
DFC, DMPL); 

Prestação de Contas: 

A Prestação de Contas é dever constitucional dos que utilizam, arrecadam, guardam, 
gerenciam ou administram dinheiros, bens e valores públicos.  

Faz parte do escopo de execuções do Setor de Contabilidade, fornecer todas as 
informações para a SMS, conforme solicitado pelo Contratante. 

Normas e Diretrizes 

O Departamento de Contabilidade segue as seguintes normas: 

Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC): 

Constituem-se num conjunto de regras e procedimentos de conduta que devem ser 
observados como requisitos para o exercício da profissão contábil, bem como os conceitos 
doutrinários, princípios, estrutura técnica e procedimentos a serem aplicados na realização 
dos trabalhos previstos nas normas aprovadas por resolução emitidas pelo CFC. 

Processo de Execução de Compras, Serviços, Registros Contábeis, Pagamentos e 
Prazos de Execução: 

• Estabelecer procedimentos para a administração e processo de execução de 
compras, serviços, registros contábeis, pagamentos e prazos de execução,  da 
unidade. 

No Anexo V encontram-se os documentos: 

Manual Administrativo Financeiro  

Manual Contábil Financeiro 

5.3.6. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE FATURAMENTO 
Nas instituições de saúde, é necessário que exista uma área de coordenação de 
faturamento responsável pelas informações administrativas e financeiras dos atendimentos 
prestados pela organização, em níveis ambulatoriais, pré-hospitalar e de internação 
hospitalar. 

 

Finalidades do Serviço 

O faturamento da Unidade de Saúde o setor é responsável por analisar o prontuário 
médico, apurar e faturar todos os procedimentos, consultas, procedimentos e consultas 
realizadas pelo paciente. É também responsável pela auditoria dos prontuários e pelas 
secretárias de clínicas que ficam responsáveis pela organização dos documentos do 
prontuário nas unidades de internação, montagem dos prontuários, identificação e 
resolução de pendências. 
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Finalidades do Faturamento: 

• Confecção das contas de todos os pacientes.  

• Conservação dos sistemas de registro de todas as despesas tais como; materiais 
de consumo, medicamentos e exames complementares. 

• Confecção de relatórios estatísticos à administração, que dará subsídios para 
tomada de decisões, avaliação do desempenho e da produtividade da instituição. 

• Preencher os sistemas de informações nacionais do DATASUS. 

• Encaminhar, ao setor de documentação da instituição a documentação pertinente 
após o atendimento ou óbito. 

Atribuições Orgânicas: 

• Recolher e ordenar toda a documentação que deve ser utilizada para serem 
faturados os débitos dos serviços que foram prestados a pacientes. 

• Recolher os prontuários dos pacientes que tiveram alta e comparar as prescrições, 
analisando a possibilidade da cobrança do mesmo respeitando os critérios 
estabelecidos pelo ministério da saúde. 

Horário de Funcionamento: 

O serviço de faturamento tem o seu horário de funcionamento de Segunda à Sexta-feira 
das 8:00 às 18:00 horas, horário administrativo, com intervalo para o almoço. 

FIGURA 31 - FLUXO DO SERVIÇO DE FATURAMENTO 

 

 

No Anexo V encontram-se o Modelo do Manual de Faturamento. 

5.3.7. DESCRIÇÃO DO ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO 
Patrimônio é a unidade responsável por catalogar e controlar todos os bens patrimoniais, 
proceder a controles de inclusão, transferência e baixa dos bens próprios e de terceiros 
sob guarda, definido pelo conjunto de bens pertencente a uma pessoa física, a um conjunto 
de pessoas, como ocorre nas sociedades informais ou a uma sociedade ou instituição de 



Proposta Técnica para Organização, Administração e Gerenciamento da Unidade de Pronto 

Atendimento da Zona Leste - UPA-ZL, conforme Edital de Seleção nº 002/2019. 

114 

qualquer natureza, independentemente da sua finalidade que pode ou não incluir o lucro. 
O essencial é que o patrimônio disponha de autonomia em relação aos demais patrimônios 
existentes, o que significa que a Entidade dele pode dispor livremente, claro que nos limites 
estabelecidos pela ordem jurídica e, sob certo aspecto da racionalidade econômica e 
administrativa. 

Descrição do serviço  

O Setor de Patrimônio está subordinado à Diretoria Administrativa, obedecendo sempre ao 
preconizado pelo instrumento máximo desta Instituição, o Regulamento da Unidade de 
Saúde. É responsável pelo controle do patrimônio de Bens da unidade 

O serviço funciona de segunda-feira a sexta-feira (horário 07:30hs às 18hs). 

O Setor de Contabilidade utiliza o sistema Protheus e cumpre as normas brasileira de 
Contabilidade e CPC 27. 

O setor realizará o levantamento do imobilizado, após este será cadastrado em sistema 
próprio e mantendo a relação atualizada dos mesmos.  

Finalidades do Serviço 

• Geração de dados precisos sobre os bens de uma organização; 
• Controle da depreciação desses bens com o objetivo de obter deduções fiscais e 

reduções em impostos; 
• Garantia da solidez do patrimônio; 
• Prevenção de perdas por furtos e desvios; 
• Controle da vida útil dos bens que compõem o Patrimônio; 

Atividades especificas da Unidade: 

• Realizar ao menos duas vezes ao ano a conferência do ativo fixo imobilizado locado 
na instituição, emitindo-se e encadernando-os para apresentação à diretoria; 

• Solicitar a cada responsável pelo controle de patrimônio das dependências a 
realização da verificação do ativo fixo locado, para elaboração e emissão dos 
relatórios pertinentes e envio à sede administrativa para as devidas providências; 

• Coordenar na sede administrativa toda e qualquer entrada, transferência e descarte 
de qualquer bem imobilizado; 

• Conferência, controle e manutenção dos dados registrados no sistema controle de 
patrimônio enviado pelas dependências; 

• Receber, verificar e encadernar os relatórios recebidos das dependências para 
apresentação a diretoria de administração, ao contador geral e a auditoria externa; 

• Na abertura de uma nova dependência, levantar todo o imobilizado, elaborar os 
relatórios, escritos e fotográficos em 3 (três) vias e protocolar junto ao órgão 
competente; 

• Manter contato com os responsáveis pelo setor de patrimônio nas dependências, a 
fim de dar suporte em casos necessários, sendo que, em alguns casos manter 
visitas técnicas periódicas. 

ATRIBUIÇÕES 

• Manter atualizado o controle de ativo fixo imobilizado da entidade, ou seja, todas as 
dependências, levando-se em consideração os tipos de patrimônio existentes 
(Próprio, Terceiros e Gestão), sendo: 

• Na abertura de uma nova dependência, levantar todo o imobilizado, elaborar 
relatório completo, escrito e fotográfico e protocolar junto ao órgão competente; 

• Emitir relatório referente às condições do imobilizado, bem como suas 
considerações (seguido da listagem do imobilizado); 

• Elaborar o relatório fotográfico, ratificando as considerações feitas no relatório 
escrito; 
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• O relatório completo (Relatório escrito e fotográfico) emitido quando do 
levantamento do imobilizado em uma nova dependência, deve ser emitido em 03 
(três) vias devidamente numeradas, sendo que a via original dever ser anexada ao 
contrato junto a secretaria administrativa da sede, a segunda via encaminhada ao 
proprietário do imobilizado (Governo do Estado, Prefeitura e/ou Empresa Privada) 

• Auxiliar a dependência na aquisição, implantação e utilização do sistema padrão 
para controle de patrimônio; 

• Elaborar e apresentar junto aos responsáveis do setor de patrimônio os formulários 
a serem utilizados (Transferência, Descarte e Termo de responsabilidade); 

• Informar anualmente a todas as dependências (por circular e e-mail) calendário 
para envio dos relatórios pertinentes; 

• Conferir e encadernar anualmente os relatórios de controle de imobilizado por 
dependência, para apresentação a diretoria de administração, contabilidade e 
auditoria externa; 

• Conferir e emitir semestralmente, relatório de controle de patrimônio da sede 
administrativa; 

• Elaborar, conferir e emitir relatório estatístico (Gráficos e listagem mensal) de 
investimentos em imobilizados realizados na sede administrativa; 

• Acompanhar toda e qualquer transferência de imobilizado realizada na sede 
administrativa; 

• Efetivar toda e qualquer transferência e/ou descarte de imobilizado no sistema 
somente se seguir as rotinas estabelecidas (formulário próprio devidamente 
assinado por seus responsáveis); 

• Manter em arquivo individualizado (por exercício contábil e mês) uma via e/ou cópia 
da nota fiscal de aquisição de todo e qualquer imobilizado adquirido na sede 
administrativa, com todas as informações possíveis; 

FIGURA 32 - MACROFLUXO PATRIMÔNIO 
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No Anexo V estão encontra-se o Manual do Patrimônio. 

5.3.8. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS 
O Núcleo de Manutenção Geral tem como objetivo principal a produção de serviços 
técnicos de manutenção e conservação, garantindo perfeito estado e condições de 
funcionamento de: Móveis, equipamentos, central e 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 em 
perfeito estado, dentro dos padrões hospitalares fazendo com que todos os usuários 
desempenhem suas tarefas confortavelmente. 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 da 
Unidade representam no capital necessário para toda a construção. 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, assegurando a gestão, operacionalização e execução das ações e serviços 
de saúde a que se propõe através do desenvolvimento de técnicas modernas e adequadas 
que permitam a adequação da estrutura funcional, a manutenção física e dos 
equipamentos da Unidade. 

Tudo isso leva a definir a Manutenção, como o conjunto de todo o trabalho necessário para 
manter toda a Unidade (prédio e equipamento) em condições satisfatórias de 
funcionamento.  

A Pró-Saúde utiliza a nomenclatura de Núcleo de Manutenção Geral para este serviço, nos 
hospitais por ela administrados. 

Finalidade: 

Estabelecer procedimentos relativos à solicitação e execução de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva dos equipamentos/estrutura física da Unidade, bem como, quando 
for o caso, de seu encaminhamento a terceiros. 

Conceitos Básicos: 

Manutenção Corretiva 

Manutenção Corretiva é “efetuada depois da detecção de uma falha, avaria ou 
desempenho insuficiente e destinada a repor o bem num estado em que possa realizar 
uma função requerida”. 

Manutenção Emergencial 

É aquela realizada, em caráter de urgência, e com prioridade sobre as demais, visando 
impedir a paralisação de um serviço essencial. 

Manutenção Preventiva 

Manutenção Preventiva é a “manutenção efetuada antes da ocorrência de falha ou de 
desempenho insuficiente dos componentes da edificação executada a intervalos de tempo 
predeterminados ou de acordo com critérios prescritos com a finalidade de reduzir a 
probabilidade de avaria ou de degradação do funcionamento de um bem”.  

• Manutenção Preventiva Programada ou Sistemática é a manutenção preventiva 
realizada em obediência a um Programa ou Plano de Manutenção dos componentes 
da edificação. É executada a intervalos de tempo preestabelecidos ou segundo um 
número definido de unidades de funcionamento, sem controle prévio do estado do bem. 
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É a manutenção típica dos sistemas de refrigeração determinado pela NBR 13.971/97 
(ABNT, 1997).  

• Manutenção Preventiva Regulamentar, é a manutenção preventiva que visa cumprir os 
requisitos estabelecidos na legislação e regulamentação em vigor, exigindo incorporar 
elementos a edificação que não eram exigidos na época da sua construção. São 
exemplo as ações de manutenção preventiva regulamentar:  

(i) de instalações de detecção, prevenção e combate de incêndio;  

(ii) dos sistemas energéticos de climatização em edifícios;  

(iii) dos ascensores para portadores de necessidades especiais;  

(iv) das instalações de medicina física e de reabilitação;  

(v) das instalações de águas para hemodiálise. 

Objetivos da Manutenção Preditiva/preventiva: 

• Determinar antecipadamente a necessidade de serviços de manutenção numa 
peça ou componente específico de uma máquina ou equipamento;  

• Eliminar desmontagens e remontagens desnecessárias para inspeção;  

• Aumentar o tempo de disponibilidade das máquinas e equipamentos;  

• Reduzir as intervenções corretivas, as paradas de emergência e aumentar a 
rapidez na sua resolução;  

• Reduzir os impactos dos procedimentos preventivos no resultado da operação; 

• Impedir o aumento e propagação dos danos;  

• Maximizar a vida útil total dos componentes e de um equipamento;  

• Elevar a qualidade ambiental;  

• Reduzir os consumos energéticos ao mínimo;  

• Elevar o conforto dos usuários; 

É importante que a área responsável pelas atividades de conservação/manutenção 
implemente um Sistema de Manutenção (SM), preservando o desempenho, a segurança 
e a confiabilidade dos componentes e sistemas da edificação, prolongue a sua vida útil e 
reduza os custos de manutenção, além de ser uma importante ferramenta de 
retroalimentação e evolução dos projetos.  

Atividades  

• Manutenção preventiva, predial e equipamentos; 

• Manutenção corretiva, predial e equipamentos; 

• Diagnose técnica das instalações e equipamentos sujeitos a riscos; 

• Executar pequenas reformas; 

• Gerenciar suprimentos para execução das atividades; 

• Gerenciar entrada e saída de equipamentos; 

• Manter ficha técnica, manuais e controle das manutenções de cada equipamento; 

• Gerenciar e fiscalizar os serviços de terceiros (equipamentos hospitalares e unidades); 

• Gerenciar custos; 

• Executar e controlar as atividades de áreas internas e externas; 

• Administrar recursos humanos da unidade funcional. 

• Produtos  

• Serviços programados e realizados eliminando o risco que prejudica a segurança do 
patrimônio técnico; 

• Áreas/instalações/equipamentos sujeitos a paradas ou outras ocorrências, 
identificados; 

• A satisfação dos clientes avaliada; 

• A aquisição de materiais de reposição programada; 
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• Conserto de equipamentos médico hospitalar, de informática de escritório e utilidades, 
orçados e avaliados; 

• Reformas executadas; 

• Custos gerenciais mantidos em níveis aceitáveis. 

 

6.1.1.1. ENGENHARIA CLÍNICA  
A Engenharia Clínica terá como principais atribuições: 

• Responsabilidade Técnica sobre os equipamentos médico-hospitalar  

• Implementar o Plano de Gerenciamento das Tecnologias em Saúde; 

• Elaborar inventário técnico;  

• Realizar o dimensionamento, avaliação técnica e monitoramento dos equipamentos  

• Elaborar programa de manutenção preventiva e corretiva;  

• Elaborar programa de calibração sobre parâmetros pré-definidos;  

• Realizar diagnósticos para consertos, aferição, validação e liberação para uso;  

• Efetuar testes de desempenho elétrico dos equipamentos;  

• Estabelecer padrões e fluxos operacionais para o gerenciamento dos equipamentos;  

• Indicar prestadores de serviços de manutenção preventiva/corretiva;  

• Avaliar o desempenho dos prestadores de serviços;  

• Elaborar relatórios com indicadores e controle de quantidade e qualidade de serviços;  

• Elaborar relatórios com indicadores e controle de custos;  

• Controlar e acompanhar os serviços de manutenção executados por empresas 
externas;  

• Estabelecer medidas de controle e segurança do ambiente, no que se refere aos 
equipamentos médico-hospitalares;  

• Estabelecer rotinas para aumentar a vida útil dos equipamentos médico-hospitalares;  

• Efetuar a avaliação de obsolescência dos equipamentos médico-hospitalares;  

• Implantar e controlar padrões de qualidade dos equipamentos;  

• Treinar pessoal para operação dos equipamentos e monitorar desempenho de uso. 

O SM deve ter os seguintes pontos essenciais: 

a) Organização da área de manutenção: será compatível com o porte e complexidade da 
edificação, disponibilidade de pessoal e a diretrizes administrativas relativas à contratação 
de serviços de terceiros, envolvendo as funções de Gestão do SM, suprimento, 
almoxarifado e oficina ou serviços de manutenção.  

b) Arquivo Técnico da edificação: será constituído por todos os documentos de projeto e 
construção, incluindo memoriais descritivos, memoriais de cálculo, desenhos, 
especificações técnicas. Será integrado ainda pelos catálogos, desenhos de fabricação e 
instruções de montagem, manuais de manutenção e de operação e termos de garantia 
fornecidos pelos fabricantes e fornecedores dos componentes e sistemas da edificação. 

c) Cadastro dos componentes e sistemas da edificação: deverá conter o registro de todos 
os componentes e sistemas abrangidos pelo programa de manutenção, incluindo 
identificação, descrição e localização, bem como as relações de documentos e de peças 
sobressalentes fornecidas pelos fabricantes e fornecedores. 

d) Programa ou Plano de Manutenção: deve ser fundamentado nos procedimentos e 
rotinas de Manutenções Preventivas recomendadas pelas normas e Arquivo Técnico. 

Normas  

SOLICITAÇÃO NORMAL 

Os serviços de manutenção somente serão executados mediante a apresentação prévia 
do formulário “Pedido de Manutenção de Equipamentos – PME”. 

lucas.teixeira
Realce

lucas.teixeira
Realce



Proposta Técnica para Organização, Administração e Gerenciamento da Unidade de Pronto 

Atendimento da Zona Leste - UPA-ZL, conforme Edital de Seleção nº 002/2019. 

119 

Indicadores de Eficiência e Eficácia  

• Grau de satisfação do cliente interno/externo; 

• Número de ordens de serviço recebidas; 

• Tempo de realização das ordens de serviços executadas; 

• Total de ordens de serviço pendentes; 

• Total de ordens de serviço concluídas; 

• Falhas versus causas; 

• Cumprimento do programa de manutenção preventiva. 

FIGURA 33 – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

 

FIGURA 34 – FLUXO MANUTENÇÃO 
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Proposta de cronograma para manutenção técnica preventiva e corretiva da estrutura 
predial e de equipamentos da Unidade. 

TABELA 10 – CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO 

 

 

Organização do serviço  

Manutenção Predial: É realizada a verificação de chamados no sistema GLPI (Gestão Livre 
de Parque de Informática), entrega de Ordens de serviços ao Líder de manutenção, 
designação de colaboradores para realização dos serviços, verificação da realização do 
serviço, entrega da ordem de serviço assinada pelo solicitante e encerramento do chamado 
no sistema. 

Engenharia Clínica: Verificação de chamados no sistema GLPI, distribuição dos chamados 
aos técnicos do setor, realização da ordem de serviço, entrega da ordem de serviço 
assinada ao setor e encerramento da ordem de serviço no sistema. 

Refrigeração: Verificação de chamados no sistema GLPI, distribuição dos chamados aos 
técnicos do setor, realização da ordem de serviço, verificação do serviço realizado, entrega 

ITEM INSTALAÇÕES Peirodicidade

1 Estrutura Predial OUT NOV DEZ JAN FEV MA ABR MAI JUN JUL AGO SET

1.1. Pintura Externa Anual

1..2. Pintura Interna Anual

1.3. Pintura Portas e Janelas Anual

2 Instalações Hidráulica e Elétrica

2.1. Análise Bacteriológica da àgua Semanal

2.2. Limpeza das Caixas de Água Trimestral

2.3. Checar goteiras nas torneiras Semanal

2.4. Vistoriar os quadros de energia Mensal

2.5. Luminnárias de emergência Mensal

2.6. Lâmpadas e luminarias dos corredores Mensal

2.7. Transformadores da Subestação. Semestral

3 Climatização

3.1. Ar Condicionado Mensal

3.2. Ventiladores Mensal

4 Central e rede de Gases Medicinais

4.1. Pontos de Oxigênio Mensal

4.2. Pontos de Váculo Mensal

4.3. Pontos de Ar Mensal

4.4. Pontos de Oxido Nitroso Trimestral

5 Mobiliário

5.1. Mesas Semestral

5.2. Cadeiras Semestral

5.3. Estantes Semestral

5.4. Aparelhos de Televisão Semestral

5.5. Armários Semestral

5.6. Arquivo de Aço Semestral

5.7. Máquina Seladora para Plástico Trimestal

5.8. Enceradeira Industrial Trimestral

5.9. Bebedouro de Água Tipo Garrafão Mensal

5.10. Camas Fawler Mensal

5.11. Macas Mensal

5.12. Balança Antropometrica Semanal

5.13. Foco para Consultórios Mensal

5.14. Refrigerador Mensal

5.15. Aparelho Negastocópio Mensal

5.16. Biombo Hospitalar Mensal

5.17. Cadeira de Rodas Mensal

5.18. Extintores de Incendio Trimestral

5.19. Ventiladores de Teto Trimestral

6 Extintores

6.1. Teste Hidrostático das Mangueiras Trimestral

6.2. Verificar carga dos Extintores de Água Semestral

6.3 Verificar carga dos Extintores de Pó Semestral

6.4. Verificar carga dos Extintores de Gás Semestral

Mensal

Trimestral

CRONOGRAMA - Manutenção Predial

Previsto:
Quadrimestral

Semestral

Anual Realizado:

Reagendado

x

R
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da ordem de serviço assinada ao setor e encerramento da ordem de serviço no sistema. 

Normas e Rotinas  

Para a correta execução dos serviços de manutenção preventivas e corretivas dos diversos 
setores e equipamentos da unidade hospitalar, seguimos as normas da ABNT/NBR, 
recomendações e normativas da vigilância sanitária, manuais dos fabricantes dos 
equipamentos, pareceres da CCIH (comissão interna de infecção hospitalar) além dos 
cronogramas e POPs elaborados por cada setor     

Procedimentos  

A solicitação de reposição de partes aplicadas e acessórios, integrante de equipamentos 
médicos hospitalares, instalados nesta unidade hospital, é da responsabilidade das 
Chefias Médicas, Enfermagem e Fisioterapia (Clínicas, Emergências, CTI´S e Centro 
Cirúrgico. 

Respiradores, Monitores e equipamentos técnicos em geral, cabos, circuitos de 
respiradores, conectores, eletrodos, esfigmomanômetros, estetoscópios, laringoscópio, 
máscaras, material para oxigenoterapia, nebulizadores, umidificadores, válvulas (inclusive 
válvulas reversoras) e vacuômetro são exemplos de partes aplicadas e acessórios, 
integrantes de equipamentos médico-hospitalares, a que se referem esta norma interna. 

Os equipamentos com defeito, deverá ser encaminhado pelos setores solicitantes ao 
almoxarifado técnico, após a abertura no sistema de chamados existente, identificando o 
defeito, sendo de responsabilidade do setor de Engenharia Clinica encaminhá-las para 
manutenção, inclusive sua devolução partirá deste setor com livro de protocolo. 

Toda movimentação de equipamentos para fora da unidade em casos de manutenção, 
deverá ser informada através do formulário de entrada e saída de bens para manutenção 
em quatro vias, sendo elas para controle da Engenharia Clinica, Setor de Patrimônio, do 
Portador e Segurança da Unidade. Não podendo ser devolvido ou emprestado a qualquer 
outra unidade sem o preenchimento do mesmo e encaminhado para a Engenharia Clinica, 
que irá informar pessoalmente ao setor de Patrimônio. 

As solicitações de compras de materiais feitas à Engenharia Clinica são encaminhadas ao 
setor de compras/financeiro com o conhecimento da Direção Médica e Direção 
Administrativa. 

Os equipamentos novos que recebemos são encaminhados aos setores conforme 
determinação da Direção Geral, assim como os equipamentos que por ventura necessitem 
ser remanejados para outro setor. 

O setor do Patrimônio deverá assinar pessoalmente ao setor da Engenharia Clinica o 
recebimento ou devolução de qualquer equipamento desta unidade hospitalar e vice e 
versa. 

O apoio da Engenharia Clinica aos setores correspondentes deve ser rotineiro e previsível, 
no seu horário de funcionamento, não em caráter de urgência, salvo se plenamente 
justificado. 

Em casos excepcionais poderá haver necessidade de abertura do setor fora do horário de 
expediente, sendo solicitado à Supervisão de Enfermagem que irá informar e solicitar a 
autorização ao chefe de equipe que por sua vez irá acionar a supervisão administrativa 
que terá responsabilidade pelas chaves do setor e abertura das mesmas observadas 
demais condições:  

A abertura da sala do Almoxarifado Técnico (fora do horário de funcionamento) será feita 
pelo supervisor administrativo, acompanhado obrigatoriamente pelo supervisor de 
enfermagem de plantão, previamente autorizado pelo chefe de equipe. 

O Supervisor de Enfermagem deve relacionar o material retirado do Almoxarifado Técnico 
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e o supervisor administrativo deverá relatar em seu livro todo o procedimento, números de 
equipamentos e pessoas envolvidas. 

É das chefias de cada setor, a responsabilidade pela guarda e conservação dos 
equipamentos e acessórios disponíveis nos respectivos setores. 

O material com defeito, entregue pelas chefias a Engenharia Clinica, cujo reparo não seja 
possível de ser realizado deverá ser remetido pelo setor de Engenharia Clinica ou setor de 
Manutenção mediante o registro em livro de protocolo próprio. 

O material com defeito, entregue pelas chefias ao Almoxarifado Técnico, cujo reparo seja 
considerado inviável ou antieconômico pela Engenharia Clinica ou Manutenção, deverá ter 
sua reposição solicitada pelo Almoxarifado Técnico ao setor Financeiro. 

NORMAS E ROTINAS PARA O SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA 
‘ATUAÇÃO 

Equipe do Hospital 

• Realizar manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médicos; 

• Controlar o patrimônio dos equipamentos médico-hospitalares e seus 
componentes; 

• Controlar e acompanhar os serviços de manutenção executados por empresas 
externas; 

• Implantar e controlar a qualidade dos equipamentos de medição, inspeção e 
ensaios, referentes aos equipamentos médico-hospitalares; 

Equipe Terceirizada 

• Calibrar e ajustar a obsolescência dos equipamentos médico-hospitalares entre 
outros; 

• Realizar planejamento de manutenções preventivas de equipamentos médicos; 

• Apresentar relatórios de produtividade de todos os aspectos envolvidos com a 
gerência e com a manutenção dos equipamentos médico-hospitalares conhecidos 
como indicadores de qualidade e/ou produção. 

• Estabelecer rotinas para aumentar a vida útil dos equipamentos médico-
hospitalares; 

• Auxiliar na aquisição e realizar a aceitação de novas tecnologias médicas; 

Horário de Funcionamento  

O setor de engenharia clínica tem como horário de funcionamento em horário comercial de 
segunda a sexta-feira das 8h00 às 18h00 e sextas-feiras das 8h00 às 17h00. 

Fora deste horário, o hospital será atendido com plantões a distância via telefone celular 
ou rádio, disponibilizados nas áreas pertinentes. 

As visitas realizadas pela empresa terceirizada serão realizadas semanalmente, 
constantes na programação de visitas enviadas mensalmente ao administrativo do hospital. 
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FIGURA 35 – FLUXO ENGENHARIA CLÍNICA  

 

1. CADASTRAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

a. Ação 

• Providenciar uma cópia da nota fiscal de compra, segundo normas; 

• Preencher o Formulário de Cadastramento próprio; 

• Enviar as informações contidas no formulário para a sede da empresa terceirizada 
(através de e-mail ) para geração da ficha do equipamento. 

• Requisitar à sede da empresa terceirizada a etiqueta com número TAG do 
Equipamento, segundo normas; 

• Colar a etiqueta no equipamento em questão e arquivar a ficha software 

• Imprimir e arquivar o cadastro em ordem alfabética a ficha do equipamento em 
“Equipamentos cadastrados”; 

Normas: 

Cadastramento e Inventário de Equipamentos têm como finalidade reunir dados 
importantes para a composição do Histórico. 

Esta rotina se aplica a todos os equipamentos que sejam adquiridos pela instituição.  

A colagem da etiqueta TAG deve ser feita somente em equipamentos de propriedade da 
instituição. Em casos de comodato, propriedade de terceiros ou aluguel com intensão de 
compra (leasing), deve ser seguida a rotina de Cadastramento em comodato ou de 
terceiros. 

É obrigatório o preenchimento de todos os itens contidos nos Formulários de 
Cadastramento e Inventário de Equipamento com exceção de equipamentos com idade 
desconhecida. 

Todo e qualquer acessório do equipamento deve receber a etiqueta de cadastramento, 
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DEVENDO ESTE SER CADASTRADO INDIVIDUALMENTE; 

2. CONTROLE DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

TABELA 11 – AÇÕES DA MANUTENÇÃO 

RESPONSÁVEL AÇÃO 

Eng. Clínica 

• Receber pedido de locação dos setores assistenciais ou 
administração; 

• Abrir ordem de serviço, cadastrar na planilha de controle de OS 
e Preencher formulário próprio; 

• Atentar-se para o checklist de recebimento; 

• Em caso de uso do sistema informatizado, cadastrar o 
equipamento como locado; 

Administração 

• Enviar formulário para aprovação da administração. 

• Em caso de reprovação, justificar e enviar resultado para o setor 
requisitante; 

Eng. Clínica 

• Em caso de aprovação, fazer contato com a empresa de locação, 
segundo normas. 

• Receber os certificados de Calibração e laudos de manutenção 
preventiva. 

• Fazer testes de desempenho e seguir a rotina de Recebimento 
de Equipamentos e Pré-instalação, Instalação e Aceitação de 
Equipamentos. 

• Comunicar a estimativa de dias de locação a administração. 

• Comunicar setor onde equipamento está locado para previsão de 
devolução do equipamento; 

• Caso necessite de mais dias, comunicar administração que 
analisará e liberará mais dias de locação. 

• Na data de devolução, retirar o equipamento do setor; 

• Dar baixa no formulário específico 

• Receber NF para faturamento e enviar a administração. Tirar 
Cópia da NF de serviços. 

 

 Normas: 

• O controle de locação deverá ser realizado pelo setor de engenharia clínica, em 
horário comercial (8h00 as 18h00). Após este horário, domingos e feriados, o 
controle deverá ser realizado pelos setores através de formulário próprio, com a 
autorização e consentimento do plantão administrativo. Deverão ser escolhidos os 
equipamentos que tenham: menor preço, equipamento de qualidade e que não 
impacte na rotina do hospital (precise de treinamentos ou seja de difícil manuseio) 

• Na execução da Rotina de Ronda Diária, deverá ser verificada se houve alguma 
locação fora do horário comercial. Para setores com equipamento locados, verificar 
sempre a data de devolução do equipamento. 

• Somente deverão ser utilizadas empresas de locação que estejam qualificadas na 
rotina de Qualificação e Avaliação de Fornecedores. 

 

 

 

lucas.teixeira
Realce



Proposta Técnica para Organização, Administração e Gerenciamento da Unidade de Pronto 

Atendimento da Zona Leste - UPA-ZL, conforme Edital de Seleção nº 002/2019. 

125 

3. CONTROLE DE ORDEM DE SERVIÇO – PLANILHA DIÁRIA DE OS 

TABELA 12 – AÇÕES DA MANUTENÇÃO 

RESPONSÁVEL AÇÃO 

Eng. Clínica/ 
Administrativo/Coordenação 

• Receber ou incluir pedido de manutenção corretiva, 
preventiva, acompanhamento de serviços, estudos 
estratégicos via administração via sistema, e-mail 
ou telefone; 

• Para manutenções corretivas, fazer a priorização de 
atendimento através da rotina de Priorização de 
Atendimentos de Manutenção Corretiva (imediato, 
30 minutos ou 60 minutos) 

• Dar entrada na ordem de serviço no sistema. Para 
Unidades que não a possuem realizar a entrada no 
formulário próprio. Não se esquecer de entregar o 
recibo ao setor requisitante e cadastrar a OS na 
planilha de controle de Ordem de Serviço. 

• Seguir fielmente o Guia de Consulta: Ordem de 
Serviço, disponível no site.  

• Dar o retorno ao setor requisitante sobre quanto 
tempo levará o serviço. 

• No final de cada dia, preencher o formulário próprio 
com os dados das ordens de serviços não 
finalizadas; 

• Enviar o formulário via e-mail para administração do 
hospital com as devidas justificativas e estimativas 
de conclusão de OS. 

 

Normas: 

• Priorizar sempre uma resolução rápida da ordem de serviço; 

• É obrigatório o preenchimento e envio diário do formulário a administração do 
hospital. Deverá ser enviada também uma cópia do e-mail para sede da empresa 
terceirizada. 

5. ENTRADA E SAÍDA DE EQUIPAMENTOS 

TABELA 13 - CHEGADA DE EQUIPAMENTO 

RESPONSÁVEL AÇÃO 

Portaria 

• Conferir a chegada do equipamento e dar baixa no formulário 
recebido na saída do equipamento. 

Eng. Clínica 

• Conferir o equipamento através do formulário próprio, segundo 
normas; 

• Proceder à conferência do material segundo as normas; 

• Realizar testes de aceitação conforme necessidade; 

• Liberar a equipe externa segundo normas; 

• Entregar o equipamento ao setor requisitante; 

• Obter assinatura do responsável do setor na OS; 

• Encerrar a OS. 

 

Normas: 
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• Todo material deve ser conferido no ato do recebimento. 

• Todos os equipamentos devem vir com seus respectivos laudos técnicos; 

• O equipamento deve ser entregue primeiramente a portaria; 

• Todo equipamento entregue ao setor requisitante deverá ser avaliado pelo 
responsável do setor; 

• É obrigatória a assinatura do responsável do setor para o encerramento da OS. 

TABELA 14 - SAÍDA DE EQUIPAMENTOS 

RESPONSÁVEL AÇÃO 

Eng. Clínica 

1- Conferir o Equipamento e acessórios; 
2- Providenciar o acondicionamento adequado e seguro do 

equipamento para transporte; 
3- Preencher o formulário próprio em duas vias, seguindo as 

referentes normas; 
4- Obter assinatura da equipe externa, segundo normas; 
5- Entregar uma via à equipe externa; 
6- Conferir o equipamento a ser retirado da instituição. 

Normas 

O envio do equipamento normalmente requer a necessidade de embalagem, de 
carregamento especial (em caso de grande porte), de transporte e seguro para transporte. 

• É obrigatório o registro dos dispositivos enviados junto ao equipamento, bem como 
o prazo de entrega perante a equipe externa; 

• As vias do formulário de controle de serviços externos seguem aos seguintes 
destinatários: Portaria e Equipe Externa; 

• A assinatura da equipe externa deve ser realizada no formulário próprio. 

Abaixo encontra-se o modelo deste. 

FIGURA 36.  MODELO DE CRONOGRAMA ANUAL DE EQUIPAMENTOS 
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PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE DE AR CONDICIONADO - PMOC 
O Plano de Manutenção Operação e Controle para Ar Condicionado – PMOC é um plano 
exigido pela Portaria 3.523/GM agostos de 1998 que busca garantir a qualidade do 
ambiente e preservar a saúde das pessoas. 

O PMOC vale para proprietários, locatários e propostos responsáveis por sistema de 
climatização com capacidade acima de 60.000 BTUs. 

De acordo com o critério recomendado pelo PMOC, a verificação do estado de manutenção 
deve ser feita por um técnico devidamente capacitado que irá determinar a periodicidade 
da inspeção e limpeza. 

PROGRAMAÇÃO  

• MENSAL: manutenção preventiva e corretiva todos os meses durante o período de 
um ano (Indicado para empresas) 

• BIMESTRAL - É feita manutenção preventiva e corretiva a cada dois meses durante 
o período de um ano. (indicado para empresas, residências e escritórios). 

• SEMESTRAL - É feita manutenção preventiva e corretiva duas vezes durante o ano, 
(indicado para residências) 

DESCRIÇÃO  

O plano será elaborado pelo engenheiro, conforme a Resolução CONFEA nº 218/73, que 
discrimina as atividades das diferentes modalidades profissionais da engenharia, 
arquitetura e agronomia que, irá preencher uma planilha para colher dados do 
estabelecimento do cliente e informações em relação as falhas, índice de sujeira e outros 
fatores sobre o ar condicionado contidos no PMOC. 

Já o técnico fará a verificação do estado geral do aparelho, funcionamento, limpeza de 
filtros, painéis e fará trocas de peças se necessário. 

Caso seja necessário levar para oficina, será feito a manutenção geral, desmontagem e 
montagem para limpeza de ar condicionado, lubrificação do motor do ventilador, retoque 
de pintura se necessário, e o diagnóstico do funcionamento. 

A realização da aplicação do PMOC irá depender do número de equipamentos que existe 
no local, seus acessos, condição atual de uso, planejamento, etc. 

 A implantação completa do PMOC pode demorar alguns dias, porém, a partir do primeiro 
dia já é considerado um serviço em execução. 

VANTAGENS DO PMOC: 

• Melhora a eficiência dos condicionadores de ar 

• Evita gastos desnecessários com manutenções avulsas 

• Aumenta o tempo de vida útil dos equipamentos de ar condicionado 

• Reduz os custos com energia elétrica 

• Melhora a qualidade do ar dos ambientes climatizados 

• Evita aplicações de sanções 

No anexo VI encontra-se o Modelo do Manual da Manutenção. Este será adaptado e 
utilizado na UPA. 

 

5.4. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS 

O Serviço de Arquivo de Prontuários é um serviço imprescindível e sua existência decorre 
da necessidade de sua organização através da confecção, manutenção, conservação e 
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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.  

Finalidades do Serviço 

Guarda dos prontuários e boletins de atendimento médico, em estrutura organizada, com 
confiabilidade, observância do tempo de guarda em arquivo ativo e inativo, de modo a 
permitir realizar qualquer atendimento com agilidade de informações, disponibilidade de 
acesso aos profissionais de saúde e controle de toda movimentação de prontuários dentro 
da instituição, principalmente, após a alta do paciente.  

Objetivos do Serviço 

• Garantir que os dados que compõem o prontuário pertencem ao paciente e devem 
estar permanentemente disponíveis, de modo que, quando solicitado por ele ou seu 
representante legal, permita o fornecimento de cópias autênticas das informações 
a ele pertinentes. 

• Manter conforme a Resolução CFM nº 1.639/2002 o prazo mínimo de 20 (vinte 
anos), a partir do último registro, para a preservação dos prontuários médicos em 
suporte de papel. 

o As fichas de pronto atendimento infantil e exames ficarão dentro do arquivo 
pelo período de 3 meses, sendo após este período encaminhado para a 
guarda externa. 

o Para os prontuários de 3 volumes, deixar apenas o último volume na 
instituição. 

Horário de funcionamento: O Serviço funcionará de segunda às sextas-feiras em horário 
comercial 

Seção de Arquivo: 

Controla, confere, ordena e arquiva o prontuário dos pacientes de ambulatório e internação. 
O Prontuário do Paciente é o documento legítimo e individual deste, contendo dados e 
informações pessoais, bem como do ponto de vista médico social - tratamento clínico, 
resultados de exames, situação de internação, descrição cirúrgica, resultados e 
conclusões. É um instrumento dinâmico que uma vez iniciado permanece aberto por tempo 
indeterminado, atendendo sempre que o paciente recorrer à instituição.  

Mesmo com a utilização do prontuário eletrônico, devido a algumas controvérsias de 
legislações e como segurança ainda é utilizado o Sistema Dígito Terminal em Cores, em 
Arquivo deslizantes.  

Outras atividades desenvolvidas: 

• Atendimento aos usuários: Solicitação de 2ª via de laudos de exames, emissão de 

declarações de comparecimento, acompanhante, visita e internação; 

• Análise e desenvolvimento de ações para tratativa das não conformidades 

encontradas em prontuários; 

• Planilha de rastreabilidade de prontuários: evidência de todos os atendimentos 

realizados para controle do envio dos documentos de atendimento ao arquivo. 

Prazo para envio dos prontuários para arquivo: dia 20 do mês subsequente. 

• Prazo para devolução do prontuário já arquivado quando solicitado pela 

Diretoria/Auditoria. 

• Controle e rastreabilidade da utilização dos formulários de Declaração de óbito e 

nascido vivo. 

• Devido a limitação de área física faz-se necessária a guarda, organização e 
higienização de documentos em área externa da Unidade de Saúde. Para tanto, é 
locado espaço específico. 
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Descrição do serviço  

• Os prontuários, após passarem pelo processo de faturamento, são entregues no setor 

de Documentação Médica, os quais passam por processo de fiscalização do seu 

conteúdo documental com finalidade de arquivamento; 

• Os boletins de atendimento médico passam por processo de organização gráfica, 

separados numericamente, obedecendo às datas das respectivas expedições, 

divididos em “Casos policiais” e “Casos clínicos”, com finalidade de arquivamento; 

• Arquivamento dos Livros de registros de Óbitos, Livro de registro de cirurgias 

realizadas, guias de atendimentos da ambulância GSE-SAMU; 

• Respostas a ofícios recebidos de órgãos diversos, pedidos por pacientes e/ou pessoas 

autorizadas por eles e à Direção da Unidade de Saúde;  

• Confecção da estatística dos atendimentos às vítimas de PAF – projétil de arma de 

fogo e causas externas, como por exemplo: vítimas de atropelamento, colisão de 

veículos, agressão física, etc.; respostas ao serviço de Estatística da Unidade de 

Saúde; 

• Controle de Declarações Óbitos e Liberações de Óbitos parciais ocorridos no HEGV; 

confecção de ofício para devolução das guias rosas da Declaração de Óbitos, bem 

como a primeira via da guia parcial de óbitos para a CAP 3.1, com respectiva nova 

solicitação dos blocos; 

• Protocolo de toda correspondência recebida na Unidade e despacho de Ofícios; 

• Movimentação de prontuários para remessa ao setor de NVH, respostas de ofícios e 

declarações solicitadas pelos usuários, como por exemplo: INSS, Defensoria Pública, 

Seguradoras, etc., e resposta à Secretaria de Saúde; 

• Confecção de cópias dos prontuários e boletins para respostas aos mais diversos 

órgãos e cópias de formulários utilizados na instituição; 

• Controle da remoção de óbitos parciais e indigentes junto à concessionária indicada 

para o serviço; 

• Manutenção do arquivo inativo, com realização do expurgo autorizado, após 

cumprimento do tempo de guarda; 

• Preenchimento de CAT – Comunicação de Acidento de Trabalho; 

• Expedição de documentos diversos. 
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FIGURA 37. FLUXO DO SERVIÇO DE PRONTUÁRIO 

  

No Anexo VII encontra-se o Manual do Serviço. 

 

5.4.1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE ESTATÍSTICA 
A seção / setor de Estatística é responsável pela coleta e apuração dos dados para 
posterior avaliação do padrão de atendimento e da eficiência dos serviços prestados, 
possibilitando o controle sobre as atividades administrativas, produtividade e custos. 

Os dados estatísticos são colhidos, comumente, dos prontuários dos pacientes, do Censo 
Diário sobre o movimento dos pacientes (internações, altas, óbitos, evasões e 
transferências), relatórios de serviços administrativos, relatórios de serviços assistenciais 
e relatórios dos serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento.  

Todos os dados, combinados entre si, fornecerão os chamados Indicadores Hospitalares, 
os quais possibilitarão uma análise mais profunda das atividades e intercorrências 
institucionais. 

O controle administrativo e gerencial depende da elaboração de um PLANO ESTATÍSTICO 
baseado em dados reais e confiáveis, suficientes à tomada segura de decisões. 

Para a implantação da Estatística será necessária a observância de alguns passos: 

1o. PASSO: Efetuar o Checklist presente na Pasta de Implantação para obtenção de 
informações básicas sobre a realidade do setor e do serviço realizado. 

2o. PASSO: Proceder a contagem do Número de Leitos da Unidade de Saúde, bem como, 
sua divisão por Setor/Unidade e por Especialidades (Cópia de tal contagem deverá ser 
discutida e encaminhada à Chefia de Enfermagem. 

OBS.: Observar as especialidades básicas da Unidade de Saúde e/ou de relevância frente 
ao volume de atendimento. 

3o. PASSO:  Identificar os Setores / Seções nos quais serão implantados os mapas 
estatísticos, assinalando-os na Relação/Protocolo de Mapas Setoriais.  
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4o. PASSO: Discutir e definir, junto ao Administrador, as informações que tomarão parte 
do Plano Estatístico. 

5o. PASSO: Definir com o Administrador a pessoa responsável pela Estatística, a qual 
deverá acompanhar todo o processo de Implantação. 

6o. PASSO: Elaborar o impresso Censo Diário de acordo com as unidades de internação 
existentes e já identificadas, bem como, com os convênios de maior representatividade 
para a instituição, incluindo sempre, as clientelas 

OBS.: A informação dos convênios mais representativos será colhida junto ao setor de 
FATURAMENTO, considerando-se os últimos TRÊS meses e, uma vez definidos, mesmo 
que sua representatividade decresça, somente poderão ser suprimidos ou alterados ao 
final do ano corrente. 

7o. PASSO: Informar, através de aula explicativa, o conceito e a finalidade da Estatística 
aos funcionários da Enfermagem, detalhando a forma de Preenchimento do Censo Diário 
e sua importância na compilação da Estatística e entregando cópia do Manual de 
Preenchimento à responsável pelo Serviço de Enfermagem  

8o. PASSO: Discutir, junto ao Administrador, as principais informações que tomarão parte 
do Resumo do Censo, mediante características da instituição. 

9o. PASSO: Implantar os Mapas Setoriais, orientando para a importância do seu 
correto preenchimento e protocolando a sua entrega ao setor no impresso Relação / 
Protocolo de Mapas Setoriais, mediante a apresentação o responsável pela Estatística. 

10o. PASSO: Ressaltar junto aos setores Data Limite de Entrega ao Setor de Estatística 
(Sugestão: Dia 05 do mês subsequente). 2º dia útil do mês subsequente. 

11o. PASSO: Dar Treinamento para o funcionário responsável pela Estatística, assim 
como, para o Encarregado pelo S.P.P., ressaltando-lhes a necessidade de confrontar, 
diariamente, o Censo Diário com os Avisos de Alta, Óbito, Internação e Transferência. 

Dados estatísticos de produção utilizados pelos setores de logística e manutenção para 
análise de consumo de insumos e energia. 

O compilado dos dados estatísticos será capaz de gerar os seguintes relatórios: 

TABELA 15 - MODELO DE CONTROLES ESTATÍSTICOS  

 

TIPO DE DADOS ESTATÍSTICOS 

PACIENTES-DIA, INTERNAÇÕES, ALTAS E TRANSFERÊNCIAS por Clínica, Unidade 

ATENDIMENTOS por Município e por Faixa Etária 

INTERNAÇÕES por Município e por Faixa Etária 

ÓBITOS por Faixa Etária 

PARTOS por Tipo - NASCIMENTOS (Nativivos, Natimortos, Prematuros e com até 
2500g)+ Curetagens 

GASOTERAPIA por Unidade  

CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO  

CONSULTAS por Tipo, por Especialidade 

NEBULIZAÇÕES  

PASTORAL DA SAÚDE 

EDUCAÇÃO 

SADT's 

RADIOLOGIA - Filmes Gastos e Filmes Inutilizados 

REFEIÇÕES servidas por Tipo e por Comensal 

KG de ROUPAS lavadas por Unidade -  

MANUTENÇÃO - Reparos por Área e por Setor 

CHAMADAS da Manutenção 
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TRANSPORTE - Km rodados por Veículos e por Setor 

DEPARTAMENTO PESSOAL 

TELEFONIA - Ligações Locais e Interurbanas 

XEROX por Setor 

CENSO DIÁRIO 

RESUMO CENSO DIÁRIO 

MAPA DE CONTROLE DE LEITOS 

SADT's por Médico 

Consultas e SADT´S por município 
 

Horário de funcionamento: O Serviço funcionará de segunda às sextas-feiras em horário 
comercial. 

FIGURA 38 – MODELO DO PLANO ESTATÍSTICO 

 

No Anexo VII encontra-se o Manual do Serviço. 

 

5.4.2. RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO 

RECEPÇÃO 
Objetiva-se atender a uma demanda média estimada no pronto-atendimento de pacientes, 
com patologias de baixa e média complexidade, usando como referência os padrões da 
Portaria 2.048/GM/MS, de 2002 e os quantitativos praticados na referida unidade 
atualmente. 

A unidade não é referência para atendimentos de moradores de outros municípios, exceto 
nos casos de urgência e emergência espontâneas. Os pacientes de outros municípios que 

PLANO ESTATÍSTICO JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMUL.

1- Estatística de Pacientes Internados

1.1. Nº de Leitos por Especialidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clínica Médica Obstétrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clínica Pediátrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clínica Cirúrgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clínica Obstétrica (incluso PPP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTI Adulto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTI Neonatológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UCI Neonatológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Nº de Leitos por Unidade (Setor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Posto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Posto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTI Adulto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTI Neonatológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UCI Neonatológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Nº de Leitos-Dia por Especialidade

Clínica Médica Obstétrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clínica Pediátrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clínica Cirúrgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clínica Obstétrica (incluso PPP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTI Adulto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTI Neonatológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UCI Neonatológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Nº de Leitos-Dia por Unidade (Setor)

Posto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Posto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTI Adulto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTI Neonatológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UCI Neonatológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Nº de Pacientes-Dia por Especialidade

Clínica Médica Obstétrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clínica Pediátrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clínica Cirúrgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clínica Obstétrica (incluso PPP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTI Adulto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTI Neonatológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UCI Neonatológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6. Pacientes-Dia por Unidade (C línica de Internação)

Posto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Posto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTI Adulto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTI Neonatológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UCI Neonatológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                    Plano Estatístico – JANEIRO 2019
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busquem atendimento não urgente e não emergente serão orientados a buscar os serviços 
eletivos nas unidades de saúde da rede pactuada por sua Secretaria Municipal de Saúde. 

Nenhum paciente será privado de acolhimento, atendimento, transferência (regulação) ou 
transporte em ambulância por não apresentar documentos ou familiar ou acompanhante. 
Pacientes sem identificação ou familiar deverão ter sua identificação feita por autoridades 
(acionar instituto de identificação). 

A UPA atenderá a totalidade das pessoas que procuram os serviços de saúde, garantindo 
informação, orientação e acessibilidade ao serviço, através de ACCR. A recepção será 
feita por um profissional preparado que deverá guiar-se por parâmetros humanitários de 
solidariedade e cidadania, com perfil para atuar junto ao público da área de saúde. A 
recepção é a escuta das necessidades do usuário, se constituindo no primeiro contato do 
paciente ou seu familiar com o funcionário da Unidade.  

No primeiro contato, o funcionário deve ouvir o cliente/paciente/familiar, identificando 
rapidamente sua necessidade: atendimento médico de urgência ou emergência, 
atendimento médico não urgente, não emergente, orientação de enfermagem, informação 
sobre paciente em observação na unidade, informação sobre exames, outras informações 
gerais de saúde.  

A recepção fará o registro após o acolhimento com classificação de risco e orientará o 
paciente sobre quaisquer outros temas que sejam necessários. O recepcionista poderá, 
em conjunto com a equipe de ACCR, encaminhar os pacientes para atendimento direto na 
sala de reanimação (sala vermelha, destinada aos casos de extrema gravidade) sempre 
que julgar necessário. Desta forma, este profissional deve ser minimamente preparado 
para exercer suas funções na recepção. 

A recepção deverá ser climatizada permanentemente, ter acomodações confortáveis e ser 
higienizada permanentemente, além de ter bebedouro com água potável. Deverá ter ainda 
funcionários suficientes na recepção a fim de evitar filas ou retardo no atendimento. É 
imprescindível, conforme citado acima, identificação visível, na recepção e completa da 
equipe de assistência do dia, assim como painel indicador de espera e sala de atendimento 
para guiar os pacientes enquanto aguardam. 

No caso de pacientes trazidos em ambulâncias do SAMU, a Central de Regulação do 
SAMU deverá comunicar previamente à unidade sempre que possível. Isso possibilitará 
que a equipe se prepare para receber o doente, que deverá ser imediatamente acolhido na 
unidade e encaminhado ao atendimento médico. É terminantemente proibida a avaliação 
ou atendimento de pacientes dentro de ambulâncias, sob nenhuma hipótese, tanto por 
médicos como por enfermeiros. A totalidade dos pacientes deve dar entrada na unidade 
para atendimento e estabilização. 

CONTROLE DE ACESSO 
A prestação de serviços de Controle de Acesso será executada pela Pró-Saúde, vinte e 
quatro horas por dia, todos os dias da semana, com mão de obra dimensionada para 
controle de acesso interno. 

Entenda-se por sistema de controle de acesso o conjunto de barreiras físicas presentes no 
ambiente da UPA, tais como portas e catracas, e controlados por meio de um sistema de 
controle de acesso. 

As atividades de segurança relacionadas ao controle de acesso contemplarão a divisão 
dos ambientes entre áreas públicas e restritas e, ainda, a divisão das áreas restritas por 
perfis de acesso para cada tipo de trabalhador, evitando, assim, que pessoas não 
autorizadas tenham acesso às áreas críticas como, por exemplo, a sala de emergência, 
entre outras. 

As principais funções do serviço são 

lucas.teixeira
Realce
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• Diagnóstico – Identificação e reconhecimento de todos os riscos, vulnerabilidades, 

fatores causadores e os seus impactos no serviço. 

• Análise de risco empresarial – Identificação dos riscos que podem materializar- se 

e causar danos ou paralisação do serviço. 

5.4.3. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERHOSPITALAR 
 

Para os pacientes que necessitem de transporte Interinstitucional, este será 
disponibilizado, mediante solicitação médica. 

Uma vez solicitada a remoção do paciente e confirmada a estabilidade hemodinâmica, o 
veículo de adequado às suas condições clínicas estará disponível em até 30 minutos. 

 

5.5. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS 

Na sequencia encontra-se descrito os processo de compras, armazenamento e distribuição 
para os insumos médicos-hospitalares, gases medicinais e parque tecnológico. 

POLÍTICA CORPORATIVA DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS  

• Contribuir para a economia através das negociações centralizadas de insumos, 

equipamentos e contratação de obras e serviços, buscando a manutenção dos 

custos do projeto dentro do orçamento contratual previsto;  

• Promover a política de pagamentos à fornecedores e prestadores estratégicos, 

contribuindo para a sustentabilidade do relacionamento com mercado fornecedor.  

• Realizar os processos de compras de insumos e contratação de obras e serviços 

de forma sistematizada, obedecendo às regras do Compliance Anticorrupção, 

garantindo os princípios da moralidade, publicidade e impessoalidade no 

tratamento com os stakeholders.  

• Realizar os processos de compras de insumos e equipamentos e contratação de 

obras e serviços respeitando as recomendações presentes nos Manuais Técnicos, 

Regulamento de Compra, Contratação de Obras e Serviços e Manual de Conduta 

do Comprador.  

• Estabelecer práticas para desenvolvimento de fornecedores e prestadores, 

conforme previsto no Manual de Relacionamento com Fornecedor e Prestador de 

Serviço, buscando o alcance dos objetivos estratégicos da entidade.  

• Buscar a melhoria continua dos processos de compras e contratação de obras e 

serviços, através do monitoramento e análise crítica dos indicadores chave;   

• Contribuir para a capacitação e desempenho dos colaboradores da área de 

suprimentos buscando o alinhamento aos objetivos estratégicos da entidade. 

A - CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES 

O cadastramento de um novo fornecedor e/ou prestador de serviço ocorrerá tão somente 
após a verificação de todos os documentos legais e diplomas técnicos relacionados abaixo: 

• Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) – obrigatório; 

• Inscrição Estadual; 

• Contrato social com as alterações ou Estatuto (se houver); 

• Alvará de funcionamento – obrigatória; 

• Licença Sanitária emitida pela Vigilância Sanitária (renovação anual) – obrigatória; 

• Licença de Funcionamento emitida pela Polícia Federal (renovação anual) – 
obrigatória. 

lucas.teixeira
Realce
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B - FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E 
CORRELATOS 

Para o fornecimento deste grupo de insumos se faz necessário os seguintes documentos:  

• Cópia autenticada do registro da empresa no Ministério da Saúde, publicada no 
Diário Oficial da União – obrigatória para fabricante; 

• Certificado de Responsabilidade Técnica do responsável técnico da empresa 
emitido pelo Conselho Regional de Classe – obrigatório para fabricante; 

• Certificado de Boas Práticas de Fabricação por Área de Produção e Controle de 
Produtos para Saúde, expedido pela ANVISA (renovação anual) – obrigatório para 
fabricante; 

• Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento de Produtos para 
Saúde, expedido pela ANVISA (renovação anual) – desejável para fabricante; 

• Cópia autenticada da autorização especial para comercialização de medicamentos 
da Portaria 344/98 SVS-MS – obrigatória para fabricante e distribuidor. 

C. FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES 

Documentos complementares que se fazem necessários para o fornecimento de 
equipamentos: 

• Cópia da certificação do equipamento a ser fornecido, pelas normas: NBR IEC ou 
IEC 60.601-1, IEC 60.601-1-2, IEC 60.601-2-45. Os certificados devem ser emitidos 
por laboratório de certificação (INMETRO, UL, TUV, SEV, VDE, entre outros) – 
obrigatória para fabricante e distribuidor; 

• Certificado de Boas Práticas de Fabricação expedido pela ANVISA (renovação 
anual), para equipamentos nacionais de Classe de Risco III e IV – obrigatório para 
fabricante. 

Disposições Gerais 

Todos os documentos deverão ser encaminhados via correio, e-mail ou entregues 
diretamente ao Setor de Compras, atualizados e dentro do prazo de validade, juntamente 
com a Ficha de Cadastro que deve ser solicitada junto ao setor de compras. 

Tal procedimento visa qualificar os fornecedores com relacionamento comercial direto com 
o serviço, isto é, para aqueles que não possuem cadastro homologado na Central de 
Compras Pró-Saúde. Os demais deverão se cadastrar na Central de Compras, cujo 
regulamento está disponível no site da Pró-Saúde pelo endereço eletrônico 
www.prosaude.org.br.  

Além das observações acima citadas, segue abaixo outras orientações para o 
cadastramento: 

No caso de fornecimento de produtos isentos de registro no Ministério da Saúde, é 
necessária uma cópia do documento de isenção; 

Em casos de registros provisórios, é preciso documento que comprove a renovação de 
registro quando expirar a data, ou a apresentação do registro definitivo; 

Todos os documentos ficarão arquivados no Setor de compras, pelo período máximo de 
01 ano. 

O serviço dará preferência àqueles fornecedores que possuírem o Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação. 

D. HOMOLOGAÇÃO DO FORNECEDOR E/OU PRESTADOR DE SERVIÇO 

O fornecedor e/ou prestador de serviço, estará devidamente cadastrado e qualificado tão 
somente após apresentar todos os documentos ora já citados no capítulo anterior, bem 
como preencher e entregar a “Ficha de Cadastramento”. Este formulário será fornecido 
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pelo Setor de Compras do serviço quando o relacionamento comercial for de trato direto 
com o setor citado. Caso contrário, ou seja, o relacionamento comercial ocorrer através da 
Central de Compras da Pró-Saúde, tal cadastro deverá ser realizado diretamente com a 
mesma, no site www.prosaude.org.br/centraldecompras.  

 Para fins de informação da qualificação e credenciamento de qualquer fornecedor, o Setor 
de Compras do serviço irá solicitar a confirmação da Central de Compras via e-mail.  

Para ser considerado homologado o fornecedor deverá: 

• Estar com toda documentação completa e atualizada, de acordo com o objeto a ser 
fornecido; 

• Receber parecer favorável junto a visita técnica (aplicável conforme o caso). Para 
as visitas técnicas será gerado um relatório em formulário especifico, chamado 
Relatório de Visita Técnica onde será formalizado o parecer e assinado pelos 
responsáveis na execução da atividade, sendo que tal documento será arquivado 
na pasta do fornecedor. 

• No caso de prestadores de serviço (que atuam dentro do serviço ou em unidades 
externas), estes deverão atingir o mínimo de 70% de conformidade, na auditoria 
realizada com base no RAG (Requisitos de Apoio a Gestão) da Pró-Saúde. Tal 
roteiro será disponibilizado ao prestador no momento da auditoria.  

• Os fornecedores não aprovados poderão passar por um novo processo de 
qualificação, desde que demonstrem as alterações e correções necessárias nos 
documentos não aceitos na avaliação anterior. 

E. CUMPRIMENTO DAS NORMAS E PORTARIAS DA ANVISA 

Os fornecedores deverão respeitar as diretrizes estabelecidas pela ANVISA na produção, 
armazenamento e transporte de medicamentos, soluções parenterais, insumos 
farmacêuticos, equipamentos médico-hospitalares, materiais de uso hospitalar e alimentos. 

F. RECEBIMENTO DE MERCADORIA 

Os produtos somente serão recebidos se acompanhados da nota fiscal, a qual deve ser 
entregue em no mínimo duas vias, corretamente preenchida e sem rasuras. Caso haja 
alguma não conformidade, o fornecedor deverá providenciar uma carta de correção da nota 
fiscal em até 24 horas após a notificação da não conformidade. 

A nota fiscal numerada deve conter obrigatoriamente: Razão social em nome da Pró 
Saúde, Endereço, CNPJ, Inscrição Estadual, número do pedido, data da emissão e data 
da entrega, descrição dos produtos, lote, data de validade, valor unitário e total dos 
produtos, valor total da nota e valor dos Impostos (ICMS, IPI), data vencimento da nota, 
boleto bancário ou dados bancários para depósito em conta. 

A quantidade, valor unitário e total devem estar em conformidade com a quantidade, valor 
unitário e total indicada na nota fiscal e no pedido de compra e/ou contrato.  

Os produtos devem ser entregues de acordo com os prazos estabelecidos no pedido de 
compra ou acordo de fornecimento. 

O não cumprimento dessas normas irá gerar uma notificação de não conformidade ao 
fornecedor e será avaliado dentro dos critérios de pontuação das entregas. 

G. ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS NAS FARMÁCIAS 

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. 

http://www.prosaude.org.br/centraldecompras
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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; 

• 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): 

• 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. 

H. DISTRIBUIÇÃO 

• Receber Requisição – Receber a requisição de materiais. As requisições serão 

recebidas diariamente de acordo com cronograma entregue aos setores. Serão 

recebidas via sistema até às 10:30h e atendidas no mesmo dia. Solicitações feitas 

após esse horário serão entregues no dia seguinte. 

• Separar os itens para entregar aos Setores - Separar os itens a serem entregues, 

conforme a solicitação feita pelos setores da Unidade. 

• Lançar baixa de Requisição de Material no Sistema Informatizado - Registrar 

no Sistema Informatizado, a saída/consumo dos itens solicitados pelos setores e 

entregues pelo Almoxarifado. 

• Entregar produtos nos Setores - Entregar nos Setores os produtos solicitados no 

Almoxarifado, acompanhados por uma cópia da Requisição de Materiais para 

conferência no setor solicitante.  

• Receber e conferir entrega dos produtos - Receber e conferir, com base na cópia 

da solicitação os produtos entregues no setor e assinar recebimento. 
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FIGURA 39.- FLUXO DE SUPRIMENTOS 

 

Neste Anexo VIII encontram-se os documentos: 

MI.PROSAUDE.025-01 - Manual de Compras e Contratações de Serviços 

MI.PROSAUDE.026-01 - Manual de Relacionamento com Fornecedores e Prestadores de 
Serviços 

5.5.1. DESCRIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO 
Unidade responsável pelo recebimento, guarda, controle e distribuição dos insumos 
ordenada dos materiais de consumo, necessários ao funcionamento da Unidade de Saúde 
observando condições técnicas e de segurança pertinentes. 

Funções 

• Recebimento dos materiais; 

• Guarda ou estocagem; 

• Controle; 

• Distribuição aos setores/serviços requisitantes; 

• Planejamento de quando e quanto comprar; 

• Levantamento periódico dos estoques; 

• Estabelecimento da quantidade máxima, mínima e do ponto de pedido. 
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FIGURA 40 – MACROPROCESSO ALMOXARIFADO   

 

 

Neste Anexo VIII encontra-se o Manual do Serviço. 

 

5.6. APRESENTAÇÃO DE REGULAMENTO PRÓPRIO CONTENDO OS 
PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TERCEIROS E OBRAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE 
GESTÃO 

5.6.1. NORMAS E ROTINAS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TERCEIROS  

Caso haja terceirização de algum serviço, este deverá seguir os pré-requisitos da norma 
ISO 9001 que tem como objetivo garantir a qualidade no atendimento aos requisitos 
estabelecidos pelo cliente, seja na prestação de serviços ou na fabricação de produtos.  

Os pré-requisitos são: 

1.  A empresa deve estar formalizada, possuir um CNPJ; 
2. Atendimento a legislação pertinente ao seu negócio; 
3. Implementação de 06 procedimentos obrigatórios (controle de documentos, controle de 

registros, ação preventiva, ação corretiva, controle de produtos não conforme e auditoria 
interna); 

4. Implementação do manual da qualidade, política e objetivos da qualidade; 
5.  Mapeamento e interação entre processos. 

Para monitorar os serviços contratados a Pró-Saúde elaborou um manual de contratação 
de obras e serviços para definir e caracterizar o modelo de gestão de contratos a ser 
aplicado nos Hospitais, com o propósito de orientar, padronizar essa atividade desde a fase 
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pré-contratual até o encerramento do contrato, bem como a qualificação de fornecedores, 
definição de regras para mitigar riscos econômicos e jurídicos, na medida em que sejam 
atendidas as condições operacionais fixadas. 

5.4.1.1. REGULAMENTO PRÓPRIO DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS 

E SERVIÇOS  

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 1º - O presente regulamento tem por finalidade estabelecer normas e critérios para 
compras e contratação de obras e serviços da Pró-Saúde Associação Beneficente de 
Assistência Social e Hospitalar, associação civil de caráter beneficente de promoção social 
à saúde, sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, doravante denominada 
Organização Social. 

Parágrafo único. Este Regulamento se aplica a todos os dispêndios financeiros da 
Organização Social, na Unidade  xxxxx 

Art. 2º - Todos os dispêndios feitos pela Organização Social reger-se-ão pelos princípios 
básicos da administração pública, tais como da moralidade e boa-fé, probidade, 
impessoalidade, economicidade e eficiência, isonomia, publicidade, legalidade, e busca 
permanente de qualidade e durabilidade, bem como pela adequação aos objetivos da 
entidade. 

Art. 3º - O cumprimento das normas deste Regulamento destina-se a selecionar, dentre as 
propostas que atendem aos princípios do artigo anterior, a mais vantajosa do ponto de vista 
qualitativo e quantitativo, para com os recursos públicos administrados no presente 
Contrato de Gestão. 

Art. 4º - Todo o processo de compras e contratações de que trata este regulamento deve 
estar devidamente documentado, a fim de facilitar o acompanhamento, o controle e a 
fiscalização do Contrato de Gestão. 

Parágrafo único. Em obediência ao princípio da publicidade, os avisos de compras e/ou 
contratações de que trata o caput deste Artigo, serão divulgados nos seguintes endereços 
eletrônicos: www.prosaude.org.br e https://central.prosaude.org.br/. 

CAPÍTULO II - DAS COMPRAS 

Título I – Definição 

Art. 5º - Para fins do presente regulamento considera-se compra toda aquisição 
remunerada de bens de consumo e materiais permanentes para fornecimento de uma só 
vez ou parceladamente, com a finalidade de suprir a Unidade com os materiais necessários 
ao desenvolvimento de suas atividades. 

Parágrafo único. Objetivando a padronização dos bens a serem adquiridos, a solicitação 
de compras e a apuração da melhor oferta e técnica, previstas nos incisos I e IV, do Art. 
6º, deste Regulamento, deverão ser validadas pela Comissão de Fármaco Técnico 
Vigilância, sem prejuízo da aprovação pelo Diretor responsável.  

Título II - Do procedimento de compras 

Art. 6º - O procedimento de compras compreende o cumprimento das etapas a seguir 
especificadas: 

I. Solicitação de compras; 
II. Qualificação de fornecedores;  
III. Coleta de preço;  
IV. Apuração da melhor oferta e técnica; 
V. Emissão de ordem de compra pelo Diretor responsável.  

Art. 7º - A qualificação do fornecedor candidato é composta pela verificação dos 

http://www.prosaude.org.br/
https://central.prosaude.org.br/
lucas.teixeira
Realce

lucas.teixeira
Realce
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documentos legais e dos diplomas técnicos abaixo relacionados que deverão ser 
encaminhados por meio eletrônico, via Correios ou entregues diretamente no 
departamento de compras da Unidade ou na Central de Compras da Pró-Saúde, 
atualizados e dentro do prazo de validade.  

I. CNPJ;  
II. Inscrição Estadual;  
III. Contrato Social com as alterações ou Estatuto;  
IV. CCM – Comprovante de Contribuintes Municipal; 
V. Licença de Funcionamento emitida pela Prefeitura ou Corpo de Bombeiros;  
VI. Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária, quando aplicável;  
VII. Licença de Funcionamento emitida pela Polícia Federal, quando aplicável; 
VIII. Certidão de regularidade junto ao SERASA; 
IX. Comprovação de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a 

apresentação de Certidão Conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e 
da Dívida Ativa da União, que abranja, inclusive a regularidade relativa às 
contribuições previdenciárias e sociais (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1751, 
de 02 de outubro de 2014); 

X. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS, através da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – 
CRF; 

XI. . Procuração para o representante da contratada, quando não forem os seus 
sócios que assinarão o contrato. 

Parágrafo único. Para o fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos são necessários também os documentos listados abaixo:  

I. Cópia do registro no Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial da União – obrigatório 
para fabricante e distribuidor;  

II. Cartas de autorização de comercialização emitidas pelos fabricantes dos produtos, no 
caso de distribuidora ou representante;  

III. Certificado de Responsabilidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de Classe, ou 
o protocolo de assunção desta responsabilidade técnica - obrigatório para fabricante e 
distribuidor;  

IV. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para Saúde, 
expedido pela ANVISA – obrigatório para fabricante;  

V. Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento de Produtos para Saúde, 
expedido pela ANVISA (renovação anual) - desejável para fabricante e distribuidor; 

VI - Cópia da autorização especial para medicamentos da Portaria 344/98 SVS-MS – 
obrigatório para fabricante e distribuidor;  

VIII- Carta de exclusividade quando se tratar de Fornecedor Exclusivo.  

Art. 8º – A coleta de preço será realizada por e-mail ou fax, podendo também ser utilizado 
o Portal Eletrônico da Central de Compras Pró-Saúde, com a participação de, no mínimo, 
3 (três) fornecedores previamente qualificados, em atendimento aos princípios da 
economicidade e eficiência.  

Parágrafo Primeiro - As empresas de comércio eletrônico/e-commerce que não contam 
com equipes para responder às cotações dentro do Portal de Compras, serão cadastradas 
pela Organização Social e, a pesquisa de mercado realizada junto ao seu sítio eletrônico, 
será considerada como coleta de preços, para todos os efeitos fins deste Regulamento. 

Parágrafo Segundo – O sistema de coleta de preço, que trata o caput deste artigo, e a 
qualificação de fornecedores, que trata o artigo 7º, serão dispensadas nos casos em que 
haja carência de fornecedor, exclusividade ou singularidade do objeto, e necessidade 
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emergencial de aquisição ou contratação de obra e/ou serviço.  

 Parágrafo Terceiro - Considera-se necessidade emergencial a aquisição, em caráter 
excepcional, de material inexistente no estoque para imediata utilização, com a finalidade 
de evitar danos à vida dos usuários e ao patrimônio público. 

Art. 9º - A melhor oferta será apurada considerando menor preço, melhor técnica, melhores 
condições contratuais, custo de transporte e seguro até o local de entrega, condições de 
pagamento, prazo de entrega, custo para operação do produto e disponibilidade para 
eventual necessidade de treinamento de pessoal.  

Art. 10 - A ordem de compra ou contrato formal efetuado com o fornecedor encerra o 
procedimento de compras, devendo representar fielmente todas as condições realizadas 
na negociação.  

CAPÍTULO III - DA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

TÍTULO I – Definição 

Art. 11 - Para fins do presente Regulamento considera-se serviço toda atividade destinada 
ao cumprimento dos objetivos pactuados no Contrato de Gestão, a ser realizado por 
terceiros: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, 
adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade e seguro, consultoria, 
assessoria, hospedagem, alimentação, serviços técnicos profissionais especializados, 
produção artística, serviços gráficos, bem como obras civis, englobando construção, 
reforma, recuperação ou ampliação.  

TÍTULO II - Da contratação 

Art. 12 - Aplicam-se à contratação de serviços, no que couberem, todas as regras 
estabelecidas nos artigos 6º a 10º do presente Regulamento.  

Art. 13 - Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições de 
execução e as metas estabelecidas, aplicando-lhes as normas de direito civil, os princípios 
da teoria geral de contratos e as disposições do direito privado.  

Parágrafo único. Os contratos firmados com base neste Regulamento poderão ser 
alterados, com acréscimo ou supressões, condicionados ao mesmo percentual de 
alteração do Contrato de Gestão. 

Art. 14 - A venda ou fornecimento de bens e serviços para a Organização Social implica a 
aceitação integral e irretratável dos elementos técnicos e instruções fornecidas aos 
interessados pela Organização Social, bem como às disposições deste Regulamento e 
normas aplicáveis. 

Parágrafo único. Para todas as compras de bens, contratação de obras e serviços 
deverão ser emitidas, pelo fornecedor/prestador de serviços, nota fiscal de venda ou de 
prestação de serviços, identificando o Contrato de Gestão e demais elementos que serão 
fornecidos pela Organização Social. 

Art. 15 - No caso de contratação de obras, a Organização Social poderá exigir garantias 
de execução do contrato.  

Art. 16 - À Organização Social caberá fiscalizar a execução dos contratos, podendo aplicar 
as sanções previstas contratualmente, quando descumpridas as cláusulas pactuadas. 

Parágrafo único. A inexecução total ou parcial do contrato poderá acarretar a sua 
rescisão, respondendo a parte que a causou com as consequências contratuais, previstas 
em lei, inclusive perante terceiros. 

TÍTULO III - Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados 

Art. 17 - Para fins do presente Regulamento, consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 
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I. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 
II. Pareceres, perícias e avaliações em geral; 
III. Assessorias ou consultorias técnicas, jurídicas e auditorias financeiras;  
IV. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;  
V. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;  
VI. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;  
VII. Prestação de serviços de assistência à saúde em áreas específicas;  
VIII. Informática, inclusive quando envolver aquisição de programas.  

Art. 18 - A Diretoria, nos termos deste Regulamento, deverá selecionar criteriosamente o 
prestador de serviços técnicos profissionais especializados, que poderá ser pessoa jurídica 
ou física, considerando a idoneidade, a experiência e a especialização do contratado, 
dentro da respectiva área, oportunidade em que poderá se aplicar o disposto no Art. 8º, 
Parágrafo Segundo.  

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 19 - Para fins do presente Regulamento considera Diretoria, o profissional contratado 
para administrar o Hospital xxxx. 

Art. 20 - Fica expressamente vedado, salvo se não houver outra forma e com a finalidade 
de evitar prejuízo ao erário e/ou ao serviço público, e desde que previamente justificado, a 
contratação de empresa (s) pertencente (s) a parentes, inclusive por afinidade, de 
dirigentes da Organização Social ou de Agentes Políticos/Dirigentes do Poder Público que 
celebrou Contrato de Gestão. 

Art. 21 - Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento serão 
resolvidos pela Diretoria, com base nos princípios gerais de direito e nos princípios da 
Administração Pública que norteiam todas as aquisições e contratações previstas neste 
Regulamento.  

Art. 22 - O presente Regulamento entrará em vigor a partir da data da sua publicação.  

5.4.1.2. MODELO DE EXTRATO DE COMPRAS 

PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR 
“ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE” 

REGULAMENTO INSTITUCIONAL DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS E 
SERVIÇOS 

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar “Organização Social 
de Saúde”, administradora da dependência fiscal denominada XXXXXXXX. Em 
cumprimento ao artigo 17 da Lei nº 9.637/98, a Pró-Saúde Associação Beneficente de 
Assistência Social e Hospitalar informa os procedimentos adotados pela entidade para 
compras, contratação de obras e serviços, com emprego de Recurso Público, conforme 
contrato de gestão nº XXXX firmado com XXXXX por intermédio da Secretaria de Saúde 
de XXXXX. O procedimento de compras e contratação de obras e serviços compreende o 
cumprimento das seguintes etapas: I - solicitação de compras; II - qualificação de 
fornecedores; III coleta de preço; IV - apuração da melhor oferta; V - emissão da ordem de 
compra. A coleta de preço poderá ser realizada por e-mail, podendo também ser utilizado 
o Portal da Central de Compras Pró-Saúde, com no mínimo 3 (três) fornecedores. Somente 
poderão participar da etapa de coleta de preços, as empresas legalmente constituídas, que 
apresentarem os documentos legais de habilitação jurídica, qualificação técnica e 
regularidade fiscal. As empresas que se interessarem em fornecer a XXXXXXXX deverão 
se qualificar junto ao departamento de compras da entidade ou através da Central de 
Compras Pró-Saúde. O detalhamento das etapas acima elencados está explicitado em 
Regulamento, disponível no Setor de Compras da XXXXXXXX, sito Rua XXXXX n XXX- 
XXXX – XXXXXX – CEP XXXXX 

Local e data. 
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5.6.2. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA CONTRATAÇÃO DE 
MÉDICOS 

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO Nº DT XX/XXXX 

A PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade de 
direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, gestora do 
HOSPITAL XXXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ/MF sob nº 24.232.886/XXXX-XX, sito à 
XXXXXXXXX, por meio do Contrato de Gestão nº XX/XXX, torna público que fará realizar 
procedimento, para contratação de serviços técnicos especializados.  

1. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada, para prestação de Serviços 
Médicos em Especialidade XXXXXX no Hospital XXXXXXX, conforme o Anexo I.I - 
Descrição dos Serviços a serem prestados e Anexo I.II - Indicadores com metas pactuadas 
e fiscalização.  

2. PROCEDIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: Os interessados 
deverão anexar na plataforma de compras: 

• Proposta Técnica/Plano de Trabalho em conformidade com o Anexo I - Termo 

Técnico para Elaboração de Proposta,  

• Documentos de Qualificação Jurídica, conforme exigência definida na plataforma 

de compras, 

• Documentos de Qualificação Técnica, conforme listados no o Anexo I - Termo 

Técnico para Elaboração de Proposta, 

• Proposta Financeira nos termos do Anexo II - Modelo de Proposta Financeira.  

As solicitações de esclarecimentos e agendamento de visita técnica para apoio no 
processo de elaboração das propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail: 
XXX@XXXX EMAIL DIRETORIA TECNICA. 

3. ANEXOS: 

3.1. Anexo I – Termo Técnico para Elaboração da Proposta; 

3.2. Anexo I.I – Descrição dos Serviços a serem prestados 

3.3. Anexo I.II – Indicadores com metas pactuadas e fiscalização 

3.4. Anexo I.III – Normas Técnicas e Padrões de Qualidade 

3.3. Anexo II – Modelo de Proposta Financeira; 

3.4. Anexo III - Minuta do Contrato de Prestação de Serviços. 

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Será declarada vencedora do procedimento, a 
concorrente que: 

4.1. Apresentar todos os documentos exigidos na plataforma de compras, referente à 
qualificação jurídica; 

4.2. Encaminhar os documentos elencados no tópico 4 do ‘Anexo I - Termo Técnico para 
Elaboração da Proposta’ que faz menção à qualificação técnica; 

4.3. Apresentar a melhor proposta técnica/plano de trabalho 

4.3.1. Serão utilizados os critérios listados no QUADRO I para a definição da pontuação 
da proposta técnica/plano de trabalho. Será considerada a forma binária para a Pontuação 
do critério (C), sendo: 

1 – Entrega do critério 

0 – Não entrega do critério 

QUADRO I - Critérios para pontuação da proposta técnica/plano de trabalho 

mailto:assistentediretoria1@heueprosaude.org.br
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Nº Item (n) Critério  
Pontuação do 

critério (C) 
Fator 

Multiplicador (FM) 
Peso 
(P) 

1 Desenvolvimento de 
atividades cientificas e de 
educação permanente 

0 ou 1 2 2 

2 Desenvolvimento de ações 
voltadas para qualidade e 
segurança do paciente 

0 ou 1 2 2 

3 Dimensionamento adequado 
dos profissionais e proposta de 
escala de serviço 

0 ou 1 2,5 2 

4 Título de Especialidade 
Médica do Responsável 
Técnico da empresa  

0 ou 1 2,5 2 

5 Certificado de Especialização 
em Gestão 

0 ou 1 0,5 2 

6 Contrato social com mais de 
05 (cinco) anos 

0 ou 1 0,5 2 

7 Valor da proposta dentro do 
limite orçamentário da unidade 

0 ou 1 10 1 

Obs.: O valor da proposta compõe os critérios apenas para fins de pontuação técnica, 
dentro do conceito de economicidade de meios. 

4.3.2. Fórmula de cálculo para pontuação da proposta técnica/plano de trabalho: 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 =
∑(𝐶𝑛 𝑥 𝐹𝑀𝑛 𝑥 𝑃𝑛

3
)   

Onde: 

C = Pontuação do critério 

FM= Fator Multiplicador 

P= Peso 

n= Nº item 

 
4.3.3. Será desclassificada do procedimento a participante que apresentar pontuação 
menor ou igual a 6 (seis). 

5. VALOR LIMITE DA CONTRATAÇÃO: O limite financeiro para a contratação é de 
R$ xxxxxxxx (xxx mil, yyyy reais e zzzzz centavos); 

5.1. Será desclassificada do procedimento a participante que apresentar a proposta 
financeira com valor superior ao limite estabelecido no item 5. 

6. VIGÊNCIA DO CONTRATO: Condicionada à vigência do Contrato de Gestão nº 
XX/XXXX e às regras estabelecidas no contrato de prestação de serviços celebrado. 

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Regulamento próprio de compras, contratação de obras 
e serviços e legislação pertinente ao caso. 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS: As Cooperativas e Empresas Médicas que participarem deste 
procedimento deverão juntar em sua documentação, comprovante de prestação de 
serviços médicos em outros estabelecimentos de saúde, sob pena de desclassificação da 
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proposta. 

8.1. A participação no presente procedimento implica aceitação integral e irretratável dos 
termos e condições deste e de seus Anexos. 

8.2. A pessoa jurídica declarada vencedora, deverá ter disponibilidade para início imediato 
das atividades, sob pena de convocação da segunda classificada. 

8.3. O escopo destes serviços poderá sofre alteração relacionadas o modelo de 
funcionamento da unidade. 

 

5.6.3. PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO GERAL 
A PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade de 
direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, gestora do 
HOSPITAL XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
24.232.886/0XXX-XX, sito à Rua XXXXXX, Nº YYYY, Bairro XXXXXXXXX, sob o Contrato 
de Gestão nº 0XX/XXXXX/20XX, torna público que realizará procedimento, para 
contratação de serviços especializados. As informações técnicas para elaboração da 
proposta, estarão disponíveis no portal da Pró-Saúde. 

1. Objeto:  

Contratação de empresa especializada em xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

2. Realização do Processo de Contratação:  

Esta Cotação Eletrônica terá seu início programado no endereço eletrônico, data e horário 
abaixo discriminados: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://compras.prosaude.org.br 

Data de início: ___/___/______  Data de término: ___/___/______ 

Horário de início: ___:___  Horário de término:___:___ 

Identificação desta cotação:__________________________ 

3. PROCEDIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:  

Os interessados deverão anexar na plataforma de compras: 

• Documentos de Qualificação Jurídica, em conformidade com o item 4 do Anexo I - 
Termo Técnico para Elaboração de Proposta; 

• Proposta Técnica/Plano de Trabalho contemplando todos os requisitos técnicos do 
item 3 do Anexo I - Termo Técnico para Elaboração de Proposta; 

• Documentos de Qualificação Técnica, que deverão ser apresentados anteriormente 
à etapa de negociação, sob o risco da exclusão da empresa do processo de contratação, 
conforme descrito no item 3 do Anexo I - Termo Técnico para Elaboração de Proposta; 

• Proposta Financeira nos termos do Anexo II - Modelo de Proposta Financeira 

• Declaração de inexistência de vínculo, conforme Anexo III - Modelo de Declaração 
de Inexistência de Vínculo. 

As solicitações de esclarecimentos e agendamento de visita técnica para apoio no 
processo de elaboração das propostas servicos.compras@prosaude.org.br . 

4. ANEXOS: 

Anexo I – Termo Técnico para Elaboração da Proposta; 

Anexo II – Modelo de Proposta Financeira; 

https://compras.prosaude.org.br/
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Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de Impedimentos. 

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  

Será declarada vencedora do procedimento, a concorrente que: 

5.1. Juntar os documentos elencados nos Anexos I e II; 

5.2. Apresentar menor preço; 

5.3. Em caso de empate, será considerada a melhor proposta técnica / plano de 
trabalho; 

6. VIGÊNCIA DO CONTRATO: Condicionada à vigência do Contrato de Gestão nº 
0XX/XXX/20XX e às regras estabelecidas no contrato de prestação de serviços celebrado. 

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Regulamento próprio de compras, contratação de 
obras e serviços e legislação pertinente ao caso. 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

I - Que tenha participado da elaboração ou da execução deste procedimento de 
contratação, mesmo que por intermédio de empresa prestadora de serviços; 

II - Lotada em funções de confiança no órgão contratante – SECRETARIA DE SAÚDE 
DE XXXXXX; 

III - Que tenha vínculo comercial ou familiar, até o terceiro grau, com pessoa 
enquadrada em quaisquer das restrições descritas nos incisos I e II 

IV - Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 
procedimento de contratação 

V - Empresas estrangeiras que não funcionem no País 

8.2. A participação no presente procedimento implica aceitação integral e irretratável 
dos termos e condições deste e de seus Anexos. 

8.3. É imprescindível a apresentação de atestado (s) de capacidade técnica dos últimos 
cinco anos fornecido em papel timbrado, assinado por responsável em nível equivalente a 
Diretor, gerente ou chefe de departamento, emitido em nomeada proponente, por entidade 
pública ou privada, no(s) qual(is) seja descrita a prestação dos serviços compatíveis, iguais 
ou similares ao solicitado neste edital. 

8.4. A pessoa jurídica declarada vencedora deverá ter disponibilidade para início 
imediato das atividades, sob pena de convocação da segunda classificada. 

8.5. O escopo deste serviço poderá sofrer alteração relacionada ao modelo de 
funcionamento da unidade. 

8.6. A Pró-Saúde se reserva ao direito de realizar a revogação ou o cancelamento deste 
procedimento de contratação a qualquer hora, em função da conveniência ou da 
oportunidade administrativa identificada. 

8.7. Somente empresas homologadas no portal de compras na categoria do serviço 
objeto deste procedimento poderão acessar a cotação acima discriminada. Caso sua 
empresa ainda não esteja homologada no Portal de Compras da Pró-Saúde, siga as 
orientações do tópico Homologação de Fornecedores abaixo ou entre em contato com 
nosso setor de homologação através do e-mail: homologacao.compras@prosaude.org.br; 

8.8. Empresas de Pequeno Porte (EPP), Microempresários (ME) e Cooperativas 
deverão apresentar além das documentações obrigatórias, os seguintes documentos: 

• Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED – Ministério do 
Trabalho), 

mailto:homologacao.compras@prosaude.org.br
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• Nota Fiscal recente de prestação de serviços correspondentes ao objeto deste 
processo de contratação 

8.9. A proponente será responsável por todas as informações que forem adicionadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas 
e lances; 

8.10. A proponente deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
realização do procedimento de contratação dos serviços, sendo a única responsável pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

8.11. A participação no procedimento de contratação dos serviços ocorrerá por meio de 
convite via e-mail enviado automaticamente pelo Portal de Compras às empresas 
homologadas na categoria do objeto deste serviço 

9. Homologação de Fornecedores 

1º Passo: Acessar o site do Portal de Compras: https://compras.prosaude.org.br  

2º Passo: Preencher os dados cadastrais, realizar a leitura do ‘Termo de Adesão de 
Registros Cadastrais’ e finalizar a tela; 

3º Passo: Enviar e-mail com o cartão CNPJ da empresa para 
homologacao.compras@prosaude.org.br. Aguardar o retorno de confirmação da ativação 
de cadastro; 

4º Passo: Receber e-mail de confirmação de cadastro e clicar no link indicado e após o 
redirecionamento da página, definir senha para acesso ao Portal de Compras; 

5º Passo: Acessar o Portal de Compras e realizar o upload dos outros documentos 
exigidos; 

6º Passo: Após aprovação, o CNPJ da empresa permanecerá ativo, enquanto os 
documentos obrigatórios estiverem vigentes. Caso a aprovação do acesso não ocorra em 
48h sem notificação de pendências, entrar em contato com 
homologacao.compras@prosaude.org.br 

10. VALOR LIMITE DA CONTRATAÇÃO: O presente procedimento adotará o princípio 
da economicidade quando não houver estabelecido um valor limite de contratação do 
serviço. 

5.6.4. GESTÃO DE CONTRATOS 
Finalidades e Objetivos do Serviço 

O procedimento de Gestão dos Contratos é definido e caracterizado através dos modelos 
de Regulamento de compras e Contratação de serviços da Sede e aplicados no Hospital. 

A área de Gestão de Contratos é responsável pelo encaminhamento de todos os 
instrumentos contratuais firmados através da Central de Compras, para a área de 
Contratos da Sede realizar a análise e formalização das cláusulas necessárias para trazer 
segurança jurídica para a entidade. 

Descrição do serviço 

A Gestão de contratos da unidade é mantenedora de duas vertentes para o fluxo dos 
contratos na unidade, iniciando-se através do envio dos documentos e informações 
contratuais solicitados pelo setor Jurídico da sede. Contudo, após a assinatura do 
instrumento entre ambas as partes e durante o período de vigência dos contratos, são 
encaminhadas para a Contabilidade as notas fiscais faturadas pelos serviços contratados.  

Dentro do fluxo de encaminhamento das notas fiscais é necessária a constatação da 
execução do contrato conforme as cláusulas assinadas entre a contratada e a entidade, tal 
constatação deve ser aplicada conforme a atividade contratada realizada por terceiros: 

lucas.teixeira
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demolição, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade e seguro, consultoria, 
assessoria, hospedagem, alimentação, serviços técnicos profissionais especializados, 
produção artística, serviços gráficos, bom como obras civis, englobando construção, 
reforma, recuperação ou ampliação. 

Rotinas 

São consideradas rotinas para a Gestão dos contratos; manter o registro cronológico dos 
contratos e aditivos, verificação e encaminhamento das demandas solicitadas pelo Jurídico 
da sede; após a verificação da execução do contrato será realizada solicitada a assinatura 
da Diretoria nas notas fiscais para a Contabilidade. 

Organização do serviço 

Organizar, estruturar e monitorar os processos contratuais juntamente com a Diretoria da 
unidade e Sede. 

Normas e Rotinas 

• Adequação das minutas em modelo padronizado pela entidade. 

• Organização cronológica da execução contratual. 

• Realização de aditivos. 

• Notificações para o Jurídico de inexecução total ou parcial do contrato. 

Procedimentos 

• Encaminhamento para a Central de Compras do escopo preenchido pela área 
técnica do serviço a ser contratado. 

• Recebimento através da Central de Compras da apuração de melhor oferta para o 
serviço requisitado. 

• Assessoramento para as demandas Jurídicas para celebração do novo contrato. 

• Recebimento das minutas contratuais assinada pela entidade. 

• Encaminhamento das minutas para assinatura da empresa contratada. 

• Acompanhamento da execução dos serviços através de recebimento das notas 
fiscais e faturamentos assinados pelos gestores. 

 

O ciclo de vida de um contrato inicia muito antes da sua formalização, quando uma parte 
define a necessidade de prestação de serviço e termina geralmente após a vigência do 
contrato, quando realmente prescrevem todas as obrigações relacionadas. Para que esse 
ciclo se complete de forma padronizada e segura define-se o processo apresentado a 
seguir: 
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FIGURA 41 – MACROPROCESSO CONTRATOS 

 

No Anexo VIII encontra-se o Manual de Contratos. 

5.7. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

A TI tem por objetivo prover sistema de informações adequado e seguro necessário aos 
serviços prestados. Responsável pela assistência técnica de software e hardware, 
atualização de sistemas operacionais, procedimentos de segurança e preservação de 
informações e avaliação de novas tecnologias. 

Para obter um controle gerencial de qualidade, a Pró-Saúde irá implementar na unidade 
diversas soluções tecnológicas, que contemplam tanto as áreas assistenciais quanto 
administrativas.  

Os Sistemas de Informação em Saúde, são aplicativos de TI destinados a fornecer 
informações e estatísticas de interesse médico hospitalar, médico ambulatorial, medicina 
pública, medicina investigativa (pesquisa e desenvolvimento), etc. Necessariamente, são 
banco de dados, que armazenam textos, dados quantitativos e imagens, com capacidade 
de geração rápida de relatórios e interação com internet, intranet, extranet, chats, fóruns, 
bibliotecas, enciclopédias digitais, etc.. Os Sistemas de Informação em Saúde podem ser 
desenvolvidos para uso macroeconômico ou uso microeconômico. Outra aplicação dos 
Sistemas de Informação em Saúde é interliga-los a outros Sistemas tais como ERP ou 
MRP, de modo a aplicar os benefícios da Logística Integrada em Compras de Insumos 
médico hospitalares, Gerenciamento de Estoques, Produção de Medicamentos e 
Gerenciamento de Transportes, Gestão de Fornecedores, Gestão de Projetos e Gestão de 
mão-de-obra. Podem conter informações de prontuários de indivíduos que ficam internados 
e gerando vários registros subsequentes (internação, cirurgia, uti, exames, tratamentos, 
radiologias, fisioterapias, necropsias, etc.), ou informações estatísticas sobre grupos de 
pacientes num determinado momento, com uma patologia específica. 

Para tal atividades serão utilizados terminais de computadores, com sistema de gestão 
adequada a atividade desenvolvida e rede de internet de alta velocidade. 
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Os modernos sistemas de informação em saúde devem ser construídos de forma a apoiar 
o processo local de atendimento, sendo, portanto, orientados aos processos, apoiando o 
trabalho diário e fornecendo comunicação dentro e fora da instituição, tendo uma estrutura 
comum. Deve existir um único registro por paciente que atenda as novas demandas de 
acompanhamento da produção, do custo e da qualidade. Para tanto, alguns pré-requisitos 
são: estrutura padronizada e concordância sobre a terminologia, definir regras claras de 
comunicação, arquivamento, segurança e privacidade.  

Nos últimos anos, as unidades de saúde vêm passando por um importante processo de 
qualificação dos serviços prestados, onde a Tecnologia da Informação tornou-se uma 
importante ferramenta para a gestão em Unidades de Saúde, assim como o gerenciamento 
dessas informações produzidas nesse ambiente. Essa informação tramita por diferentes 
níveis na organização, e será fundamental para a gestão, pois dela serão conhecidos todos 
os indicadores e resultados obtidos pela Unidade de Saúde, além de armazenar todos os 
dados referentes aos atendimentos dos pacientes. 

O uso da tecnologia wireless, softwares de gestão e expansão da telemedicina promovem 
a troca segura e eficiente de informações entre instituições e profissionais e integra as 
áreas clínica e administrativa em prol da melhoria do atendimento e funcionamento dos 
hospitais.  

Fatores importantes para utilização de Sistema informatizado, preconizados pela Pró-
Saúde:  

- Capacitação dos colaboradores: é extremamente necessário que os profissionais 
compreendam a importância do registro de todas as informações, que vão desde a coleta 
das informações do agendamento do atendimento, da entrada do paciente na Unidade de 
Saúde, do consumo de medicamentos e material utilizados, da localização do paciente e 
do seu prontuário, do controle de checagem pela enfermagem da medicação realizada, da 
checagem da dispensação dos materiais e medicamentos da farmácia, dos exames 
realizados, do seu acompanhamento clínico, chegando até ao faturamento de sua conta, 
do processo financeiro e seu controle contábil. 

- Aquisição de Equipamentos Tecnológicos de Boa Qualidade: a Unidade 
disponibilizará equipamentos tecnológicos suficientes e de qualidade para que o usuário 
possa desempenhar sua função de forma correta e sem transtornos, onde muitas vezes 
podem acabar mais atrasando o trabalho do profissional do que facilitando, com problemas 
que vão desde uma impressora com problema, que atrasa a impressão da prescrição 
médica, da requisição de material para enfermagem, da anamnese ou da evolução do 
paciente, por exemplo. 

Finalidades do Serviço 

O serviço de Tecnologia da Informação (TI) tem como finalidade possibilitar um 
melhoramento no contexto estratégico e funcional da organização, capacitando e 
melhorando os seus processos de planejamento e a interação com o seu meio de forma 
mais produtiva, através da informatização dos processos e fluxos e uso de recursos 
computacionais (sistemas, equipamentos e infraestrutura) para produzir, tratar, armazenar 
e transmitir, de forma segura, eficaz e eficiente as informações estratégicas do negócio. 

O Departamento de TI utiliza o Catálogo de Serviços, orientado na Information Technology 
Infrastructure Library (ITIL), com intuito de prestar serviços na área de Tecnologia da 
Informação.  
O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana (todos os dias, sem interrupção). 
No Catálogo de Serviços constam: 
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FIGURA 42 -  MACROFLUXO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
  

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

Objetivos 

• Padronizar o processo assistencial, proporcionando agilidade e assertividade na 
terapêutica; 

• Acompanhar o acompanhamento da equipe multiprofissional 

• 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. 

• Reduz as filas de pacientes nas urgências, emergências descongestionando o 
serviço e humanizando o atendimento. 

Áreas de Abrangência 

• Atendimento 
o Classificação de Risco 
o Urgência e Emergência 
o Gestão de Fluxo 

• Clínica e Assistencial 
o Prescrição Eletrônica 
o Consultório Médico 
o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) 
o Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 
o Diretoria Clínica 
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• Diagnóstico e Terapia 
o Laboratório de Análises Clínicas 

• Suprimentos 
o Compras 
o Almoxarifado 
o Farmácia 

• Faturamento 
o Faturamento SUS – Pronto Atendimento/Urgência/Emergência 
o Faturamento SUS – Ambulatorial 
o Faturamento SUS - SADT 

• Financeiro 
o Contas a Pagar 
o Contas a Receber 
o Controle Bancário 
o Tesouraria 
o Fluxo de Caixa 

• Controladoria 
o Contabilidade 
o Orçamento 
o Patrimônio 

• Áreas de Apoio 
o Nutrição 
o Central de Materiais Esterilizados (CME) 
o Manutenção 
o Higienização 
o Portaria e Controle de Acesso 
o Lavanderia e Rouparia 
o SAME 
o Controle de Infecção (CCI) 

• TI 
o Controle de Acesso 
o Gestão de Usuários 
o Gerador de Relatórios 
o Documentos Eletrônicos 
o Conectividade 

5.7.2. SOFTWARE DE ESTRATÉGICA - STRATEGIC ADVISER (SA) 
Conjunto de aplicações para promover a inteligência nas organizações. Sistema 
estratégico, da empresa INTERACT, que estará integrado com o BI Corporativo. Serão 
utilizados os seguintes módulos: Estará integrado com o BI Corporativo. 

• - Performance Manager: Este módulo fará a gestão do planejamento estratégico, 
além do controle de indicadores de desempenho e análises críticas gerenciais; 

• - Document Manager: Módulo de Gestão Eletrônica de Documentos (GED); 

• - Occurrence Manager: Controle e análise de ocorrências; 

• - Risk Manager: Análise de riscos. 

• - Gestão de Planejamento Estratégico; 

• - Controle de Indicadores de Desempenho; 
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FIGURA 43 - TELA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

FIGURA 44 – TELA DE INDICADOR DE DESEMPENHO 

 

5.7.3. BACKOFFICE 
Serviço composto por programas que serão utilizados os sistemas Protheus e RM, ambos 
da empresa TOTVS. Com ele, teremos a integração entre os módulos:  

• Contábil; 

• Financeiro; 

• Fiscal; 

• Custos; 

• Controle Orçamentário; 

• Folha de Pagamento; 

• -Controle de Ativo Fixo; 

 

5.7.4. WORKFORCE MANAGEMENT (WFM):  
Será utilizado o sistema WFM, da empresa SISQUAL, que irá informatizar a elaboração 
das escalas de trabalho e dará suporte aos gestores das áreas, visto que o sistema citado 
está parametrizado conforme a legislação vigente e regras sindicais. Além disso, ele 
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também fará a gestão das marcações de ponto eletrônico, estando integrado com o 
sistema de Folha de Pagamento. 

FIGURA 45 – TELA DO SISQUAL 

 

 

5.8. ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS  

5.8.1. DIMENSIONAMENTO DE PROFISSIONAIS  
No anexo XVIII encontra-se apresentado do quadro de Recursos Humanos estimados, 
apontando, por categoria, a quantidade de profissionais, a carga horária de trabalho e o 
salário total (em reais), por perfil de profissional, com a incidência dos encargos patronais.  

A Pró-Saúde utilizará recursos humanos necessários e suficientes para a realização das 
ações previstas no Contrato de Gestão, de acordo com um plano de gestão de recursos 
humanos. 

O dimensionamento de profissionais descrito no Plano de Trabalho, e na planilha descrita 
no Anexo XVIII refere-se ao total necessário para a operacionalização das atividades 
propostas, que  poderão ser contratados pela Consolidação das Leis Trabalhistas (regime 
CLT) ou pelo modelo de contratação Pessoa Jurídica (PJ). 

Na hipótese da cessão de servidores públicos por parte da Municipalidade, em comum 
acordo entre o Município e a Organização Social, após análise de perfil profissional, 
qualificados de acordo com a legislação vigente e em quantidade necessário e suficiente 
para a execução dos serviços previsto no Plano de Trabalho, serão descontados  do 
montante total mensal a ser repassado à Organização Social o valor do custo de pessoal 
por esta estimado discriminado na planilha de Despesas mensais, em razão da ausência 
de informações dos valores destinados ao custeio dos servidores cedidos, nas condições 
expressas: 

• Base salarial indicada no quadro de colaboradores; 

• Encargos e benefícios indicada na proposta de trabalho, garantido os percentuais 
aplicáveis a entidades filantrópicas, detentora de Certificado CEBAS; 

• Não incorrer o desconto de férias por período aquisitivo anterior a assunção da 
gestão à Unidade e pelo período de doze meses subsequentes a assunção; 

• Não serão aceitos servidores em licenças remuneradas. 
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5.8.2. PERFIL DOS PROFISSIONAIS  
TABELA 16 – DESCRIÇÃO DE CARGOS 

CARGO DESCRIÇÃO 

Almoxarife 

Receber e conferir os produtos em geral; Armazenar e realocar 
os produtos em locais devidamente adequados; Monitorar e 
controlar o abastecimento para possíveis reposições; Auxiliar 
as preparações de inventário; Emitir notas fiscais; Reportar ao 
superior imediato informações sobre o estoque; Executar 
atividades correlatas a área. 

Analista de DHO 

Conduzir todas as etapas dos processos seletivos (entrevista 
coletiva, entrevista individual, testes, provas técnicas, entre 
outros); Aplicar e corrigir testes e elaborar pareceres; Realizar 
atualizações e acompanhamentos de indicadores e controles 
da área; Solicitar documentos e agendar exame admissional, 
através do contato com a clínica, atendendo as exigências 
legais; Programar e conduzir a integração para os novos 
colaboradores; Realizar o controle dos prazos dos contratos de 
estágio e de aprendizes, e realizar acompanhamento junto aos 
gestores; Acompanhar o vencimento de experiência dos 
colaboradores, com atuação caso seja necessário reabertura 
da vaga; Atuar com ações de treinamento pesquisa de clima, 
avaliação de desempenho e demais ações de 
desenvolvimento; Realizar tramites de pagamentos diversos 
com aprovação do superior imediato; Apoiar o gestor solicitante 
na definição de perfil de vagas abertas. 

Aprendiz Administrativo 

Auxiliar as atividades administrativas do departamento; 
Realizar entrega de documentos e correspondências; Separar 
documentos, organizar arquivos; Elaborar, organizar e 
controlar documentos diversos sob orientação; Auxiliar em 
elaboração de relatórios, planilhas e controles sob orientação; 
Executar outras tarefas correlatas à área. 

Analista Financeiro 
Contábil 

Verificar os extratos bancários impressos, através da consulta 
ao sistema integrado, a fim de averiguar se a movimentação 
financeira do dia anterior foi concluída com sucesso e sem 
erros; Preparar os pagamentos para autorização e liquidação, 
através do sistema integrado; Preparar relatório com previsão 
de pagamentos a vencer e enviar aos responsáveis, por 
intermédio das informações contidas no sistema integrado, 
bem como de informações extras; Preparar relatório de 
adiantamento de valores para viagem e despesas diversas, 
bem como seu acerto, através da análise de relatórios de 
despesas, visando manter o controle de custos; Digitalizar 
códigos de barras das Notas Fiscais e Boletos, através do 
Sistema Integrado, buscando assegurar organização e 
agilidade nas diversas atividades;  Executar outras tarefas 
correlatas à área. 

Assistente Social  

Padronizar, elaborar e documentar o manual de 
procedimentos; Informar aos setores de recepção, internação 
e enfermagem sobre os horários de visita que o paciente terá 
direito, assim como os visitantes autorizados a ingressar na 
Unidade; Padronizar, elaborar o manual de procedimentos da 
área, prestar atendimento periódico ao paciente e elaborar 
anamnese social; Acompanhar ligações telefônicas do 
paciente para familiares a amigos, mediante autorização 
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médica; Participar de reunião clinica diária com equipe 
multidisciplinar informando sobre as demandas do paciente 
com relação ao serviço social; Realizar grupos de atividades 
com os pacientes atendidos; Solicitar pertences aos familiares; 
Aplicar pesquisa de satisfação aos pacientes; Elaborar 
relatórios da área de atuação; Executar outras tarefas 
correlatas à área. 

Aux.de Higiene Limpeza 

Prestar suporte às atividades administrativas do setor; Revisar 
documentos da área e solicitar assinatura quando necessário; 
Organizar os arquivos e documentos; Receber, levar, entregar 
e buscar documentos, providenciando os registros 
necessários; Preencher corretamente as planilhas de 
controles; Digitar textos e planilhas, quando necessário;  
Atualizar as informações no que tange à sua área, de acordo 
com os controles existentes e orientações de seu superior 
imediato; Fornecer informações sobre processos, caso seja 
necessário; Executar outras tarefas correlatas à área.  

AUX. REC. HUMANOS 

Auxiliar nos processos de recrutamento e seleção, 
treinamento, pesquisa de clima, avaliação de desempenho e 
demais ações de desenvolvimento; Apoiar em levantamento de 
dados para atualizações de indicadores; Solicitar documentos 
e agendar exame admissional, através do contato com a 
clínica, atendendo as exigências legais; Apoiar a integração 
para os novos colaboradores; Realizar relatórios de controle 
dos prazos dos contratos de estágio e de aprendizes; Realizar 
tramites de pagamentos diversos com aprovação do superior 
imediato; Apoiar o gestor solicitante na definição de perfil de 
vagas abertas. 

AUX. 
ADMINISTRATIVO  

Prestar suporte às atividades administrativas do setor; Revisar 
documentos da área e solicitar assinatura quando necessário; 
Organizar os arquivos e documentos; Receber, levar, entregar 
e buscar documentos, providenciando os registros 
necessários; Preencher corretamente as planilhas de 
controles; Digitar textos e planilhas, quando necessário;  
Atualizar as informações no que tange à sua área, de acordo 
com os controles existentes e orientações de seu superior 
imediato; Fornecer informações sobre processos, caso seja 
necessário; Executar outras tarefas correlatas à área.  

Assistente de Compras 

Manter planilhas e indicadores atualizados; Protocolar 
documentos e direcioná-los aos setores responsáveis; Apoiar 
o setor nas rotinas administrativas; Auxiliar na elaboração de 
relatórios, planilhas de acompanhamento dos processos de 
compras, bem como redigir correspondências e comunicados; 
Auxiliar nas atividades operacionais de cadastramento de 
insumos em plataforma eletrônica de compras; Apoiar as 
atividades operacionais de verificação de documentos de 
fornecedores; Atender as tratativas iniciais das ocorrências do 
SAC; Acompanhar fluxo de assinatura de minutas de contrato; 
Executar outras tarefas correlatas à área. 

Auxiliar de Rouparia 

Recolher os sacos de roupa utilizada de acordo com o fluxo 
estabelecido e em horários previamente determinados; 
Transportá-los em contêineres apropriados e acondicioná-los 
em local apropriado de acordo com orientações; Realizar a 
pesagem da roupa utilizada, separando os sacos por setor; 
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Registrar a pesagem em formulário próprio; Acondicionar os 
sacos de roupa utilizada nas gaiolas, para  a coleta; higienizar 
diariamente os contêineres, registrando a tarefa em formulário 
próprio; Receber e conferir a quantidade do enxoval 
higienizado; Verificar ou atuar na qualidade do processamento, 
lavagem e passadoria do enxoval; Segregar e registrar peças 
não conformes. 

Auxiliar Saúde Bucal 

Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal 
mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; 
Realizar o procedimento da desinfecção e da esterilização de 
materiais e instrumentos utilizados; Preparar e organizar 
instrumentos e materiais necessários para os procedimentos; 
Instrumentalizar e auxiliar o profissional de Saúde Bucal nos 
procedimentos clínicos; Cuidar da manutenção e conservação 
dos equipamentos odontológicos; Organizar a agenda clínica; 
Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à 
saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando 
aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 
Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da Unidade Saúde da Família; Atuar 
sob a supervisão do Cirurgião Dentista; Executar demais 
atividades inerentes ao setor, conforme solicitação do superior 
imediato. 

Cirurgião Dentista   

Prestar atendimento odontológico e cuidar da saúde bucal do 
paciente; Promover a prevenção, diagnóstico e tratamento 
necessário; Efetuar restaurações, extrações, limpeza e colocar 
próteses, quando necessário; Examinar radiografias e orientar 
ao paciente sobre os procedimentos a serem executados; 
Orientar quanto aos cuidados bucal e higienização; Prescrever 
medicamentos sempre que necessário; Realizar intervenções 
cirúrgicas e aplicar anestesias; Realizar tratamento ortodôntico 
e cirurgia de tracionamento; Acompanhar o quadro de evolução 
e progresso do paciente; Registrar as ocorrências da consulta 
e/ou cirurgia médica; Desenvolver programas e projetos. 

Controlador de Acesso - 
Diurno 

Controlar o acesso dos usuários ingressantes na instituição; 
Conferir e orientar quanto à utilização do crachá de 
identificação, permitindo a entrada somente após a 
identificação dos mesmos; Controlar o acesso de veículos junto 
às dependências da instituição, parando obrigatoriamente 
veículos de usuários, visitantes e fornecedores; Indicar aos 
usuários e visitantes a localização da Recepção Principal; 
Observar ruídos e movimentações fora do normal acionando o 
alarme em caso de necessidade; Zelar e manter o controle do 
material que está sob sua responsabilidade; Manter a ordem 
em seu posto de serviço; Fazer contato com os responsáveis, 
por ocasião da chegada de fornecedores e terceiros; Impedir, 
caso não haja autorização por escrito, a saída de materiais; 
Manter uma lista atualizada de ramais; Observar atentamente 
o fluxo de pessoas e de materiais e intervir quando necessário. 

Controlador de Acesso - 
Noturno 

Coordenador de 
Enfermagem 

Implementar e fiscalizar a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem no peri–operatório (SAEP), elaborar e gerenciar 
o mapa cirúrgico assim como gerenciar o protocolo de cirurgia 
segura; Visitar diariamente todas as unidades de internação 
para assegurar o processo de cirurgia segura, interagindo com 
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profissionais, usuários, e familiares, com a finalidade de 
acompanhar, avaliar e orientar; Prover materiais e 
equipamentos necessários ao funcionamento do setor; 
Realizar à distribuição dos materiais necessários à realização 
do ato cirúrgico assim como realizar ao controle de todos os 
materiais existentes no Centro Cirúrgico antes e após as 
cirurgias; Assegurar o fluxo diário de materiais da CME, para 
esterilização e distribuição para todas as unidades 
assistenciais. 

Copeiro 

Preparar o café, de forma adequada e de acordo com as 
orientações do superior imediato; Organizar os utensílios, bem 
como arrumar as bandejas e mesas; Distribuir e servir as 
refeições e as bebidas para os colaboradores e/ou visitantes 
da instituição; Recolher os utensílios, materiais e 
equipamentos utilizados, promovendo a limpeza, higienização 
e conservação dos mesmos; Executar e conservar a limpeza e 
organização da copa/refeitório e da cozinha; Manter a 
organização e a higiene do ambiente de estoque dos utensílios 
e dos alimentos; Controlar os materiais/alimentos utilizados, 
inserindo as informações de uso nas planilhas de controle; 
Evitar danos e perdas dos materiais; Zelar pelo 
armazenamento e conservação dos alimentos; Notificar o 
superior imediato sobre as irregularidades que prejudiquem o 
bom andamento do serviço; Executar outras tarefas correlatas 
à área. 

Diretor Administrativo 

Elaborar o planejamento das ações, através da análise do 
contrato de gestão, de forma a contemplar todas as metas 
contratuais; Acompanhar o planejamento das ações propostas 
ao contratante, mediante monitoramento da execução das 
atividades, visando o cumprimento do plano de ação e 
manutenção do contrato; Definir políticas e metas para dar 
suporte na gestão dos recursos financeiros, administrativos, 
humanos e tecnológicos bem como a assistência prestada aos 
clientes, visando à obtenção dos resultados; Atuar dentro das 
diretrizes estratégicas e operacionais estabelecidas em 
conjunto com a contratante; Garantir com que a Instituição 
obtenha o resultado econômico-financeiro projetado; Reportar 
ao Diretor Operacional sobre as questões a serem resolvidas, 
as ações executadas na unidade, com o objetivo de mantê-lo 
atualizado; Prestar contas e apresentar resultados mensais. 

Diretor Técnico 

Assegurar as condições para a excelência da assistência 
médica, contribuindo com a continuidade do plano terapêutico; 
Estabelecer e difundir os protocolos técnicos, éticos e 
administrativos e estabelecer estratégias; Prestar assistência 
aos pacientes da Unidade de Saúde em situações especiais; 
Estabelecer e fazer cumprir a escala de serviços médicos; 
Acompanhar permanentemente os dados estatísticos, clínicos 
e plano terapêutico dos pacientes, intervindo sempre que 
necessário; Definir os critérios clínicos de admissão e alta dos 
pacientes; Assegurar o pleno funcionamento das Comissões 
de Ética Médica; Representar a Instituição em suas relações 
com autoridades sanitárias e outras; Identificar e realizar visita 
aos melhores benchmarks disponíveis no mercado; 
Desenvolver e motivar os lideres médicos e respectivas 
equipes. 
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Enfermeiro 

Organizar a operacionalização do serviço de Enfermagem e 
fornecer assistência aos técnicos da área; Realizar os 
procedimentos de maior complexidade, bem como atuar como 
facilitador de todos os processos que envolvem o atendimento 
ao cliente; Controlar e analisar indicadores da área; Executar 
as normas técnicas e rotinas assistenciais estabelecidas; 
Manter e controlar os medicamentos da Unidade; Realizar 
orientações de altas aos pacientes; Distribuir pacientes de 
acordo com o grau de dependência e atividade da equipe; 
Ministrar treinamentos quando necessário; Manter controle de 
salas equipamentos e leitos disponíveis; Avaliar regularmente 
o desempenho individual e coletivo das equipes. 

Enfermeiro 
SCIH/NEP/NQSP 

Validar as normas e rotinas de Enfermagem referente a 
desinfecção e esterilização; Realizar o levantamento, 
condensação e divulgação das Notificações de Infecção; 
Proceder ao levantamento epidemiológico; Realizar Busca 
Ativa e revisão das Fichas de Busca Ativa dos casos de 
Infecção Hospitalar; Proceder junto ao médico infectologista às 
recomendações de isolamento para os pacientes com 
infecções transmissíveis; Elaborar relatórios pertinentes as 
atividades desenvolvidas; Elaborar, analisar e administrar os 
indicadores de qualidade; Participar de comissões técnicas 
multidisciplinar. 

Farmacêutico  

Responsabilizar-se por todas as ocorrências de ordem técnica 
e legal no âmbito da Farmácia; Assessorar equipes de 
enfermagem e médica, na utilização correta do acervo 
profilático e terapêutico; Controlar e conferir a entrada e saída 
dos medicamentos e materiais estocados no setor; Garantir o 
uso racional de medicamentos; Participar efetivamente dos 
Rounds nos setores de Terapia Intensiva; Acompanhar o 
controle das prescrições de antibióticos e sua padronização; 
Analisar as prescrições médicas levando em consideração os 
seguintes parâmetros: interações medicamentosas, altas 
dosagens, cumprimento de protocolos de uso restrito; Analisar 
o fracionamento e etiquetagem dos medicamentos sólidos 
orais; Garantir o suprimento de todos os medicamentos 
necessários à assistência dos pacientes; Realizar outras 
tarefas correlatas. 

Faturista 

Analisar e conferir os dados estatísticos apurados pela equipe; 
Elaborar relatórios estatísticos sobre os serviços prestados 
pela unidade; Desenvolver indicadores de desempenho dos 
processos e analisar os resultados obtidos, a fim de definir 
ações de melhoria; Supervisionar a conservação dos 
prontuários e documentos; Estabelecer, elaborar e monitorar 
os procedimentos e rotinas da equipe sob responsabilidade 
periodicamente através das ferramentas de gestão instituídas 
na unidade. 

Líder de Hotelaria   

Acompanhar e controlar os serviços de higiene, organização 
das instalações internas da Unidade; Distribuir o cronograma 
de higienização e desinfecção rotineira e terminal; atuar no 
fluxo dos processos operacionais nos serviços de higienização, 
distribuição de enxovais, coleta de resíduos; Avaliar as 
necessidades de revisão, reparos ou conserto; Apoiar os 
processos operacionais ao gestor imediato; Solicitar materiais 
de limpeza e enxovais; Acompanhar os dados estatísticos da 
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área; Acompanhar o serviço de dedetização e aferição; 
Executar tarefas correlatas. 

Médico  

Prestar atendimento aos pacientes, avaliar em consultas, 
fazendo o levantamento diagnóstico, indicação e 
implementação de terapias clínico/medicamentosa, efetuando 
a indicação e o tratamento de patologias bem como o 
referenciamento do paciente caso necessário; Indicar, solicitar 
e/ou realizar procedimentos clínicos e exames diagnóstico, 
encaminhar e solicitar transferência; Orientar a equipe de apoio 
assistencial no suporte à procedimentos clínicos e cirúrgicos; 
Solicitar internação, realizar evoluções clínicas e prescrições 
médicas; Realizar sobreaviso conforme escala; Elaborar e 
seguir os protocolos de conduta médica; Preencher 
documentações relativa aos atendimentos; Participar 
efetivamente das comissões existentes na instituições; 
Participar das reuniões do corpo clínico e comissões. 

SAU - Assistente Adm. 

Realizar atendimentos aos clientes internos e externos, para 
melhor aproveitamento da agenda ambulatorial e satisfação 
dos clientes conforme normas do atendimento; Registrar 
os  problemas ocorridos durante o expediente; Incentivar e 
apoiar o paciente no preenchimento da Pesquisa de 
Satisfação; Buscar soluções para agilizar atendimento e 
prestar informações ao paciente; Interagir com o Call-Center 
sobre desistências/cancelamentos para poder antecipar vagas 
disponíveis; Direcionar o paciente para o fluxo de atendimento 
e prestar informações seguras e adequadas aos pacientes. 
Emitir declaração de comparecimento. 

Recepcionista 

Recepcionar os visitantes, clientes, fornecedores pacientes e 
demais pessoas, os encaminhando de forma correta ao setor 
envolvido; Realizar agendamentos e esclarecer dúvidas; 
Realizar o controle dos malotes e correspondências organizá-
los e distribui-los para os destinatários; Preencher 
corretamente as planilhas para controle de correspondência; 
Manter atualizada a planilha e o caderno de protocolo; Atender 
e filtrar ligações com direcionamento; Manter uma lista 
atualizada com os ramais úteis, telefones de emergência; 
Solicitar autorizações; Controlar e fechar relatórios; Requisitar 
materiais de expediente e insumos para o setor; Organizar e 
conferir fichas de atendimentos; Executar outras tarefas 
correlatas à área. 

Supervisor de 
Radiologia 

Supervisionar e orientar o trabalho de aplicação das Técnicas 
Radiológicas; Conferir escalas de serviço e plantões dos 
profissionais; Manter todos os laudos arquivados pelo prazo 
pré estabelecido, respeitando a correta proteção e 
armazenamento; Realizar os procedimentos radiológicos 
através do posicionamento da estrutura a ser radiografada, 
com a finalidade de garantir a segurança do cliente; Oferecer 
atendimento humanizado e com qualidade; Zelar e preservar 
os equipamentos disponíveis na área de atuação; Comunicar 
ocorrências durante o plantão; Executar atividades correlatas; 
Capacitação da equipe; Levantamento e análise de 
indicadores; Planejamento das atividades; Análise das 
notificações e planos de melhoria. 

Técnico de Farmácia  Registrar as entradas e saídas de estoque para cada 
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substância; Colocar e/ou mudar rótulos dos frascos de 
substâncias, isto conforme a necessidade; Fazer 
semanalmente o levantamento das necessidades de aquisição 
de produtos reembolsáveis, com base no estoque, bem como 
encaminhá-lo ao farmacêutico; Seguir as orientações e 
informações dadas pelo farmacêutico, sobre as receitas, 
registrando-as na ficha de manipulação; Registrar na ficha de 
produção as informações sobre cada receita; Realizar a 
estatística de produção mensal e entregá-las ao Coordenador 
de Farmácia; Solicitar ao farmacêutico toda e qualquer 
informação que proporcione melhor desempenho de suas 
funções; Executar serviços de unificação de comprimidos; 
Fracionar líquidos; Conferir e controlar estoque; Dispensar 
medicamentos e materiais hospitalares; Abastecer 
medicamentos para as farmácias satélites; Montar fitas de 
medicamentos. 

Técnico de 
Enfermagem/ Aux. 
Enfermagem 

Realizar procedimentos e assistência de enfermagem a 
pacientes; Realizar as anotações de enfermagem em 
prontuário, garantindo a segurança, qualidade e a continuidade 
do tratamento; Elaborar as estatísticas básicas, pertinente ao 
setor; Manter organização do setor e murais de controle de 
infecção hospitalar; Realizar busca ativa diária em prontuário e 
discussão de caso com o Enfermeiro responsável; Coletar, 
armazenar, compilar e divulgar dados referentes à infecção 
hospitalar; Identificar e sugerir soluções em casos de 
ocorrências de surto de infecção nosocomiais; Realizar, 
quando necessário, esclarecimento aos pacientes e/ou 
acompanhantes familiares quanto às atividades exercidas. 

Técnico de Gesso 

Realizar imobilizações gessadas ou provisórias, conforme 
prescrição médica, orientar o paciente com relação aos 
cuidados que o mesmo deve ter para com a sua imobilização 
ou curativo; Registrar o procedimento; Solicitar transporte de 
paciente junto a central de maqueiros; Zelar e manter a limpeza 
da sala de imobilização, comunicando ao serviço de higiene 
sobre não conformidades neste processo; Zelar e manter a 
conservação dos equipamentos e materiais da unidade, 
identificando o problema e informando a chefia imediata sobre 
a ocorrência identificada. 

Técnico de Informática 

Prestar suporte em equipamentos de informática, telefonia e 
cabeamento estruturado; Realizar suporte técnico aos 
usuários, sempre que necessário; Assegurar a disponibilidade  
da rede de comunicação; Manter arquivos atualizados e 
executar processos de segurança na rede da instituição; 
Instalar e dar suporte nos equipamentos de informática, 
segurança por imagem e telecomunicações; Instalar e 
configurar softwares; Administrar o sistema operacional; 
Analisar o desempenho, promovendo adequação entre 
software e hardware; Identificar erros e adotar as medidas 
preventivas prescritas para corrigi-las; Executar rotinas de 
backup. 

Técnico de Manutenção  

Instalar e realizar a manutenção de máquinas, equipamentos, 
estrutura física; Auxiliar na programação de paradas de 
máquinas para manutenção preventiva e corretiva, visando 
minimizar o tempo não produtivo dos equipamentos; Auxiliar na 
programação dos serviços referentes a pequenas instalações, 
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serviços de manutenção ou melhoria nas instalações prediais 
da Unidade de Saúde; Indicar novos materiais de manutenção 
para inclusão nos itens de estoque e sistema de compras; 
Efetuar a inspeção e diagnóstico de manutenção e preparar os 
relatórios de serviços programados; Realizar o checklist do 
abastecimento de gases, bem como acompanhar o consumo 
de oxigênio do tanque principal sinalizando quando necessária 
a reposição junto ao líder do setor; Realizar outras tarefas 
correlatas. 

Técnico de Segurança 
do Trabalho 

Realizar controle de documentos legais de acordo com normas 
e legislações de Saúde, Segurança e Meio Ambiente; 
Inspecionar as áreas, instalações e equipamentos da 
instituição, mapeando os riscos existentes no ambiente de 
trabalho; Treinar e conscientizar os funcionários; Auxiliar no 
controle de sistemas de combate a incêndio, Brigada de 
Incêndio, simulados de emergência e reuniões de brigadistas; 
Manter o controle de exames médicos periódicos e 
complementares; Controlar Treinamentos Legais (elaborar, 
aplicar e verificar a eficácia) de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente; Realizar Integração de Segurança para novos 
colaboradores; Avaliar os equipamentos de proteção (EPI ’s e 
EPC’s), emitindo laudos quando necessário; Elaborar 
documentos, Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), 
Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) e Permissão 
para Trabalhos de Risco (PTR); 

Técnico Radiologia 

Acomodar o paciente no equipamento, repassar informações 
do processo de acordo com o tipo de exame que será 
realizado; Proceder os exames dentro da melhor técnica e 
prover segurança para si e para os Usuários; Operar os 
aparelhos dentro das técnicas indicadas para cada caso; 
Realizar todos os exames solicitados tanto dos usuários 
internados quanto dos usuários externos; Zelar para que os 
equipamentos disponíveis sejam utilizados adequadamente, 
bem como manter manutenção preventiva e corretiva dos 
mesmos; Realizar os exames dando prioridade a faixa etária 
mais elevada; Processar a imagem no dispositivo e enviar para 
o sistema de arquivamento e Comunicação de imagens; 
Realizar outras tarefas correlatas. 

 

5.8.3. POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS  
 

A seguir apresentamos o Manual de Recursos Humanos utilizado pela Pró- Saúde nos 
projetos por ela administrados. 

A- GESTÃO DE PESSOAS 

Escopo: 

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 Gestão de Pessoas da Pró-Saúde é pautada e desenvolvida através de 
estratégias que garantam o alinhamento, com a missão, visão, valores da instituição, com 
o contratante, com a legislação e principalmente com o respeito aos seres humanos. 

lucas.teixeira
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A área de Gestão de Pessoas é composta por: 

• Administração de Pessoal; 

• Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 
(SESMT); 

• Desenvolvimento organizacional; 

• Núcleo de Educação Permanente. 

B- 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. 

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;  

• 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:  

o A natureza da deficiência;  
o O grau da deficiência;  
o O código correspondente, segundo a Classificação Internacional de 

Doenças – CID;  
o A data de expedição do laudo;  

http://www.prosaude.org.br/trabalheconosco
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o Assinatura e carimbo contendo o número do CRM do Médico que está 
emitindo o laudo. 

O candidato que se declarar Pessoa com Deficiência 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 recrutamento e seleção será dividido nas seguintes etapas, sendo que 
todas possuem caráter eliminatório e podem ser realizadas em um único dia.   

Etapa I – Análise Curricular. 

Etapa II - Aplicação de prova de conhecimentos gerais ou específicos com exigência 
mínima de xx%. 

Etapa III – Aplicação de teste psicológico ou comportamental. 

Etapa IV –Comprovação da Documentação exigida para o cargo. 

Etapa V – Entrevista pela área de Recursos Humanos. 

Etapa VI – Para funções que necessitam de comprovação prática, haverá aplicação de 
prova,  

que irá compor média final mínima de xx%. 

Etapa VII – Entrevista Técnica. 

A Pró-Saúde poderá alterar a ordem das etapas acima sem prévia comunicação.   

Será considerado aprovado o candidato que passar por todas etapas do processo seletivo.  

Para classificação dos aprovados será utilizada a nota da prova técnica ou a média (prova 
técnica e prática). 

Em caso de empate entre candidatos aprovados, será escolhido o candidato que 
comprovar mais tempo de experiência, persistindo será utilizado o critério de formação 
acadêmica na área específica e cursos complementares atualizados. 

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 6(seis) 
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.  

A aprovação no processo seletivo não garante contratação compulsória e imediata, 
tampouco confere direito subjetivo a vaga, apenas qualifica o candidato ao perfil da vaga 
podendo, tal processo, servir para cadastro de candidatos potencialmente aptos, ficando 
valida a aprovação por xx meses do processo final. 

As despesas pessoais decorrentes à realização de todas as fases/etapas do processo 
seletivo, incluindo o deslocamento e hospedagem, são de responsabilidade exclusiva dos 
candidatos; Será eliminado do processo de seleção, o candidato que:  

• Usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a realização das etapas da seleção;  

• For surpreendido ao dar ou receber auxílio na execução de atividades;  

• Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido; 

• For flagrado com qualquer material de consulta durante a realização das atividades. 
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Em caso de não preenchimento das vagas pelos candidatos inscritos, a Pró-Saúde poderá 
selecionar candidatos por meio da utilização de seu Banco de Currículos.      

Após o total preenchimento do quadro de vagas, os candidatos que disponibilizaram seus 
currículos e não foram convocados, serão mantidos em banco de dados para futuras 
avaliações por xx meses, sendo que a Pró-Saúde não se obriga a convocar todos os 
candidatos inscritos. 

Comprovação Documental 

Na etapa que contempla a comprovação documental o candidato deverá apresentar os 
documentos originais que comprovem os requisitos exigidos pela vaga a qual candidatou-
se: 

• Currículo atualizado. 

• Comprovação de escolaridade: diplomas ou declarações ou certificados de 

conclusão ou atestados de colação de grau de graduação reconhecidos pelo MEC. 

• Comprovação de experiencia: Registro em Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (página com a foto, a qualificação civil, as alterações de identidade se houver 

e registro do empregador que comprove o vínculo na página do contrato de 

trabalho) ou comprovação por meio de declaração, atestados ou outros similares 

(inclusive estágio), sendo obrigatório constar o nome do cargo ou atribuições, 

identificação do empregador ou do contratante emitido em papel timbrado com 

telefone, nome, assinatura e CNPJ. 

• Comprovação de registro no conselho regional da classe. (para o processo 

admissional deve estar ativo). 

O candidato que não comprovar a escolaridade e/ou os requisitos exigidos será 
considerado não habilitado e assim, será eliminado do processo seletivo. 

Requisitos Básicos para Admissão 

• Ter no mínimo 18 (dezoito) anos, completos, no ato da admissão;  

• Comprovante da situação militar/RG/CPF 

• Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo; 

• Possuir documentos comprobatórios da escolaridade e experiência;  

• Ter aptidão comprovada por avaliação médica efetuada pelo órgão médico indicado 

pela Pró-Saúde. 

• Ser aprovado neste processo seletivo. 

Fase de Admissão 

Os candidatos notificados no site da Pró-Saúde serão submetidos ao exame médico 
admissional de caráter eliminatório (aguardar contato com instruções para realização do 
exame) devendo respeitar o prazo informado para apresentação da totalidade da 
documentação original requerida, conforme abaixo, sob pena de desclassificação. 

Documentação Pessoal 

• 1 foto 3x4;  

• R.G.; 

• CPF; 

• Carteira de Trabalho; 

• Cartão do PIS ou declaração negativa (extrato da CEF); 

• Título de Eleitor; 

• Comprovante de residência (conta de luz, ou água ou telefone, ou outra conta de 

consumo); 
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• Certificado de reservista; 

• Certidão de Nascimento ou Casamento; 

• Carteira de Vacinação atualizada;  

• Certidão de Nascimento dos filhos até 18 anos; 

• CPF dos dependentes; 

• Carteirinha de vacinação dos filhos menores de 07 anos; 

• Declaração da escola dos filhos com idade entre 07 anos até 14 anos; 

• Atestado de Saúde Ocupacional (Aguardar contato com instruções para realização 

do exame); 

• Diploma ou outro comprovante de escolaridade; 

• Registro no Conselho Regional Categoria (CREA; OAB; CRP; COREN, etc.); 

• Certidão negativa do Conselho Regional Categoria ou última anuidade paga do 

Conselho  

• Regional da Categoria; 

• Apresentar carimbo com as especificações do órgão de Classe (conforme 

resolução 545/2017). 

• O candidato aprovado será contratado por prazo indeterminado, sendo que os 

primeiros 90 dias são considerados período de experiência. 

 

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 gerais 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. 

C- INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Integração Institucional é a porta de entrada e objetiva recepcionar novos colaboradores, 
facilitando sua adaptação e entendimento quanto ao funcionamento e filosofia da 
instituição. 

Manual de Integração do Colaborador 

 A integração possui todas as informações necessárias para que o novo colaborador 
conheça a instituição e a unidade, tais como:  missão, visão, valores, história, benefícios, 
regras de conduta, direitos e deveres e, noções de segurança no trabalho. 

Crachá de Identificação 

Documento de Identificação Funcional, com uso obrigatório durante a jornada de trabalho. 
O crachá permite acesso às dependências da unidade, reconhecimento do profissional no 
contato com outros profissionais e a identificação por parte da população atendida. 

Uniformes 

A instituição fornecerá aos empregados, uniforme para cada categoria profissional, para 
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realização de suas atividades sem nenhum custo. Este uniforme será fornecido após a 
aprovação do candidato no período de experiência.  

TABELA 17 – CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO RH 

 

Após o período de experiência, o empregado deve estar devidamente uniformizado para 
iniciar suas atividades, sendo que, a falta de qualquer item do uniforme implicará em 
medida disciplinar. 

Registro de ponto 

Conforme exposto no artigo da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT): 

Art. 74 – O horário do trabalho constará de quadro, organizado conforme modelo 
expedido pelo Ministro do Trabalho e afixado em lugar bem visível. Esse quadro será 
discriminativo no caso de não ser o horário único para todos os empregados de uma 
mesma seção ou turma. 

§ 1º - O horário de trabalho será anotado em registro de empregados com a indicação de 
acordos ou contratos coletivos porventura celebrados. 

§ 2º – Para os estabelecimentos de mais de dez empregados será obrigatória a anotação 
da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme 
instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação 
do período de repouso. 

Todos os funcionários devem registrar seu ponto, com exceção dos Diretores, Gerentes, 
Coordenadores e Consultores, mediante comunicado do Diretor Geral do serviço 
formalizado junto ao Departamento Pessoal. 

O registro da presença do funcionário se realiza por meio de ponto eletrônico biométrico. 
Atende ao preconizado pela Portaria TEM 1.510 de 2009, que regulamenta o Sistema de 
Registro de Ponto. 

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. 

O Espelho de Ponto deverá ser assinado exclusivamente pelo funcionário. 
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Faltas 

São consideradas faltas, conforme a situação: 

• Faltas abonadas: Licença Médica, Licença Nojo (Falecimento pai, mãe, filhos e 
irmãos.), Licença Gala, Licença Paternidade, Participação em Processos na Justiça, 

Serviço Militar, dentre outros conforme disposto no art. 473 da CLT. 

• Faltas Justificadas: São aquelas que não estão contempladas na CLT ou em 
Instrumento Coletivo de Trabalho, mas que necessitam de comprovante ou declaração 
de comparecimento e o empregado é descontado em Folha de Pagamento sem perda 
do período de gozo de férias e 13º. Salário. 

• Faltas Injustificadas: São aquelas faltas sem nenhum tipo de comprovante, portanto, 
geram desconto em Folha de Pagamento, quando superior a 05 (cinco) faltas dentro 
do Período Aquisitivo, com perda no 13º. Salário e período de gozo de férias. 

Afastamentos - INSS 

• Auxílio Doença e Acidente de Trabalho: Em caso de afastamento superior a 15 
(quinze) dias, o empregado é encaminhado ao INSS para dar entrada no Auxílio 
Doença. 

• Licença Maternidade: O artigo 392 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, 
prevê que a partir do 8º (oitavo) mês de gestação, mediante apresentação de atestado 
médico de 120 (cento e vinte) dias, a empregada poderá gozar do benefício, que é 
pago pela Instituição em Folha de Pagamento e deduzido na Guia de Recolhimento da 
Previdência Social. A licença maternidade também é garantida para gestantes que 
perderem o feto acima da 23ª semana de gestação. 

• Licença Adoção: De acordo com a Lei 12.873 – Art. 71-A: Ao segurado ou segurada 
da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de 
criança é devido salário-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias. 

FIGURA 46 – MACROPROCESSO RECURSOS HUMANOS 
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D- POLÍTICA DOS PROCESSOS DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

Critérios para Movimentação de Pessoal: 

• Só poderão ser realizadas após o período de pelo menos 12 meses na mesma 
unidade de serviço e mesma função, ou por necessidade da instituição; 

• A possibilidade deverá ser avaliada pelos gestores envolvidos juntamente com a 
área de Gestão de Pessoas; 

• O interesse de recolocação na vaga deverá ser comunicado ao departamento de 
gestão de pessoas; 

• A efetivação dependerá da existência da vaga; 

• A efetivação somente poderá ser realizada após aceitação e formalização por todos 
os envolvidos; 

• As transferências somente poderão ocorrer após verificação da programação de 
férias. 

E- POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

A Política de Desenvolvimento de Pessoas da Pró-Saúde integra as ações de 
desenvolvimento e capacitação de todos os profissionais pertencentes a Unidade de 
Saúde, a fim 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. As ações de desenvolvimento e capacitação dos profissionais serão 
realizadas de acordo com a estrutura e número de colaboradores da unidade. 

Avaliação de Desempenho  

A avaliação de desempenho deve ser encaminhada e realizada pelo gestor. Esta 
metodologia oportuniza tempo necessário para avaliar o colaborador em seu desempenho 
em cada indicador de competência definida para a sua função, baseada em sua descrição 
de cargos/atividades.  

A avaliação adotada é formal (formulário pré-estabelecido), direta (realizado pela chefia 
imediata) e acompanhada de feedback (retorno da avaliação ao funcionário). Serão 
levadas em consideração as competências comportamentais e técnicas do funcionário. 
Será realizada a cada 02 anos. 

Esta avaliação será de 180 graus. Este tipo de avaliação é uma ferramenta que tem como 
foco a gestão estratégica de pessoas, onde o avaliado é analisado somente pelos 

seus superiores, ou seja, permite que o gestor realize uma avaliação de cada membro 
da sua equipe, tendo por base as metas que lhe foram determinadas durante o período. 

Capacitação do Profissional 

Capacitar é tornar o profissional habilitado para desempenhar sua função e favorecer, tanto 
o empregador, quanto o colaborador, uma vez que este se sente mais motivado e apto 
para o exercício de suas funções. 

A capacitação dos profissionais deverá ocorrer após a avaliação de desempenho ou 
quando houver inclusão de novo equipamento e/ou sistema na unidade, ou ainda por 
solicitação do gestor da área. Será elaborado um Plano de Desenvolvimento Individual 
(PDI) para o colaborador com avaliação de desempenho menor que 70 pontos. Esta 
atividade será acompanhada pelo RH e pelo gestor da área. O funcionário é responsável 
por executar as tarefas definidas no seu PDI.  

Os profissionais em cargos de liderança deverão atingir pontuação acima de 80. 

Ressaltamos que além das ações do PDI, cada unidade de saúde possuirá um Plano 
Global de Capacitação Técnica promovido pelo Núcleo de Educação Permanente.  

Conforme citado anteriormente, a avaliação de desempenho ocorrerá a cada 2 anos, sendo 
que a segunda avaliação terá como base a execução do PDI. O baixo desempenho na 
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segunda avaliação poderá gerar o desligamento do colaborador. 

Incentivos De Carreira  

O incentivo de carreira e sucessão, quando ocorrer, deve ter por base a análise da 
Avaliação de Desempenho do ano corrente, o progresso e o histórico funcional. Para casos 
de carreira e sucessão, será inclusa também a análise de compatibilidade dos pré-
requisitos do colaborador e da vaga. Para todos os casos, o mínimo de tempo exigido pela 
empresa é que o colaborador tenha pelo menos 12 meses de permanência no cargo atual 
na condição de contrato por tempo indeterminado. 

Poderá haver exceções que deverão ser justificadas e autorizadas pelo Diretor Geral da 
Unidade. 

Princípios básicos para o incentivo de carreira: o colaborador deve apresentar os 
requisitos estabelecidos para o cargo e é desejável que faça parte do quadro funcional da 
unidade há, no mínimo, 12 meses. 

Será considerada também para análise prévia as informações do histórico funcional 
(pontualidade, assiduidade, medidas disciplinares, dentre outros) e sua avaliação de 
desempenho citado acima. 

O tempo de empresa será um pré-requisito básico para análise prévia do colaborador em 
caso de incentivo de carreira e mudança de função simples. Contudo, este requisito 
somente será flexível em casos esporádicos devidamente justificados e aprovados pela 
diretoria registrado em avaliações de experiência ou desempenho anual. 

Pesquisa de Clima Organizacional 

A Pesquisa de Clima Organizacional é uma ferramenta para coleta de dados, sobre a 
percepção dos colaboradores em relação aos diversos fatores que afetam os níveis de 
motivação e desempenho dos mesmos. Além da identificação destes problemas, a 
pesquisa, enquanto meio de comunicação, possibilita ainda a utilização do conhecimento 
tácito dos colaboradores para a resolução dos problemas com os quais os mesmos lidam 
diariamente. A pesquisa, portanto, possibilita que a organização avalie seu momento atual 
e planeje ações, em um processo de melhoria contínua. 

A Unidade de Saúde realizará a pesquisa anualmente e divulgará um resumo com os 
resultados obtidos e plano de melhorias, para os colaboradores.  

A pesquisa de clima é um meio para a Unidade de Saúde identificar oportunidades de 
melhorias contínuas no seu ambiente e nas condições de trabalho. Portanto, uma vez 
identificadas, deve ser elaborado plano de ação. 

F- POLÍTICA DE SALÁRIOS 

As bases salariais serão revisadas através de pesquisa interna considerando os serviços 
da mesma região com o mesmo perfil. Também poderá ser utilizado como referência os 
valores de salários praticados pelo ente público local.  

A 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.  

Alterações Salariais: Os tipos de alteração salarial previstos são os seguintes: 

• Promoção: promoção para um cargo maior, também conhecida como Promoção 
Vertical. Através de processo seletivo interno. 

• Transferência para outro cargo: através de processo seletivo interno. 

• Ajustes de mercado: através de pesquisa de mercado com pelo menos 3 serviços 
do mesmo perfil, por piso sindical ou plano de cargos do ente público. 

lucas.teixeira
Realce
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• Reclassificação do cargo: através de pesquisa de mercado com pelo menos 3 
serviços do mesmo perfil, por piso sindical ou plano de cargos do ente público. 

- Benefícios 

Em seus projetos a Pró-Saúde concede os benefícios previstos em Legislação e em 
convenções coletivas.  

G- MEDIDAS DISCIPLINARES 

Ferramenta legal à disposição do empregador para reajustamento de conduta do 
empregado que deixa de cumprir com as obrigações do Contrato de Trabalho.  

Dependendo da gravidade da falta cometida pelo colaborador, a Entidade adota as 
seguintes medidas: 

ADVERTÊNCIA VERBAL- Comunicação verbal ao colaborador, indicando-lhe a falta 
cometida. 

ADVERTÊNCIA POR ESCRITO- Comunicação e registro por escrito da falta cometida. 

SUSPENSÃO- Em caso de falta grave, poderá ocorrer a suspensão do colaborador por um 
período que pode variar de 1 a 29 dias, ficando igualmente suspensa a remuneração do 
(s) dia (s) correspondente (s) e refletirá nas férias. 

DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA- Aplicado em casos de faltas ou outras situações 
consideradas muito graves, conforme artigo 482 da C.L.T. 

DESLIGAMENTO FUNCIONAL - Em casos solicitação de desligamento funcional, será 
obrigatório o preenchimento e devida justificativa no formulário de solicitação de 
desligamento, isso pela chefia imediata e assinada pela diretoria da área.  

H- PREMISSAS BÁSICAS 

Por acreditar na capacidade de promover o desenvolvimento de pessoas, a Pró-Saúde 
define e estabelece a política de Gestão de Pessoas considerando algumas premissas 
básicas:  

Cumprir todas as exigências, normas, leis e convenções legais pertinentes às relações e 
ambiente de trabalho e aplicáveis às nossas atividades;  

Assumir o compromisso público de defesa e proteção aos Direitos Humanos, Direitos da 
Criança e Direitos Fundamentais do Trabalho, em alinhamento a Princípios, Padrões e 
Tratados conclamados nacional e internacionalmente; 

Não empregamos menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos, conforme previsto no artigo 7º da Constituição Federal. 

Respeitar a diversidade e dignidade do ser humano, preservando a individualidade e 
privacidade, não admitindo a prática de atos discriminatórios de qualquer natureza: no 
ambiente de trabalho com público interno e externo; 

Assegurar o bom relacionamento entre todos os profissionais da Unidade de Saúde, 
mantendo um ambiente de trabalho seguro e saudável e propiciar condições para níveis 
ótimos de desempenho e produtividade;  

Assegurar a segurança e saúde ocupacional e contribuir para melhoria da qualidade de 
vida dos colaboradores;  

Promover o constante desenvolvimento e aperfeiçoamento das potencialidades técnicas e 
comportamentais de nossos colaboradores e disponibilizar mecanismos favoráveis que 
lhes permitam administrar seu plano de crescimento, pessoal e profissional, a fim de 
garantir a melhoria contínua dos processos de gestão;  
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Garantir prioridade de oportunidades para o crescimento profissional das pessoas, pelo 
investimento e desenvolvimento das competências, pela valorização e respeito ao 
conhecimento e formação profissional, estes adquiridos ao longo da carreira. 

2. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ANUAL COM FOCO EM COMPETÊNCIA 

A avaliação de desempenho com foco em competência é um retrato fiel da realidade no 
trabalho, uma vez que identifica se o profissional e o cargo estão alinhados a estratégia da 
empresa. Esta ferramenta busca melhorar a atuação do potencial do colaborador, 
identificando e desenvolvendo as competências técnicas ou comportamentais.  

A avaliação de desempenho será encaminhada e realizada pela Linha de Comando no 
mês em que o colaborador completar 1 ano da sua admissão. Esta metodologia oportuniza 
tempo necessário para avaliar o colaborador em seu desempenho em cada indicador de 
competência definida para a sua função, baseada em sua descrição de cargos/atividades.  

Optou-se por este método visando o acompanhamento programado, iniciando a avaliação 
com o processo de seleção, seguindo com a avaliação de experiência (45 dias e 90 dias) 
e por fim, a avaliação de desenvolvimento anual.  

A avaliação de desempenho obedecerá a este critério de realização em virtude da 
importância em manter uma linha de continuidade ao processo: Seleção, Avaliação de 
experiência e Avaliação de Desempenho Anual. A intenção é proporcionar o tempo 
necessário para a identificação e o desenvolvimento das ações ao colaborador a cada 
etapa do processo.  

A avaliação adotada será formal (formulário pré-estabelecido), direta (realizado pela chefia 
imediata) e acompanhada de feedback (retorno da avaliação ao funcionário), pois 
considera-se que este é um bom momento para o líder reforçar uma relação de confiança 
com o liderado, comunicando as suas percepções e expectativas referente a atuação e o 
desempenho do funcionário, uma vez que o principal objetivo é o DESENVOLVIMENTO 
de pessoas. 

Vale ressaltar que a Avaliação de Desempenho é uma importante ferramenta de Gestão 
de Pessoas que corresponde a uma análise sistemática do desempenho do profissional 
em função das atividades que realiza, das metas estabelecidas, dos resultados alcançados 
e do seu potencial de desenvolvimento, tendo como objetivo a promoção do crescimento 
pessoal e profissional do funcionário e fornecer informações importantes para a tomada de 
decisões acerca de salários, promoções, demissões, treinamento e planejamento de 
carreira, bem como proporcionando o crescimento e o desenvolvimento da pessoa 
avaliada, além de estimular resultados de cunho administrativo, motivacionais e de 
comunicação, dentre elas: 

• A identificação de pontos de melhoria a empresa no que concerne a atenção ao 

colaborador – futuros projetos para o Grupo de Humanização em parceria com o RH; 

• A identificação de diferenças e ritmos individuais; 

• O estímulo ao Feedback; 

• O desenvolvimento da Linha de Comando; 

• O estímulo a comunicação e ao relacionamento interpessoal; 

• O direcionamento do funcionário na busca do autodesenvolvimento; 

• O auxílio na verificação de aprendizagem, pois a Avaliação de Desempenho permite a 

evidência do GAP individual;  

• A motivação e satisfação do colaborador com o seu trabalho e com a empresa; e 

• Apoio as Pesquisas de Clima Organizacional. 

PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

• O processo de Avaliação de Desempenho obedecerá às rotinas estabelecidas e 

conforme IT.RH.005; 
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• O formulário será encaminhado pelo RH, via e-mail até o 15º dia útil do mês em que o 

colaborador completar 1 ano da sua admissão, o qual deverá ser preenchido, 

justificado, impresso e devidamente assinado pelos envolvidos. O prazo de devolução 

do formulário impresso ao RH será até o último dia do referido mês, o qual será tabulado 

e encaminhado, em casos de deficiências, ao NEP para programação e definição do 

PDI; 

• O avaliador deverá levar em consideração algumas observações:  

• Conhecer e compreender bem o significado dos critérios avaliados; 

• Conhecer cada funcionário que está sob sua responsabilidade; 

• Conhecer a atividade desenvolvida pelo avaliado; 

• Avaliar de forma: Clara e objetiva; isenta de interferências pessoais; baseada em fatos 

concretos e sem julgamentos de valores. 

• • Após o preenchimento da avaliação de desempenho, o Avaliador da área realizará 

o feedback com o avaliado - colaborador, mantendo uma comunicação bilateral, com 

retorno motivacional e desenvolvedor, ressaltando os pontos fortes e pontuando os 

pontos fracos. Após o feedback, o avaliador ouvirá as considerações do avaliado e 

discutirá e acordará com o mesmo os principais pontos a serem desenvolvidos.    

• • Atenção: Após avaliação do 1 ciclo de Avaliação de Desempenho (2011), 

identificou-se alguns pontos frágeis, ao qual foram sugeridos ações ou medidas 

corretivas. Dentre eles a sugestão de um cronograma diferenciado de datas de entrega 

e devolução das avaliações de desempenho a equipe de enfermagem (DENF), visando 

garantir a eficácia do feedback e por consequência garantir os objetivos da Avaliação 

de Desempenho. A sugestão deste cronograma deu-se pela observação de constantes 

atrasos na devolução da avaliação a partir do mês de junho e consequente dificuldade 

de realização e compreensão do avaliador e avaliado quanto a esta ferramenta em sua 

importância e benefícios. Os meses de junho concentra aproximadamente 33,33 % dos 

colaboradores contratados para esta área, tendo em vista ser o mês que antecedeu a 

inauguração da Unidade de Saúde, o que tornou difícil e justifica as dificuldades 

encontradas no primeiro ciclo de avaliações de desempenho por este grupo. Abaixo, o 

cronograma proposto de entrega e devolução das avaliações a enfermagem a partir do 

2 ciclo de avaliações. Estas datas poderão ser modificadas mediante a necessidade e 

número de profissionais. 

o •Janeiro - Entrega: dia 15/ Devolução: dia 31 

o •Fevereiro - Entrega: dia 15/ Devolução: dia 28 ou 29 

o •Março - Entrega: dia 15/ Devolução: dia 31 

o •Abril - Entrega: dia 15/ Devolução: dia 30 

o •Maio - Entrega: dia 15/ Devolução: dia 31 

o •Junho - Entrega: dia 15 de junho/ Devolução: dia 31 de julho 

o •Julho - Entrega: dia 1 de agosto/ Devolução: dia 15 de agosto 

o •Agosto - Entrega: dia 15/ Devolução: dia 31 

o •Setembro - Entrega: dia 15/ Devolução: dia 30 

o •Outubro - Entrega: dia 15/ Devolução: dia 31 

o •Novembro - Entrega: dia 15/ Devolução: dia 30 

o •Dezembro - Entrega: dia 15/ Devolução: dia 31 

Com base no mapeamento de competências e metodologia especificada, criamos critérios 
de pontuação para melhor compreensão do avaliado e avaliador e maior eficácia na 
mensuração dos dados. Portanto:  

• Competências Comportamentais - Foco no cliente, Foco nos resultados e Gestão 
de Pessoas:  

4 – Máxima (Forte evidência da competência avaliada);  
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3 – Alta (Boa evidência da competência avaliada);  

2 – Baixa (Pouca evidência da competência avaliada); e  

1 – Inexistente (Não há evidências da competência avaliada). 

•  Competências Técnicas:  

4 – Máxima (Domínio do conhecimento e da prática); 

3 – Alta (Bom conhecimento e consegue pôr em prática);  

2 – Baixa (Conhecimento Insuficiente para pôr em prática); e  

1 – Inexistente (Não conhece). 

Os resultados das avaliações serão tabulados para a definição do Plano de 
Desenvolvimentos de Competências (PDC). Em casos, de deficiências ou lacunas 
apresentadas pelo colaborador, entre o esperado e o atingido (GAPs), estas informações 
serão repassadas ao Núcleo de Educação Permanente (NEP), o qual definirá o Plano de 
Desenvolvimento Individual (PDI) para cada colaborador, visando o desenvolvimento frente 
ao desempenho e a satisfação do colaborador no exercício de sua função e, por 
conseguinte, a valorização dos objetivos e estratégias organizacionais e melhorias nos 
resultados. 

 Desenvolvimento com foco em Competência 

Na sequência da avaliação de desempenho com foco na competência, o PDI é uma 
importante ferramenta que apresenta as condições atuais de cada colaborador e ao mesmo 
tempo, mostra o que pode (ou deve) ser realizado no seu desenvolvimento. 

O Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) será realizado com a finalidade de suprir 
eventuais gaps, entre o que se entende ser necessário para cada colaborador e o que 
efetivamente se apresenta dentro do conceito de competências essenciais e especificas 
para o exercício da função. 

A partir da correta identificação das competências essenciais e específicas o NEP avaliará 
a melhor forma de encaminhar os planos de desenvolvimento e criar estratégias que não, 
necessariamente, podem ser TREINAMENTOS.  

Podemos e devemos recorrer a todos os tipos de trabalhos para desenvolver os GAPs, tais 
como: 

• Grupos de estudos, 

• Workshop, 

• Sessões de filmes, 

• Dinâmicas de grupo, 

• Dentre outros. 

Após definição de cronograma, as convocações serão realizadas pelo NEP através de e-
mail as linhas de comando e convites individuais entregues pessoalmente a cada 
colaborador convocado. 

Como medida preventiva os PDI1s serão abertos a todos os colaboradores interessados 
em aprimora-se independente do apontamento na avaliação de desempenho anual. Nesta, 
poderão participar ainda funcionários que tiveram apontamentos em avaliações de 
experiência. Estas informações serão pontuadas pelo RH ou chefia imediata. 

Incentivos de carreira com foco em competências 

Os incentivos, carreiras e sucessão ocorrerão tendo como base para análise da Avaliação 
de Desempenho do ano corrente, o progresso e o histórico funcional. Para casos de 
carreira e sucessão, será inclusa também a análise de compatibilidade dos pré-requisitos 
do colaborador e da vaga. Para todos os casos, o mínimo de tempo exigido pela empresa 
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é que o colaborador tenha pelo menos 03 meses de permanência no cargo atual na 
condição de contrato por tempo indeterminado ou determinado.  

PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA O INCENTIVO DE CARREIRA 

• RH deverá auxiliar a direção no que concerne ao dimensionamento de pessoal, de 
acordo com as especificidades de cada diretoria setorial, disponibilizando seus relatórios 
mensais atualizados, informando as admissões, demissões e afastamentos, com 
quantitativos reais; 

• Para o incentivo de carreira o colaborador deverá apresentar os requisitos 
estabelecidos para o cargo e desejável fazer parte do quadro funcional da empresa no 
mínimo de três meses; 

• Será considerada também para análise prévia as informações do histórico funcional 
(pontualidade, assiduidade, medidas disciplinares, dentre outros); 

• A avaliação de experiência será utilizada como ferramenta de análise até seis 
meses da data de admissão. Após os seis meses a avaliação de desempenho anual será 
antecipada na data de envio e devolução, sendo considerada a nova data de emissão para 
as próximas avaliações de desempenho anual; 

• A avaliação de Desempenho anual será válida até 11 meses após sua realização 
para efeitos de análise; 

• O incentivo de carreira será considerado para casos de crescimento profissional na 
ascendência de nível hierárquico, considerando as atribuições e responsabilidades 
diferenciadas e salário superior; 

• Para cargos de mesmo nível hierárquico e responsabilidades, atribuições e salários 
semelhantes será necessário apenas a análise do histórico funcional e o mínimo de três 
meses de permanência na empresa, sendo considerada mudança de função simples; 

• Caso o incentivo de carreira ou mudança de função simples seja efetivado o 
colaborador terá como nova data de emissão para as próximas avaliações de desempenho 
anual a data efetiva da mudança de função; 

• O incentivo de carreira poderá ocorrer no máximo até duas vezes em um período 
de 12 meses. Contudo, será necessário que haja o mínimo de três meses na função atual 
para se ter um tempo mínimo para a avaliação. Neste caso poderá ser utilizada para a 
segunda analise de promoção a avaliação de desempenho anual, a qual será antecipada 
a data de entrega e devolução, sendo considerada a nova data de emissão para as 
próximas avaliações de desempenho anual; 

O tempo de empresa será um pré-requisito básico para análise prévia do colaborador em 
caso de incentivo de carreira e mudança de função simples. Contudo, este requisito 
somente será flexível em casos esporádicos devidamente justificados e aprovados pela 
diretoria registrado em avaliações de experiência ou desempenho anual. 

No Anexo IX encontra-se o Manual de Gestão de Pessoas, as Normas e Procedimentos 
para Recrutamento, Seleção e Contratação de Profissionais sob o Regime CLT e a Política 
de Remuneração da Pró-Saúde. 

 

5.8.4. POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
A Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST) tem por objetivos a 
promoção da saúde, a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, a prevenção de 
acidentes e de danos à saúde relacionados ao trabalho. São princípios da PNSST o 
fortalecimento da universalidade, o diálogo social e a integralidade de ações. 

A Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho aponta como prioritárias as ações 
de promoção e proteção sobre as de assistência, reabilitação e reparação.  
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5.8.5. PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL 
- NR 7 

A NR 7 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos 
os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do 
Programa Controle Médico Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promoção 
e preservação da saúde do conjunto de seus trabalhadores. 

O PCMSO é previsto pela Portaria do Ministério do Trabalho número 3214 de 08/06/78; a 
qual determina que todos os empregadores ou instituições que admitam trabalhadores 
como empregados regidos pela CLT, elaborem e implementem tal programa.  

O mesmo tem por objetivo a promoção e a preservação da saúde dos trabalhadores, bem 
como a prevenção e diagnóstico precoce de doenças relacionadas às funções 
desempenhadas e ao ambiente de trabalho. Este trabalho é realizado por Médico do 
Trabalho. 

A gestão de ambulatórios médicos nas dependências da empresa é, ao mesmo tempo, 
uma forma de promover a saúde, segurança e tranquilidade dos colaboradores e 
colaborar com o aumento de sua qualidade de vida; 

Além disso, esse atendimento médico contribui, consideravelmente, para a redução dos 
custos de saúde, já que muitos dos problemas são resolvidos sem necessidade de 
deslocamento do colaborador para uma consulta médica externa; 

Esse monitoramento também gera resultados eficientes e controlados na gestão de 
ambulatórios médicos da empresa e do Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO). 

Os atendimentos e serviços prestados pela medicina ocupacional são: 

• Exames Admissionais - deverá ser realizada antes que o trabalhador assuma suas 
atividades; 

• Exames Periódicos – deverão ser realizados com os intervalos mínimos de tempo 
discriminados; 

• Mudança de Função - será obrigatoriamente realizado antes da data da mudança; 

• Retorno ao Trabalho - deverá ser realizada obrigatoriamente no primeiro dia da 
volta ao trabalho de trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) 
dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.; 

• Exames Demissionais - será obrigatoriamente realizada até a data da 
homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado 
há mais de: 90 dias.; 

• Consultas aos colaboradores; 

• Homologar atestados  

• Campanhas Preventiva e educativas; 

• Treinamentos. 
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FIGURA 47 – MACROFLUXO SESMT 

  

5.8.6. PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA 
O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ou PPRA é um programa estabelecido 
pela Norma Regulamentadora NR-9, da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, do 
Ministério do Trabalho.  

Este programa tem por objetivo, definir uma metodologia de ação que garanta a 
preservação da saúde e integridade dos trabalhadores face aos riscos existentes nos 
ambientes de trabalho. 

A legislação de segurança do trabalho brasileira considera como riscos ambientais, 
agentes físicos, químicos e biológicos. Para que sejam considerados fatores de riscos 
ambientais estes agentes precisam estar presentes no ambiente de trabalho em 
determinadas concentrações ou intensidade, e o tempo máximo de exposição do 
trabalhador a eles é determinado por limites pré-estabelecidos. 
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FIGURA 48 – MODELO DE MAPA DE RISCO 

 

Cabe ao SESMT o implantar e monitoramento da Brigada de Combate a Incêndio: 
Atividade determinada por ato normativo do Corpo de Bombeiros (em nível estadual), que 
estabelece aspectos de segurança construtiva do ambiente e composição do corpo de 
brigadistas, as contingências e as adequações necessárias aos riscos presentes. 

O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número 
total de empregados do estabelecimento, observadas as exceções previstas nesta NR. O 
serviço de medicina ocupacional será realizado por empresa parceira e a unidade terá um 
técnico de segurança do trabalho. 

Atividade a serem desenvolvidas pelo SESMT: 

• Elaboração de ordens de serviços, bem como sua total implantação nos setores da 
organização; 

• Pedido e caracterização do CAI (certificado de aprovação de instalação), para novas 
instalações; 

• Dimensionamento do SESMT e efetivação do registro na DRT; 

• Elaboração de estatísticas de acidentes e preenchimento dos quadros III, IV, V, VI, da 
NR-4 da Portaria 3.214/78; 

• Implantação completa da CIPA; 

• Estudo e dimensionamento, distribuição e controle de EPIs para todos os 
colaboradores; 
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• Implantação e Implementação do PCMSO, conforme o que rege a NR-7 e NR-32 da 
Portaria 3.214/78; 

• Orientar  

• Implantação e Implementação do PPRA, conforme o que rege a NR-9 e NR-32 da 
Portaria 3.214/78; 

• Direcionar formação, efetuar procedimentos de trabalho e liberações e serviços para 
os trabalhadores que por ventura fiquem expostos a trabalhos com eletricidade; 

• Efetuar as manutenções dos vasos de pressão conforme o que rege a NR-13 da 
Portaria Nº 3.214/78; 

• Efetuar os laudos de insalubridade e periculosidade afim de caracterizar exposições 
aos riscos químicos físicos e biológicos bem com as atividades periculosas dos 
colaboradores; 

• Efetuar estudos ergonômicos para diminuir as incidências de doenças nas unidades; 

• Efetuar obras, utilizando os preceitos de segurança contidos na NR-18 da Portaria Nº 
3.214/78; 

• Utilizar preceitos para a manipulação de produto químicos (aquisição, armazenagem, 
uso, EPI, disposição e descarte); 

• Aplicar na íntegra os preceitos de combate a incêndio, seguindo as recomendações da 
NR-23 da Portaria Nº 3.214/78, legislações federais, estaduais, municipais e NBR, 
referenciadas nas normas; 

• Aplicar os preceitos de condições sanitários e conforto nos postos de trabalhos, 
conforme o que rege a NR-23 da Portaria Nº 3.214/78; 

• Tratar, armazenar, destinar e monitorar os resíduos conforme o que rege a NR-25 da 
Portaria Nº 3.214/78, e demais legislações vigentes (CONAMA, ANVISA, Ministério da 
Saúde, etc.); 

• Identificar os produtos químicos e sinalizar os locais conforme o que rege a NR-26 da 
Portaria Nº 3.214/78; 

• Dar ciência a empresas das penalidades que a mesma está sujeita se não cumprir 
integralmente a legislação vigente no país; 

• Aplicar integralmente as recomendações contidas na NR-32 da Portaria Nº 3.214/78; 

• Cuidar para que sejam seguidas as recomendações quanto a vestimentas e proibições 
contidas nesta norma, bem como as especificações para elaboração do PPRA e 
PCMSO; 

• Cumprir integralmente os programas, controles, orientações e recomendações no que 
se refere a radiações ionizantes; 

• Participar a implantação do PGRSS (Programa de Gerenciamento de Resíduos dos 
Serviços de Saúde); 

• Implantar e gerenciar o plano de prevenção de riscos com material perfuro cortantes; 

• Implantar e gerenciar as ações relacionadas com trabalhos em espaços confinados, 
conforme o que rege a NR-33 da Portaria Nº 3.214/78; 

• Implantar e gerenciar, as ações relacionadas com trabalhos em altura, conforme o que 
rege a NR-35 da Portaria Nº 3.214/78; 

• Monitoramento do controle vacinal dos colaboradores;  

• Elaborar e divulgar o mapa de risco institucional. 

No anexo IX encontram-se os Manuais de Biossegurança e o de Segurança do Trabalho 
utilizados nas dependências da Pró-Saúde. 
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5.9. INCREMENTO DA ATIVIDADE 

 

5.9.1. PROPOSTA DE INCREMENTO DE QUADROS TÉCNICOS DE 
FUNCIONÁRIOS COM OS INDICATIVOS DE FUNÇÃO E CARGA 
HORÁRIA. 

No Anexo XVIII encontra-se a apresentação do quadro de Recursos Humanos com a 
proposta de incremento de quadros técnicos de funcionários com os indicativos de função 
e carga horária. 

5.9.2. PROPOSTA DE MELHORIAS DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DOS 
PROCESSOS DE TRABALHO, ROTINAS, NORMAS E DIRETRIZES 
CLÍNICAS.  

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 Instituição com a checagem de evidências 
dos requisitos, das práticas de trabalho dentro da legislação e das boas práticas vigente. 

É realizada por equipe multiprofissional e especializada da Sede Corporativa.  

Estrutura: 

O RAG é composto por 8.386 requisitos que se dividem nos grupos: 

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 checklist 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 NQSP – Local 
e o Diretor Geral do Hospital / Serviço de Saúde 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 
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Hospital / Serviço de Saúde deverá se comprometer com a melhoria dos mesmos através 
do preenchimento do Compromisso com Melhorias, que é monitorado pela Sede 
Administrativa. 

 

FIGURA 49 - MODELOS DE GRÁFICOS DO RAG 

 

FIGURA 50 - MODELOS DE GRÁFICOS DO RAG 

 

 

NORMAS E ROTINAS 
 

Conforme descrito no item 4.1.1.  DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA E OPERACIONAL 
DA UNIDADE, que representa a organização dos processos de trabalho e introdução à 
melhoria contínua na gestão da Unidade. estão elaborados, entre outros, documentos de 
cunho administrativo, de qualidade, procedimentos de gestão e manuais que dizem 
respeito à formalização de todo o funcionamento da UPA. 

Nesses documentos onde estão padronizadas o tipo, conteúdo e forma de apresentação 
dos documentos assegurando que todos os processos normatizados sejam efetivamente 
gerenciados pela qualidade (rastreabilidade, validade, entre outros). 
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No anexo X encontram-se modelos de Instrução de Trabalho e do Manual Técnico 
Assistencial com as descrições de procedimentos a serem implantados. 

Nestes documentos encontram-se descritos os procedimentos técnicos assistenciais e 
cuidados a serem prestados. 

Instruções de Trabalho: 

1. Admissão na sala de emergência 

2. Admissão na sala de observação 

3. Atendimento na sala de pequena cirurgia 

4. Desinfecção da sala-curativos 

5. Paciente aguardando vaga na UTI 

6. Rotina do expurgo 

7. Transporte paciente em cadeira de rodas 

No Anexo XIII encontram-se os Protocolos a serem implantados na UPA. 

1 Identificação do Paciente 

2 Prevenção de Quedas 

3  Higienização das Mãos 

4  Segurança da prescrição uso seguro e administração de medicamentos 

5 Segurança na comunicação entre os profissionais de saúde 

6  Protocolos Prevenção de Ulcera por Pressão 

7 Conexões-seguras-de-cateteres-e-sondas 

8 Protocolo de Atendimento a Dor Torácica 

9 Estabilização do RN 

11 Parto Normal 

12 PAV 

13 SEPSE 

14 Atendimento PCR 

15 Algoritmos do Suporte Avançado de Vida em Cardiologia 

16 Tratamento de Infecção do trato urinário em pediatria 

17 Trauma Pediátrico 

18 Diarreia Aguda 

19 Vitimização Infantil ou Síndrome de Maus Tratos 

20 Contenção-de-pacientes 

21 Plano de Atendimento de múltiplas vítimas 

22 Tratamento de infecção do trato urinário em adultos 

23 Pneumonia Comunitária 

24 Protocolo de Manejo da Dor 

Durante a descrição do projeto são mencionados os manuais dos serviços e estes 
encontram-se na integra nos referidos anexos. São eles. 

1. Manual do SAE 

2. Manual do Serviço Social 
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3. Manual do Serviço Diagnóstico por Imagem 

4. Manual do Laboratório 

5. Manual do Serviço de Higiene e Limpeza 

6. Manual de Gestão de Pessoas 

7. Manual do NEP 

8. Manual de Biossegurança 

9. Manual Institucional – DHO 

10. Manual Institucional de Segurança do Trabalho 

11. Manual do Serviço de Engenharia Clínica 

12. Manual do Serviço de Manutenção Predial 

13. Manual de Gestão 

14. Manual do Diretor Técnico 

15. Manual Administrativo Financeiro  

16. Manual Contábil-Financeiro  

17. Manual do Patrimônio 

18. Manual de Faturamento 

19. 8 Manual de Orientações - Pacientes e Acompanhantes 

20. Manual de Estatística 

21. Manual do Prontuário 

22. Manual de Compras e Contratações de Serviços 

23. Manual de Relacionamento com Fornecedores e Prestadores de Serviços 

24. Manual do Almoxarifado 

25.  Manual de Contratos 

26. Manual Técnico Assistencial 

27. Manual PGRSS 

28. Manual de Funcionamento das Comissões 

29. Manual Serviço de Pastoral da Saúde 

30. Manual Voluntariado 

31. Manual Farmácia Clinica 

32. Manual Farmácia Logística 

33. Manual de Referência e Contra Referencia 

5.9.3. PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE 
SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, AMBIENTAL E SOCIAL. 

A Pró-Saúde declara ter o compromisso, com o estabelecimento, implementação e 
manutenção da política ambiental, suas diretrizes, objetivos, responsabilidades e recursos 
para a gestão, de modo que os aspectos e impactos ambientais advindos de suas 
atividades, produtos e serviços, sejam gerenciados e mitigados, contribuindo para a 
Sustentabilidade. As diretrizes estabelecidas têm caráter abrangente nos níveis 
corporativo, regional ou local da Instituição, podendo ser estratificadas para se adequarem 
aos diferentes escopos do SGA - Sistema de Gestão Ambiental. 

É responsabilidade da Diretoria Executiva:  

• Implementar a Política Ambiental em sua área de responsabilidade e criar 
mecanismos para a sua disseminação ao público interno e externo; 

• Apoiar estrategicamente a implementação, manutenção e melhoria do Sistema de 
Gestão Ambiental, de modo que possa ser aplicado no âmbito corporativo, regional 
ou local da Instituição;  

• Identificar e planejar os recursos essenciais para implementar, manter e melhorar 
continuamente o Sistema de Gestão Ambiental; 
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• Orçar os recursos essenciais para o Sistema de Gestão Ambiental que incluam 
recursos humanos e habilidades especializadas, infraestrutura organizacional, 
tecnologia e recursos financeiros;  

• Garantir a disponibilização dos recursos para a gestão ambiental;  

• Definir, documentar e comunicar funções, responsabilidades e autoridades, visando 
facilitar uma gestão ambiental eficaz;  

• Estabelecer, revisar e adequar processos, de modo a obter melhoria do 
desempenho ambiental;  

• Estabelecer, implementar e manter objetivos e metas ambientais documentados, 
nas funções e níveis relevantes na organização; 

• Prover os meios e determinar os prazos nos quais os objetivos e metas ambientais 
sejam atingidos; 

• Estabelecer mecanismos, processos e procedimentos de gestão ambiental nos 
escopos estabelecidos; 

• Realizar as análises críticas do Sistema de Gestão Ambiental, em intervalos 
planejados para assegurar sua continuada adequação, pertinência e eficácia; 

• Proporcionar que o Sistema de Gestão Ambiental, em sua área de responsabilidade 
seja auditado em intervalos determinados; 

• Subsidiar a tomada de decisão sobre comunicar externamente ou não os aspectos 
ambientais significativos; 

• Promover a melhoria do desempenho do Sistema de Gestão Ambiental. 

É responsabilidade dos Representantes da Direção: 

• Coordenar, estabelecer, revisar e adequar o modelo de gestão para os processos 
que compõem o Sistema de Gestão Ambiental de modo a obter melhoria de seu 
desempenho; 

• Assegurar o cumprimento da política, objetivos e programas ambientais; 

• Garantir o atendimento aos requisitos legais e outros relacionados ao escopo 
estabelecido para o Sistema de Gestão Ambiental; 

• Promover mudanças para mitigação dos aspectos e impactos ambientais das 
atividades, produtos e serviços do escopo; 

• Conduzir a implementação e manutenção do Sistema de Gestão Ambiental, através 
de treinamentos ou outras ações e acompanhamentos sistemáticos; 

• Manter e melhorar o Sistema estabelecido utilizando-se dos processos de ação 
corretiva, preventiva, auditorias sistemáticas e análise crítica; 

• Relatar o desempenho do Sistema de Gestão à Alta Direção para análise crítica e 
melhoria do Sistema de gestão ambiental. 

Diretrizes: 

1. Liderança  

• Apoiar as ações estratégicas relativas à gestão ambiental estimulando a 
participação de todos; 

• Assegurar o compromisso para alcançar a excelência do desempenho ambiental; 

• Comunicar o comprometimento, as prioridades e as ações da Instituição junto às 
partes interessadas (stakeholders);  

• Estimular a difusão e implementação das melhores práticas ambientais. 
 

2. Atendimento à Legislação Ambiental e Requisitos Estatutários 

• Cumprir a legislação pertinente às atividades, produtos e serviços; 

• Adotar uma postura de transparência e ética nas suas relações com as partes 
interessadas (stakeholders). 
 

3. Prevenção da Poluição e Melhoria Ambiental 
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• Promover a melhoria contínua dos processos, serviços prestados pela Instituição e 
seus resultados, visando à qualidade ambiental; 

• Desenvolver ações voltadas para a ecoeficiência, para prevenção da poluição, 
mitigação da geração de resíduos sólidos, das emissões de gases efeito estufa e 
redução do consumo de recursos naturais em seus processos, produtos e serviços; 

• Desenvolver operações planejadas e seguras às pessoas e ao meio ambiente; 

• Aperfeiçoar continuamente os indicadores ambientais, de modo a torná-los cada 
vez mais precisos e uniformes com consequente incentivo ao cumprimento das 
metas estabelecidas. 
 

4. Gestão de Fornecedores 

• Promover o engajamento e comprometimento dos fornecedores com as questões 
ambientais; 

• Selecionar fornecedores com base em requisitos ambientais; 

• Incluir requisitos ambientais na especificação de produtos e serviços a serem 
adquiridos; 

• Implementar a logística reversa no processo de aquisição. 
 

5. Gestão de Pessoas 

• Estabelecer e implementar programas de educação ambiental aos diversos níveis 
organizacionais da Instituição e terceiros que atuem em seu nome, objetivando 
capacitá-los para participação ativa na gestão ambiental; 

• Conscientizar todos os seus colaboradores e prestadores de serviços da 
importância da responsabilidade individual para o atendimento dos objetivos e 
metas ambientais da Instituição. 
 

6. Relacionamento com o Cliente e a Comunidade 

• Envolvimento do cliente e da comunidade; 

• Estabelecer diálogo e desenvolvimento de parcerias com o cliente e a comunidade 
visando à melhoria do desempenho ambiental;  

• Estimular o compromisso ambiental de todos os públicos em relação aos serviços 
de saúde, educação e assistência social. 

TABELA 18 – PLANO DE AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE 

META AÇÃO COMO 

Reciclagem de 
Resíduos 

Pesquisar Empresas que realizem 
coletas de resíduos.                      
Verificar gestão de contrato em 
Empresas 

Realizar contratos com 
Empresas que realizem coleta 
de resíduos. 

Solicitar através do SHL (Serviço de 
Higienização e Limpeza), a compra 
de lixeiras seletivas. 

Solicitar de compras de lixeiras 
seletivas. 

Realizar orientações de 
sensibilização dos colaboradores e 
usuários quanto a utilização de 
lixeiras seletivas. 

Realização de Campanhas de 
Sensibilização. 

Verificar espaço na Unidade de 
Saúde, para a adequação da 
Central de Coleta de resíduos junto 
com o Comitê e a Diretoria Geral. 

Promover parceria com o 
Comitê de venda de Inservíveis. 
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Sustentabilidade 

Ambiental/Social 

Construção de espaços de 
convivências arborizados, com 
material reciclado, objetivando 
acomodar e socializar 
acompanhantes de usuários e os 
colaboradores nos intervalos de 
suas jornadas de trabalho. 

Verificar local com o Comitê e 
Diretor Geral. Fazer convênios 
com empresas de reciclagem 
de garrafas pet 

Consumo 
consciente de 
água e energia 

Acionamento diário do grupo 
gerador em horário de ponta 

Programação em horários pré 
determinados. 

Inspeção mensal noturna nos 
setores. 

Ronda em todas as 
dependências em desuso no 
horário das 19:00hs às 22:00hs, 
acompanhado do eletricista 
noturno. Elaboração de relatório 
para a Diretoria de apoio, 
comunicar e pedir providencias 
aos gestores das áreas 
detectadas. 

Instalação de torneiras automáticas 
por pressão. 

Substituição das torneiras 
atuais convencionais por 
torneiras de pressão 

Consumo 
Consciente de 
Papel 

Implantar caixas para separação 
dos papeis para cada lixeira e 
mesa, acordando com SHL a 
pesagem do papel. e 
conscientizando  os colaboradores 
do uso mesmo 

 

Reutilizar caixas e distribuído 
nos setores 

Verificar com TI a possibilidade a 
implantação de impressão frente e 
verso, nas impressoras que 
possibilitam esse tipo impressão. 

Utilizar impressão frente e verso 
sempre que possível 

 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL QUANTO AO DESCARTE DE RESÍDUOS 
O Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é o documento 
que aponta e descreve as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos, que corresponde 
às etapas de: segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 
tratamento e disposição final. Deve considerar as características e riscos dos resíduos, as 
ações de proteção à saúde e ao meio ambiente e os princípios da biossegurança de 
empregar medidas técnicas administrativas e normativas para prevenir acidentes. 

Segundo a RDC ANVISA nº 306/04, o gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde 
- RSS consiste em um conjunto de procedimentos planejados e implementados, a partir de 
bases científicas e técnicas, normativas e legais. Tem o objetivo de minimizar a geração 
de resíduos e proporcionar aos mesmos um manejo seguro, de forma eficiente, visando a 
proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde, dos recursos naturais e do meio 
ambiente. 

Tem como objetivo geral realizar o gerenciamento dos resíduos provenientes dos serviços 
de saúde, abrangendo segregação, coleta, transporte interno, armazenamento interno, 
rotas e rotinas de coleta, armazenamento externo, transporte externo, tratamento e 
disposição final destes resíduos, e evidência situações de riscos relacionadas aos resíduos 
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perigosos. 

Objetivos específicos 

• Redução da geração de resíduos de serviços de saúde - RSS; 

• Planejar as ações de gerenciamento de resíduos, eliminando as fontes de 
contaminação, reduzindo os índices de acidente do trabalho relacionado aos 
resíduos; 

• Estimular a reciclagem de resíduos comuns não contaminados; 

• Promover a formação e capacitação de recursos humanos envolvidos com o 
manuseio de resíduos; 

• Colaborar com a preservação do meio ambiente. 

• Minimizar o número de acidentes de trabalho relativos ao manejo dos resíduos. 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

Aplicável às atividades de saúde que envolvem a segregação, transporte, armazenamento 
e destinação final de resíduos dos serviços de saúde. 

Definições 

Reduzir - consiste em realizar ações para minimizar a geração dos resíduos e seus 
impactos, minimizando o consumo de materiais, racionalizando o uso de energia e água, 
substituindo materiais perigosos, entre outros meios. Alguns exemplos: privilegiar a compra 
de equipamentos com menor consumo de energia, eliminar vazamentos e estimular a 
economia de água, usar meios eletrônicos para divulgar informações ao invés de material 
impresso, comprar produtos sem excesso de embalagem. 

Reutilizar - consiste em prolongar a vida útil de um produto ou material, usando-o 
novamente, sem que seja necessário reprocessá-lo (passar novamente por algum 
processo de transformação).  

Alguns exemplos: uso de embalagens PET de refrigerantes para armazenar produtos 
químicos ou outros líquidos, uso de folhas impressas como rascunho ou para novas 
impressões. 

Reciclar - é semelhante a reutilizar, com a diferença de necessitar de um processamento 
adicional. Quando separamos o plástico para reciclagem, por exemplo, este é limpo, 
triturado, derretido e granulado para poder ser utilizado novamente. A desvantagem da 
reciclagem em relação à reutilização é que, no reprocessamento, energia é consumida e 
muitas vezes novos resíduos são gerados. Vários materiais podem ser reciclados, porém 
os mais comuns são: papel, plástico, metal, vidro, matéria orgânica. 

Resíduos sólidos - De acordo com a NBR 10004, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, resíduos sólidos são: “Resíduos nos estados sólidos e semissólidos, que 
resultam de atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, 
comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 
particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos 
d'água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis, em face a 
melhor tecnologia disponível”. 

Resíduos de Serviços de Saúde - Segundo a Resolução nº358/05 do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente - CONAMA, define-se os RSS como: 

a) aqueles provenientes de qualquer unidade que execute atividades de natureza médico-
assistencial humana ou animal, inclusive, serviços de assistência domiciliar e de trabalho 
de campo; 

b) aqueles provenientes de centros de pesquisa, desenvolvimento ou experimentação na 

lucas.teixeira
Realce
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área de farmacologia e saúde; 

c) medicamentos e imunoterápicos vencidos ou deteriorados; 

d) aqueles provenientes de necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades 
de embalsamamento (tanotopraxia e somatoconservação); 

e) serviços de medicina legal, drogarias e farmácias de manipulação; 

f) estabelecimentos de ensino e pesquisas na área da saúde e centros de controles de 
zoonoses; 

g) distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de 
materiais e controles para diagnóstico in vitro; 

h) unidades móveis de atendimento à saúde, serviços de acupuntura, tatuagem, entre 
outros similares; 

i) “aqueles provenientes de barreiras sanitárias.” 

Manejo - O manejo dos RSS é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus 
aspectos intra e extra-estabelecimento, desde a geração até a disposição final, incluindo 
as seguintes etapas: 

Segregação - Consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, 
de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os 
riscos envolvidos. 

Acondicionamento - Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou 
recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A 
capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração 
diária de cada tipo de resíduo. 

Identificação - Consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos 
resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos 
RSS.  

Transporte Interno - Consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até local 
destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo com a finalidade de 
apresentação para a coleta. 

Acondicionamento Temporário - Consiste na guarda temporária dos recipientes 
contendo os resíduos já acondicionados, em local próximo aos pontos de geração, visando 
agilizar a coleta dentro do estabelecimento e aperfeiçoar o deslocamento entre os pontos 
geradores e o ponto destinado à apresentação para coleta externa. Não poderá ser feito 
armazenamento temporário com disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo 
obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento. 

Acondicionamento Externo - Consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a 
realização da etapa de coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para 
os veículos coletores. 

Tratamento - Consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifique as 
características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de 
contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente. 

Coleta e Transporte Externos - Consistem na remoção dos RSS do abrigo de resíduos 
(armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se 
técnicas que garantam a preservação das condições de acondicionamento e a integridade 
dos trabalhadores, da população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as 
orientações dos órgãos de limpeza urbana. 

Destinação Final - Consiste na disposição final dos resíduos, de acordo com as 
características de cada grupo, em local previamente preparado para recebê-los, 
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obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e licenciamento em órgão 
ambiental competente. 

Armazenamento temporário: O armazenamento temporário dos resíduos é 
compartilhado com os Expurgos das Unidades/Serviços. 

Coleta interna: A coleta dos resíduos sólidos comuns, infectantes, químicos, reciclados e 
os perfuro cortantes é de responsabilidade do Serviço de Higienização e Limpeza. Consiste 
na operação de transferência dos recipientes do local de geração (serviços/unidades) para 
a sala de armazenamento (expurgo), visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento 
e otimizar o translado entre pontos geradores e o ponto destinado para a coleta externa e 
na operação de transferência dos contêineres de resíduos infectantes da sala de 
acondicionamento temporário para a área de acondicionamento externo. 

Higienização dos carros coletores: deve ser realizada diariamente e os colaboradores 
responsáveis por essa atividade devem utilizar os EPIs necessários e obedecer às 
orientações do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) quanto aos produtos a 
serem utilizados 

Armazenamento externo: Local onde os resíduos permanecem acondicionados até que 
se proceda a sua coleta pela empresa contratada pela Prefeitura Municipal. As áreas de 
armazenamento externo (abrigos) são divididas para recebimento de resíduos comuns, 
infectantes e químicos. 

Coleta externa: A operação de remoção e transporte de resíduos do abrigo de resíduos 
externo é feita através do veículo coletor e encaminhada para o tratamento e/ou destinação 
no aterro sanitário. 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

TABELA 19 - GRUPO A – RESÍDUOS COM RISCO BIOLÓGICO (POTENCIALMENTE INFECTANTES).  

SÍMBOLO RESÍDUO CLASSIFICAÇÃO 
ONDE É 

GERADO? 

 Resíduos resultantes da 
assistência à indivíduos com 
suspeita ou certeza de 
contaminação biológica por 
agentes Classe de Risco 4 
microrganismos com relevância 
epidemiológica e risco de 
disseminação ou causador de 
doença emergente que se torne 
epidemiologicamente importante 
ou cujo mecanismo de 
transmissão seja desconhecido. 

Infectante 
Qualquer 
setor 
assistencial. 

Órgãos, tecidos, fluídos 
orgânicos, materiais 
perfurocortantes ou escarificantes 
e demais materiais resultantes da 
atenção à saúde de indivíduos ou 
animais, com suspeita ou certeza 
de contaminação com príons. 

Infectante 
Qualquer 
setor 
assistencial. 
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TABELA 20 - GRUPO B – RESÍDUOS QUÍMICOS 

SÍMBOLO RESÍDUO QUEM SÃO 
ONDE É 

GERADO? 

 resíduos que contém substâncias 
químicas que podem apresentar 
risco à saúde pública, ocupacional 
e/ou ao meio ambiente, 
dependendo de suas 
características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade e 
toxicidade. Quando não forem 
submetidos a processo de 
reutilização, recuperação ou 
reciclagem, devem ser submetidos 
a tratamento ou disposição final 
específicos. Enquadram-se neste 
grupo os seguintes resíduos: 

Epinefrina 
Nitroglicerina 
Zidovudina 
Varfarina, 
lâmpadas 

fluorescentes, 
produtos 
químicos, 

metais pesados, 
cal sodada, 

reagentes do 
laboratório 

Nutrição, 
hotelaria, 
manutenção, 
laboratório 

Grupo C - Rejeitos Radioativos 

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em 
quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas normas do CNEN e para 
os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 

Grupo D - Resíduos comuns e recicláveis    

TABELA 21 - GRUPO D – RESÍDUOS RECICLÁVEIS 

SÍMBOLO RESÍDUO QUEM SÃO 

 Resíduos que não apresentam 
risco biológico, químico ou 
radiológico à saúde pública, 
ocupacional e/ou ao meio 
ambiente, podendo ser 
equiparados aos resíduos 
domiciliares. Ainda, podem ser 
classificados em recicláveis e não 
recicláveis. 

Resíduos recicláveis são aqueles 
que constituem interesse de 
transformação, que tem mercado ou 
operação que viabiliza sua 
transformação industrial para, 
posteriormente, serem reutilizados 
em outros processos. 

 

TABELA 22 - GRUPO D - RESÍDUOS COMUNS 

SÍMBOLO QUEM SÃO 

 

• Papel de uso sanitário, papel toalha usado, fralda, absorventes 
higiênicos; 

• Sobras de alimentos, resto alimentar de paciente, do preparo de 
alimentos; 

• Resíduos de varrição, flores, podas e jardins; 

• Isopor; 
• Materiais de escritório que não podem ser reciclados ou 

reutilizados; 
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TABELA 23 – PAPÉIS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS 

PAPÉIS RECICLÁVEIS PAPÉIS NÃO RECICLÁVEIS 

• Caixas de Papelão; 

• Jornais; 

• Revistas; 

• Impressos em Geral; 

• Fotocópias; 

• Rascunhos; 

• Envelopes; 

• Cartões; 

• Papeis sanitários sujos; 

• Papeis plastificados, metalizados 
ou parafinados; 

• Papel carbono; 

• Fotografias; 

• Fitas e etiquetas adesivas; 

• Papeis e guardanapos 
engordurados. 

 

TABELA 24 – PLÁTICOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS 

PLÁSTICOS RECICLÁVEIS PLÁSTICOS NÃO RECICLÁVEIS 

• Copos Descartáveis 

• Embalagens Pet 

• Tubos e Canos de PVC 

• Embalagens de Plásticos Moles 

• Embalagens de Shampoo e 
Detergente 

• Sacos Plásticos Diversos 

• Tomadas 

• Embalagens de Biscoito, Balas e 
Doces 

• Mistura de Papel, Plásticos e Metal 

• Cabos de panela 

• Teclados de computador 

• Acrílicos 

TABELA 25 – VIDROS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS 

VIDROS RECICLÁVEIS VIDROS NÃO RECICLÁVEIS 

• Garrafas de vidro em geral 

• Potes 

• Cacos/quebrados 

• Copos 

• Tampas de vidro 

• Espelho 

• Cristal 

• Ampolas de medicamentos 

• Cerâmicas 

• Louças 

• Vidros temperados planos 

 

TABELA 26 – METAIS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS 

METAIS RECICLÁVEIS METAIS NÃO RECICLÁVEIS 

• Latas de alumínio (refrigerante) 

• Panelas sem cabo, esquadrias 

• Chapas metálicas 

• Tampas 

• Ferragens 

• Canos 

• Molduras de quadro 

• Latas de aço (óleo, sardinha, molho de 
tomate) 

• Clipes 

• Grampos 

• Esponjas de aço 

• Latas de tinta 

• Latas de combustível 

• Pilhas 
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TABELA 27 - GRUPO E - RESÍDUOS PERFUROCORTANTES 

SÍMBOLO RESÍDUO QUEM SÃO 

 
objetos e instrumentos contendo 
cantos, bordas, pontas ou 
protuberâncias rígidas e agudas, 
capazes de cortar ou perfurar e, 
por se tratarem de resíduos de 
materiais utilizados na 
assistência, são potencialmente 
infectantes 

• Lâminas de barbear,  

• Bisturis,  

• Agulhas,  

• Escalpes,  

• Ampolas de vidro,  

• Outros assemelhados 
provenientes de serviços de 
saúde 

 

SEGREGAÇÃO E ACONDICIONAMENTO 

Os sacos de acondicionamento devem ser constituídos de material resistente a ruptura e 
vazamento, impermeável, respeitos os limites de peso de cada saco, sendo proibido o 
esvaziamento ou reaproveitamento. 

Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente a punctura, 
ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com 
cantos arredondados e ser resistentes ao tombamento. 

A segregação dos resíduos deverá ser feita no momento da geração do mesmo, 
excetuando-se os resíduos de enfermagem nas unidades de internação, que são levados 
ao posto de enfermagem para descarte. 

NOTA: Em caso de não disponibilidade em estoque de lixeiras com as cores 
correspondentes aos resíduos gerados no setor, o hospital opta por utilizar lixeiras brancas 
com os sacos da cor correspondente ao resíduo gerado. 

Grupo A - Infectante 

Os resíduos do Grupo A não podem ser reciclados, reutilizados ou reaproveitados, 
inclusive, para alimentação animal 

Grupo B - Químico 

O descarte deve ser realizado em sacos plásticos na cor laranja, com a devida identificação 
de resíduo químico. 

O descarte de resíduos de medicamentos perfurocortantes deve ser realizado em caixa 
rígida - não necessariamente na cor laranja, porém identificado e posteriormente embalada 
em saco de cor laranja, devidamente identificado como resíduo químico. 

O descarte de resíduos perigosos de medicamentos é realizado separadamente, em caixa 
rígida - não necessariamente na cor laranja, porém identificado e posteriormente embalada 
em saco de cor laranja, devidamente identificado como resíduo químico. 

Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material 
compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa 
rosqueada e vedante. 

Todas as embalagens de resíduos químicos devem estar identificado para serem 
transportados ao armazenamento externo. 

Grupo D - Comum e Reciclável 

Os resíduos pertencentes ao Grupo D deverão ser acondicionados de acordo com o tipo 
de resíduo, conforme classificação e considerando a coleta seletiva. Assim, seguindo a 
padronização internacional, serão utilizados sacos nas cores da imagem: 
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Os seguintes critérios ainda deverão ser seguidos: 

• Todo o recipiente será fechado de forma a não possibilitar o vazamento, quando 
2/3 de sua capacidade estiverem preenchidos. 

• Apenas os resíduos não-recicláveis serão embalados em sacos de cor preta. 

• O fechamento dos sacos plásticos será feito com a torção das extremidades 
seguidas de dois nós, tomando-se como precaução a retirada do excesso de ar 
existente dentro da embalagem. 

• Após o fechamento, o resíduo será encaminhado da área geradora para as áreas 
de acondicionamento temporário, aguardando o posterior encaminhamento ao 
abrigo externo. 

Gruo E - Perfurocortante 

• O descarte dos perfurocortantes deverá ser feito em caixas apropriadas, rígidas, 
resistentes a punctura e identificadas contendo simbologia de Resíduo 
Perfurocortante, e deverão ser retiradas quando estiverem com 2/3 de sua 
capacidade total preenchida. 

• Os materiais perfurocortantes devem ser acondicionados separadamente, no local 
de sua geração, imediatamente após o uso. 

• É expressamente proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu 
reaproveitamento. 

• É proibido reencapar ou proceder a retirada manual das agulhas descartáveis. 

• A recipiente de acondicionamento destes resíduos deve estar em suporte adequado 
ao volume da caixa e em altura apropriada para o descarte. 

• Dever-se-á ser realizado o fechamento e a coleta do recipiente após 1 semana da 
abertura deste ou quando atingir o limite máximo de armazenamento indicado no 
recipiente. 

Coletores utilizados para acondicionamento dos resíduos: 

• GRUPOS A / D - Infectantes, Comuns e Recicláveis - Cestos com tampa e pedal. 

• GRUPO B - Ampolas de Medicamentos e/ou Perfurocortantes contaminados com 
medicamentos - Caixas rígidas de perfurocortante não necessariamente na cor 
laranja e identificadas  

• GRUPO B - Resíduos de medicamentos não perfurocortantes - Caixas rígidas de 
perfurocortante não necessariamente na cor laranja e identificadas  

• GRUPO B - Medicamentos perigosos - Caixas rígidas de perfurocortante com 
identificação de resíduos de medicamentos perigosos  

• GRUPO B - Lâmpadas Fluorescentes - Container apropriado com carvão ativado 
para conter mercúrio vazado. 

• GRUPO B - Pilhas e Baterias - Saco laranja + Lixeira adequada característica para 
Pilhas e Baterias. 

• GRUPO B - Cal Sodada - Saco laranja + Container Laranja de Resíduos Químicos. 

• GRUPO B - Corante do laboratório - Recipiente plástico transparente fechado para 
líquidos. 

• GRUPO E - Perfurocortantes - Caixa rígida adequada para descarte de 
perfurocortante. 

• REE - Resíduos Eletroeletrônicos - Caixa de papelão. 

• RCC - Resíduos de Construção Civil - Caçamba específica. 

COLETA INTERNA 

A coleta dos resíduos sólidos comuns, infectantes, químicos, recicláveis e os 
perfurocortantes são de responsabilidade da equipe de Higienização e Limpeza. O 
processo de coleta interna divide-se em duas partes: Coleta Interna I e Coleta Interna II. 

As lâmpadas fluorescentes e seus reatores (resíduo eletrônico) são coletadas pelos oficiais 
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de manutenção quando houver demanda, assim como os materiais contaminados com 
tintas, solventes, colas, graxas, óleo combustível e óleo lubrificante e os Resíduos de 
Construção Civil (RCC). 

Os Resíduos Eletroeletrônicos são coletados pelos profissionais do setor de Tecnologia da 
Informação. 

As caixas de perfurocortantes são fechadas pela equipe de enfermagem e após são 
coletadas pela higienização. 

Coleta interna I 

A Coleta Interna I se dá pela transferência dos resíduos do local de geração para a sala de 
armazenamento interno temporário (sala de resíduos). 

As coletas de resíduos infectantes, comuns e recicláveis são realizadas pelos Auxiliares 
de Serviços Gerais do setor de Serviço de Higienização e Limpeza. 

Os carros funcionais possuem tampa rígida e pedal para abertura da tampa. Estes deverão 
transportar apenas um tipo de resíduo por coleta. 

Etapas do processo 

1º Passo: Retirar o resíduo da área de geração e encaminhar à Sala de Resíduos, através 
dos carros funcionais. 

2º Passo: Acondicionar separadamente em containers de 240 litros com coloração indicada 
para cada tipo de resíduo (comum e infectante). 

Os resíduos deverão ficar armazenados dentro de um prazo máximo de 12 horas, devendo, 
até lá, ser realizada a Coleta Interna II. 

No procedimento de Coleta Interna I, há variáveis relacionadas à quantidade de coletas 
realizadas por dia, sendo consideradas as quantidades armazenadas, a quantidade de 
cirurgias e atendimentos e/ou pacientes em internação, evitando acúmulo de resíduos nas 
áreas de armazenamento interno. 

 Medidas de proteção na coleta interna I 

Os EPI’s utilizados são luvas nitrílicas e sapatos de segurança. 

As seguintes recomendações devem ser seguidas pelos agentes responsáveis pela Coleta 
Interna I: 

• Nunca despejar o conteúdo dos cestos em um saco maior de coleta mantendo-se o 
anterior; 

• Após a coleta, com as mãos ainda enluvadas, proceder a higienização do EPI; 

• Verificar a ocorrência de vazamentos do saco acondicionado dentro da lixeira ou carro 
funcional, após a retirada do saco de lixo. Se houver, encaminhar lixeira para a área de 
higienização (na parte externa) e proceder a higienização,  

Coleta Interna II 

É a transferência dos containers da sala de resíduos para o abrigo externo, para, 
posteriormente, ser realizada a coleta externa. 
Etapas do processo 

1º Passo: Retirar o container da sala de resíduos de acordo com o horário previsto. 

2º Passo: Utilizando o elevador de serviço, encaminhar o container até o abrigo externo. 

3º Passo: Realizar a pesagem dos resíduos; 

4º Passo: Depositar resíduos nos containers de 400 litros de cor correspondente ao resíduo 
armazenado e devidamente simbolizado e identificado. 
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5º Passo: Realizar higienização do container de 240 litros e retornar o container para o 
armazenamento interno. 

Medidas de proteção na coleta interna II 

Durante o manuseio dos resíduos, os EPI’s utilizados serão luvas nitrílicas, avental 
impermeável, botas de PVC cano longo, óculos de proteção e máscara PFF2. Durante o 
transporte do container fechado, com ou sem resíduos, as luvas nitrílicas, óculos de 
proteção e máscara PFF2 não são obrigatórios. 

Os containers para o acondicionamento de resíduos em área de armazenamento externo 
são constituídos de material rígido, com capacidade de 400 litros, na cor branca 
(infectantes) e bege (demais resíduos), com ralo de escoamento e com identificação e 
simbologia adequada à classificação. 

ARMAZENAMENTO EXTERNO 

A área de armazenamento externo é onde os resíduos permanecem devidamente 
acondicionados até que se proceda a coleta pelas empresas terceirizadas coletoras de 
resíduos. 

Não é permitido manter resíduos fora de sacos plásticos dentro dos containers. 

Não é permitido a disposição de sacos no chão, estes devem ser acondicionados nos 
containers identificados. 

O abrigo deve contar com ambiente e área específica para armazenamento de resíduos 
dos grupos A e, e área exclusiva para armazenamento de resíduos do grupo D até a coleta 
externa. 

Nos abrigos construídos em alvenaria, deve ser higienizado após a coleta externa. 

Na área de armazenamento externo, há uma sala somente para a higienização de carros 
de coleta, que são realizadas ao final de cada coleta. 

Armazenamento externo de resíduos infectantes - Grupo A 

O abrigo para armazenamento externo de resíduos infectantes atende os seguintes 
requisitos: 

• Construção foi feita em alvenaria, com janela para ventilação, no mínimo de 1/20 (um 
vigésimo) da área do piso; 

• Abrigo é devidamente identificado; 

• Portas são vazadas possibilitando a ventilação; 

• Piso e paredes são de material lavável, impermeável e liso na cor branca, resistente ao 
tráfego e impacto; 

• Existem ralos sifonados ligados à rede de esgotos; 

• Há pontos de Iluminação artificial e não há incidência de luz solar direta; 

Armazenamento externo de resíduos químicos - Grupo B 

O abrigo para armazenamento externo de resíduos químicos atende os seguintes 
requisitos: 

• Construção foi feita em alvenaria, com janela para ventilação, no mínimo de 1/20 (um 
vinte avos) da área do piso; 

• Abrigo é devidamente identificado; 

• Portas são vazadas possibilitando a ventilação; 

• Piso e paredes são de material lavável, impermeável e liso na cor branca, resistente ao 
tráfego e impacto; 

• Existem ralos sifonados ligados à rede de esgotos; 

• Há pontos de Iluminação artificial e não há incidência de luz solar direta; 
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• Existe extintor de combate ao incêndio de CO2 conforme aprovado pelo Corpo de 
Bombeiros do Estado de SP; 

• O local é mantido trancado, o que impede o acesso de pessoas não autorizadas. 

Armazenamento externo de resíduos comuns e recicláveis 

O armazenamento de resíduos do Grupo D, comuns não recicláveis, é feito em containers 
de 500 litros, em local aberto, coberto, livre de intempéries, na área de coleta do abrigo 
externo de resíduos, tal como os recicláveis, mas em containers de 400 litros. 

Devido ao fato de estes resíduos não apresentarem riscos à saúde ocupacional ou pública, 
ou nocivos ao meio ambiente, também por sua característica física, consideramos esta 
forma de armazenamento externo válida. 

Além disso, a coleta de resíduos comuns é realizada diariamente, não permitindo a rápida 
putrefação e o acúmulo dos resíduos comuns. A coleta dos resíduos recicláveis é feita 3 
vezes por semana. 

Armazenamento externo de roupas sujas 

As roupas sujas utilizadas no processo de assistência do hospital necessitam de local para 
armazenamento externo, pois o serviço de lavanderia é terceirizado pela empresa. 

COLETA EXTERNA 

A coleta externa é o momento em que os resíduos armazenados no abrigo externo são 
coletados por empresas especializadas e capacitadas para coletar os diferentes tipos de 
resíduos e enviados para tratamento e/ou disposição final. 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

Cada grupo de resíduos deve ter sua coleta, tratamento e disposição final realizado de 
acordo com sua periculosidade.  

Neste anexo XI encontram-se o modelo do Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde (PGRSS) : 

5.9.4. PROPOSTA DE INCREMENTO EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. 
Para a monitorização das atividades realizadas em todos as unidades que administra, visto 
serem operações complexas e descentralizadas e que por vezes demandam de tomada 
de decisão em tempo hábil, a Pró-Saúde lança mão de um sistema de Gestão Corporativo 
(BI), composto por várias ferramentas. 

.  
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Funcionalidades dos módulos do BI 

• Back-office (Protheus - TOTVS) 
o Gestão Financeira 
o Gestão Contábil 
o Gestão Fiscal 
o Gestão de Faturamento 
o Gestão de Compras 
o Administração de Pessoal 
o Controle Jurídico 
o Planejamento e Controle Orçamentário 
o Custos 
o Gestão do Ativo Fixo 
o Automação Fiscal 
o Portal do Colaborador 
o Gestão de Estoque 

• Banco de Dados Corporativo (IC) 
o Atividades assistenciais 
o Recursos humanos 
o Atividades sociais 
o Atividades econômicas 
o Informações gerais 
o Indicadores hospitalares 
o Informações de custos 
o Informações administrativas 
o Fluxo de caixa 
o Débitos vencidos 
o Créditos em atraso 

• Gestão Estratégica (SA-Interact) 
o BSC – Gestão do desempenho 
o Riscos 
o Ocorrências 
o Documentos institucionais 
o Projetos 

• Supply-Chain (VS Supply) 
o Rastreabilidade dos procedimentos 
o Homologação de fornecedores 
o Publicização através de Portal de Compras 
o Monitoramento das compras locais 
o Contratação de serviços centralizada 

• RAG 
o Infraestrutura e equipamentos 
o Gestão 
o Operações 
o Segurança e Riscos 
o Gestão de Contratos de terceiros 

• Work force management (SisQual) 
o Elaboração de escalas 
o Tratamento do ponto 
o Fechamento do ponto/Folha 
o Controle de jornadas/ Legislação 
o Controle de absenteísmo em tempo real 
o Relatórios gerenciais 

Avaliação Operacional 
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• Finalidade 

Avaliação periódica de desempenho das unidades através de conceitos obtidos de acordo 
com o cumprimento de metas estratégicas (desdobradas pelo BSC) 

• Metodologia de aplicação 

Consolidação mensal dos indicadores; 
Análise crítica na unidade 
Apresentação de resultados, análises e ações na Sede 
Definição de ações e follow up 

 

 

Custos Hospitalares 

• Finalidade 

Promover a eficaz apuração dos recursos utilizados na consecução das atividades 
operacionais 

• Metodologia de aplicação 

Implantação do modelo corporativo de gestão de custos. 

Constituição de Comissão de Gestão de Custos em cada unidade. 

Análise crítica para verificação de oportunidades e implementação de medidas corretivas. 
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Gestão de Pessoas 

• Finalidade 

Acompanhar a evolução dos principais indicadores de gestão do capital humano 

• Metodologia de aplicação 

Consolidação mensal dos indicadores; 

Análise crítica na unidade 

Apresentação de resultados, análises e ações na Sede 

Definição de ações e follow up 

 

Metas Contratuais 

• Finalidade 

Controlar as metas quantitativas e qualitativas estabelecidas nos Contratos de Gestão e 
Convênios da Pró Saúde com o Poder Público 
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• Metodologia de aplicação 

Cadastro das metas contratuais de acordo com o respectivo ajuste. 

Consolidação mensal dos indicadores; 

Análise crítica na unidade 

Apresentação de resultados, análises e ações na Sede 

Definição de ações e follow up 

 

Orçamento Econômico 

• Finalidade 

Criar valor sustentável, baseado em três pilares: Equilíbrio econômico e financeiro; Busca 
contínua pela excelência na assistência; Minimização de riscos à entidade 

• Metodologia de aplicação 

Controladoria determina junto à Diretoria as diretrizes para confecção do orçamento anual 
que é validado e aprovado junto ao CAD. 

Diariamente os dados são importados para o dashboard. 

Mensalmente os resultados são avaliados na rotina da Avaliação Operacional. 
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Posição de Pagamento 

• Finalidade 

Demonstrar a situação de quitação das contas de todas as filiais, demonstrando 
pagamentos integrais, parciais e não realizados a cada título 

• Metodologia de aplicação 

Os pagamentos seguem uma ordem de prioridade. 

Mensalmente os resultados são avaliados na rotina da Avaliação Operacional através da 
análise de variação do endividamento. 

 

Gestão Assistencial 

• Finalidade 

Consolidar os indicadores assistenciais de todas as unidades de saúde 
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• Metodologia de aplicação 

Levantamento diário dos dados nas áreas assistenciais para apuração dos indicadores 

Consolidação mensal dos indicadores; 

Análise crítica na unidade 

Apresentação de resultados, análises e ações na Sede 

Definição de ações e follow up 
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5.10. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

AÇÕES Responsável pré implantação* 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 365 dias

Assunção da Unidade pela equipe de Implantação. Equipe Pró-Saúde

Processo seletivo dos colaboradores Equipe Pró-Saúde

Proposta de incremento de quadros técnicos Equipe Pró-Saúde

Integração e treinamentos com as equipes de profissionais. Equipe Pró-Saúde

Estruturação dos serviços Assistenciais e de apoio. Equipe Pró-Saúde

Contratar serviços terceiros. Equipe Pró-Saúde

Providenciar uniformização e crachá para todos os Colaboradores. Equipe Pró-Saúde

Avaliação e ou Implantação da Comunicação Visual.
Equipe Pró-

Saúde/SMS

Capacitação para Acolhimento com Classificação de Risco. Equipe Pró-Saúde

Implantação dos processos de trabalho, rotinas, normas e diretrizes 

clínicas
Equipe Pró-Saúde

Implantação das Comissões de acordo com o Plano de Trabalho. Equipe Pró-Saúde

Realizar processo eleitoral para as Comissões de acordo com a legislação. Equipe Pró-Saúde

Avaliar e ou solicitar documentações pertinentes ao serviço de acordo com 

a legislação.
Equipe Pró-Saúde

Implantar controle patrimonial. Equipe Pró-Saúde

Realizar registro dos profissionais no CNES. Equipe Pró-Saúde

Solicitar RT de profissionais da Instituição. Equipe Pró-Saúde

Implantar Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP). Equipe Pró-Saúde

Implantação do SAU. Equipe Pró-Saúde

Providenciar laudos técnicos. Equipe Pró-Saúde

Implantação de programas (PGRSS, PCIH, GTH e outros). Equipe Pró-Saúde

Implantação da Política de Sustentabilidde

Implantação do Sistema de Gestão Estratégica. Equipe Pró-Saúde

Implantação de Indicadores e monitoramento das ações de melhorias Equipe Pró-Saúde

Avaliação de Desempenho Contratual segundo Matriz de Indicadores.
Equipe Pró-

Saúde/SMS

Implantação da Educação Permanente Capacitações e Treinamentos. Equipe Pró-Saúde

Estabelecer cronograma e sistemática de Reuniões (Comissões, Gestão, 

Programas e outras).
Equipe Pró-Saúde

Reuniões com o Conselho Gestor (estabelecer de acordo com o Plano de 

Trabalho e Contrato de Gestão).
Equipe Pró-Saúde

Realizar auditoria do RAG (Requisito de Apoio a Gestão). Equipe Pró-Saúde

Implantação do incremento em inovação tecnológica (BI) Equipe Pró-Saúde

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

* compreende o período de 30 dias entre a assinatura do contrato e o inicio das atividades

lucas.teixeira
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Proposta Técnica para Organização, Administração e Gerenciamento da Unidade de Pronto 

Atendimento da Zona Leste - UPA-ZL, conforme Edital de Seleção nº 002/2019. 

205 

VI. AÇÕES VOLTADAS À QUALIDADE 

A política de qualidade é uma diretriz criada pelas organizações com o objetivo de 
assegurar um padrão de qualidade aos produtos e serviços oferecidos pela empresa. É 
utilizada como parâmetro na melhoria contínua dos processos e para a tomada de decisões 
que impactam diretamente os clientes. 

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:  

• Planejamento Estratégico  

• Segurança Assistencial (protocolos, classificação e monitoramento dos riscos, 
notificação de eventos e programas de segurança) 

• Gestão do SAU – Serviços de Atendimento aos Usuários 

• Gestão dos Processos (mapeamento, documentação e indicadores) 

• 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. 

AUTORIDADES E RESPONSABILIDADES  

Diretoria Geral 

• Definir os objetivos estratégicos a serem cumpridos pelos hospitais e serviços de 
saúde. 

Diretoria Operacional 

• Definir metas estratégicas a serem cumpridos pelas Dependências; 

• Determinar e priorizar estrategicamente os projetos a serem implementados nas 
Dependências. 

Diretoria Dependência 

• Formalizar o compromisso em implementar, manter e melhorar a gestão dos 
serviços de saúde; 

• Disponibilizar recursos para o desenvolvimento dos projetos de melhoria na gestão 
dos serviços de saúde; 

• Desenvolver planos de ações para adesão e desenvolvimento aos Programas de 
Excelência; 

lucas.teixeira
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• Estabelecer planos de ações para adoção ao Programa Nacional de Segurança do 
Paciente; 

• Fornecer diretrizes para implementação da Qualidade de Serviços de Saúde com 
vistas à acreditação; 

• Determinar ações para o cumprimento dos Objetivos e Metas Estratégicas 
definidas. 

 

NQSP - Central 

• Capacitar o NQSP - Local  

• Formular diretrizes e criar modelo corporativo para gestão dos serviços de saúde; 

• Compartilhar responsabilidade e supervisionar o desempenho do NQSP– L;  

• Monitorar indicadores da qualidade e segurança nos Hospitais;  

• Alinhar metodologia com os Coordenadores de Projeto (Consultores internos e 
externos);  

Objetivos gerais do NQSP Corporativo: 

O Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente nas unidades de saúde tem por 
finalidade: 

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

• Adotar diretrizes e modelos corporativos; 

• Reportar a evolução do projeto ao coordenador do projeto e/ou ao NQSP – Central 
(Sede da Pró-Saúde); 

• Contribuir para melhorias na metodologia de gestão; 

• Colaborar com os Núcleos de Qualidade de outros serviços; 

• Implementar Programas de Excelência; 

• Estabelecer planos de ação para adoção do Programa Nacional de Segurança do 
Paciente; 

• Implementar a melhoria da qualidade na gestão de serviços de saúde visando 
acreditação; 

• Estabelecer planos de ação para o cumprimento dos objetivos e metas estratégicas 
definidas pela Sede. 

 

Coordenadores de Projeto 

• Desenvolver e implementar todas as fases, atividades e produtos do projeto 
referente a melhoraria da gestão dos serviços de saúde;  

• Assegurar as entregas de produtos do Projeto;  

• Assegurar os objetivos e metas do Projeto, por meio dos indicadores de 
desempenho;  

• Ser o interlocutor entre os Núcleos Central e Local;  

• Reportar a evolução do Projeto; 

• Desenvolver e implementar os instrumentos de gestão de projetos como: proposta, 
planejamento, relatório de progresso, relatório de consultoria; 

• Desenvolver produtos, mercados e clientes. 

NQSP - Local 

• Desenvolver, estruturar e implementar o NQSP – L;  

• 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; 

• Contribuir para melhorias na metodologia de gestão; 

lucas.teixeira
Realce



Proposta Técnica para Organização, Administração e Gerenciamento da Unidade de Pronto 

Atendimento da Zona Leste - UPA-ZL, conforme Edital de Seleção nº 002/2019. 

207 

• Colaborar com os outros NQSP – Locais.  

• 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. 

 

FIGURA 51. NÚCLEO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

 

 

FIGURA 52 – MACROFLUXOO DO NQSP 

 

 

O Programa Nacional de Segurança do Paciente com o objetivo de prevenir e reduzir a 
incidência de eventos que gerem danos ao paciente como quedas, administração incorreta 
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de medicamentos e erros de procedimentos cirúrgicos. 

Para evitar eventos adversos no tratamento do paciente foram criados os Protocolos 
Básicos de Segurança do Paciente. No anexo XIII deste projeto, encontram-se os modelos 
de protocolos assistenciais já utilizados em outras unidades administradas pela Pró-Saúde. 
Este serão adaptados ao atendimento na Unidade. 

• Identificação do paciente: A finalidade deste protocolo é garantir a correta 
identificação do paciente, a fim de reduzir a ocorrência de incidentes. O processo 
de identificação do paciente deve assegurar que o cuidado seja prestado à pessoa 
para a qual se destina.  

• Prevenção de Úlcera por pressão: Promover a prevenção da ocorrência de úlcera 
por pressão (UPP) e outras lesões da pele.  

• Segurança no Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos: Promover 
práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde.  

• Prática de Higiene das Mãos em Serviços de Saúde: Instituir e promover a 
higiene das mãos nos serviços de saúde do país com o intuito de prevenir e 
controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), visando à 
segurança do paciente, dos profissionais de saúde e de todos aqueles envolvidos 
nos cuidados aos pacientes. 

• Prevenção de Quedas: Reduzir a ocorrência de queda de pacientes nos pontos 
de assistência e o dano dela decorrente, por meio da implantação/implementação 
de medidas que contemplem a avaliação de risco do paciente, garantam o cuidado 
multiprofissional em um ambiente seguro, e promovam a educação do paciente, 
familiares e profissionais  

• Segurança na Comunicação - cria mecanismos eficazes interprofissional e com o 
paciente, visando assegurar a prestação da assistência. 

 

6.1. DESCRIÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA DO PACIENTE 
O Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente Corporativo (NQSP-Corporativo) da Pró-
Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar estabelece esta 
Política Institucional de Segurança do Paciente com o objetivo de reduzir, a um mínimo 
aceitável, o risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde nos Serviços de 
Saúde sob sua administração, desde o momento mais precoce possível, e durante toda a 
sua duração.  

São premissas fundamentais desta Política: 

• Implementar Núcleos da Qualidade e Segurança do Paciente Locais (NQSP-Local), 
para suporte e consultoria da alta direção da Unidade de Saúde, compostos por 
equipe de profissionais habilitados à condução das atividades de qualidade e 
segurança, para as áreas administrativas e assistenciais, subordinados e 
coordenados diretamente pelo NQSP-Corporativo; 

• Implantar o Programa de Segurança do Paciente nas Unidades de Saúde 
contemplando as Metas Internacionais de Segurança do Paciente e seguindo as 
diretrizes do Programa de Qualidade e Segurança do Paciente Corporativo; 

• Implantar o gerenciamento de riscos através do mapeamento, planejamento, 
notificação de incidentes, análise de causa raiz e aplicação de ações de melhorias 
e redução do risco; 

• Disseminar a cultura de segurança através: 

• De um processo de recrutamento de pessoal, alinhado ao NQSP-Corporativo, 
que valorize este foco; 

• Do treinamento permanente que aborde os aspectos da falibilidade humana, os 
riscos envolvidos no processo de assistência e seu gerenciamento; 

lucas.teixeira
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• Do desenvolvimento dos hábitos de antecipação, planejamento da 
infraestrutura, medição, fiscalização, auto aprendizado e melhoria continuada; 

• Do exemplo de transparência em todos os processos e relacionamentos e 

• Do comprometimento da alta gestão. 

6.2. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
O Serviço de Urgência atenderá às urgências de menor complexidade, com acesso 
organizado pelo dispositivo do ACCR – Acolhimento com Classificação de Risco utilização 
de protocolo específico, priorizando o atendimento por gravidade do caso e não por ordem 
de chegada, em consonância com o PNH e com a Portaria MS/GM Nº1.600/2011, que 
institui a Rede de Atenção às Urgências no âmbito do SUS. Os casos de não urgência 
poderão ser contra referenciados para Unidades de Atenção Básica, de acordo com Mapa 
de Vinculação pactuado entre os gestores municipais de sua área de abrangência, 
buscando maior agilidade para início do tratamento adequado para a necessidade do 
usuário 

O acolhimento dos pacientes será realizado em espaço comum a todos os usuários e estes 
serão direcionados para o acolhimento com classificação de risco e posteriormente para 
realização do cadastro. Posterior a realização do cadastro os pacientes classificados como 
pediátricos serão encaminhados a área específica, para a aguardar o atendimento. 

O serviço de emergência estará estruturado nos eixos: vermelho, amarelo, verde e azul, 
conforme recomendação do PNH. Sendo o eixo vermelho destinado aos pacientes em 
situação de risco de vida, amarelo, os que necessitam de atendimento urgente, verde os 
que necessitam de atendimento com urgência relativa e azul para baixo risco à urgência. 

Se a permanência do usuário em leitos de observação em consequência dos atendimentos 
de urgência, for maior que 24 horas, não caracterizará internação.  

Objetivos do Serviço - Os serviços de urgência/emergência têm o objetivo de diminuir a 
morbimortalidade e as sequelas incapacitantes, para tanto é preciso garantir os elementos 
necessários para um sistema de atenção de emergência considerando recursos humanos, 
infraestrutura, equipamentos e materiais, de modo a assegurar uma assistência integral, 
com qualidade adequada e contínua. 

Os atendimentos serão realizados pelo médico (adulto ou pediátrico), seja por 
encaminhamento referenciado ou por demanda espontânea nas 24 horas do dia, todos os 
dias da semana. Serão realizadas acolhimento, classificação de risco, consultas médicas 
e atendimentos de emergência. As especialidades de Clínica Geral e Pediatria; estarão 
disponíveis conforme a necessidade de atendimento. Para todos os pacientes atendidos 
será gerado uma ficha ou boletim de atendimento. 

Normas e Rotinas: 

Entrada: O paciente/acompanhante é recebido no serviço e uma senha é emitida. Esta 
será utilizada para o ACCR, emissão da ficha de atendimento e avaliação médica, 
conforme classificação de risco. 

Avaliação: Todos os pacientes serão avaliados, previamente pelo profissional da ACCR e 
pelo médico plantonista do serviço. A avaliação médica poderá gerar uma receita médica 
ou uma prescrição médica.  

Assistência: Pacientes com receitas serão liberados após orientação. Pacientes com 
prescrição médica serão encaminhados para a administração da medicação e quando 
solicitado, encaminhado para exames. Ficarão sob a supervisão da equipe de enfermagem 
que realizará controle de sinais vitais e observará a evolução do quadro clínico. Todo o 
atendimento prestado deverá estar devidamente registrado em impresso próprio, assinado 
e carimbado pelo responsável pela assistência. 

Saída: Após reavaliação médica o paciente poderá: ser liberado para casa, permanecer 
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em observação para medicação e reavaliação, necessitar de internação ou ter a morte 
constatada e o corpo ser encaminhado para a morgue. Nos casos de internação, será 
realizada a inserção deste na regulação. 

RECEPÇÃO 

Objetiva-se atender a uma demanda média estimada no pronto-atendimento de pacientes, 
com patologias de baixa e média complexidade, usando como referência os padrões da 
Portaria 2.048/GM/MS, de 2002 e os quantitativos praticados na referida unidade 
atualmente. 

A unidade não é referência para atendimentos de moradores de outros municípios, exceto 
nos casos de urgência e emergência espontâneas. Os pacientes de outros municípios que 
busquem atendimento não urgente e não emergente serão orientados a buscar os serviços 
eletivos nas unidades de saúde da rede pactuada por sua Secretaria Municipal de Saúde. 

Nenhum paciente será privado de acolhimento, atendimento, transferência (regulação) ou 
transporte em ambulância por não apresentar documentos ou familiar ou acompanhante. 
Pacientes sem identificação ou familiar deverão ter sua identificação feita por autoridades 
(acionar instituto de identificação). 

A UPA atenderá a totalidade das pessoas que procuram os serviços de saúde, garantindo 
informação, orientação e acessibilidade ao serviço, através de ACCR. A recepção será 
feita por um profissional preparado que deverá guiar-se por parâmetros humanitários de 
solidariedade e cidadania, com perfil para atuar junto ao público da área de saúde. A 
recepção é a escuta das necessidades do usuário, se constituindo no primeiro contato do 
paciente ou seu familiar com o funcionário da Unidade.  

No primeiro contato, o funcionário deve ouvir o cliente/paciente/familiar, identificando 
rapidamente sua necessidade: atendimento médico de urgência ou emergência, 
atendimento médico não urgente, não emergente, orientação de enfermagem, informação 
sobre paciente em observação na unidade, informação sobre exames, outras informações 
gerais de saúde.  

A recepção fará o registro após o acolhimento com classificação de risco e orientará o 
paciente sobre quaisquer outros temas que sejam necessários. O recepcionista poderá, 
em conjunto com a equipe de ACCR, encaminhar os pacientes para atendimento direto na 
sala de reanimação (sala vermelha, destinada aos casos de extrema gravidade) sempre 
que julgar necessário. Desta forma, este profissional deve ser minimamente preparado 
para exercer suas funções na recepção. 

A recepção deverá ser climatizada permanentemente, ter acomodações confortáveis e ser 
higienizada permanentemente, além de ter bebedouro com água potável. Deverá ter ainda 
funcionários suficientes na recepção a fim de evitar filas ou retardo no atendimento. É 
imprescindível, conforme citado acima, identificação visível, na recepção e completa da 
equipe de assistência do dia, assim como painel indicador de espera e sala de atendimento 
para guiar os pacientes enquanto aguardam. 

No caso de pacientes trazidos em ambulâncias do SAMU, a Central de Regulação do 
SAMU deverá comunicar previamente à unidade sempre que possível. Isso possibilitará 
que a equipe se prepare para receber o doente, que deverá ser imediatamente acolhido na 
unidade e encaminhado ao atendimento médico. É terminantemente proibida a avaliação 
ou atendimento de pacientes dentro de ambulâncias, sob nenhuma hipótese, tanto por 
médicos como por enfermeiros. A totalidade dos pacientes deve dar entrada na unidade 
para atendimento e estabilização. 
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FIGURA 53 – MACROFLUXO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 

SALA DE OBSERVAÇÃO DOS PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS 

A totalidade dos pacientes na sala de observação deve ter prontuário aberto e completo 
com anamnese e exame físico, solicitação de exames complementares, quando for o caso, 
laudo dos exames complementares realizados, evoluções médicas e de enfermagem, 
hipótese diagnóstica por extenso, CID-10 e prescrição médica atualizada, legível, 
completa, assinada e carimbada. As prescrições e evoluções médicas e de enfermagem 
do prontuário, com a conduta a ser seguida, devem ser atualizadas a cada 24h, ou antes, 
sempre que necessário. Todas as intercorrências médicas e de enfermagem deverão ser 
legivelmente registrados e assinados com data e hora. 

Os pacientes em observação devem permanecer constantemente sob cuidados, de acordo 
com processos diários compostos de prescrição e evolução, médicas e de enfermagem. 
As prescrições e evoluções médicas deverão ser realizadas diariamente, até às 12 horas, 
pelo profissional diarista. Este ficará responsável pelo acompanhamento do paciente após 
12h de sua admissão na observação até sua liberação para transferência via regulação ou 
para domicílio. Caberá a este médico encaminhar relatórios diários para a Central de 
Regulação de Leitos, assim como fornecer informações via telefone e/ou sistema de 
informações ao médico regulador. Este médico ficará responsável por realizar prescrições, 
relatórios de transferência, relatórios de alta, atestados, solicitações de exames quando 
necessários ou outros relativos à assistência prestada na unidade, bem como pelo 
preenchimento de declarações de óbito quando for o caso. O preenchimento da Declaração 
de Óbito deve respeitar as normas do documento “A Declaração de Óbito - Documento 
Necessário e Importante”, 3ª edição, do ano de 2009, normatizado pelo Ministério da 
Saúde, Conselho Federal de Medicina e Centro Brasileiro de Classificação de Doenças. 
Se a unidade já dispuser do sistema de informação com registro eletrônico, evolução, 
relatórios e declarações informatizados, estes, obrigatoriamente, deverão ser utilizados 
pelo corpo médico e pela enfermagem, dada à importância do registro, organização, 
controle, armazenamento de dados de prontuário, geração de relatórios epidemiológicos e 
de produtividade da unidade.  

A coleta de exames desses pacientes deverá ser feita na própria sala de observação, tanto 
de adultos como pediátricos. As reavaliações médicas também devem ser feitas nessa 
própria sala. Para os exames de imagem os pacientes devem ser levados, com ou sem 
acompanhante/familiar, porém, sempre com um profissional da unidade para as salas de 
exames. 

Os menores de idade, os idosos e pacientes com limitações físicas ou psíquicas, assim 
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como os que, por indicação médica necessitem, podem permanecer com um 
acompanhante continuamente, maior de idade e, preferencialmente, do mesmo sexo do 
paciente. A presença de acompanhantes pode ser suspensa quando o médico, a equipe 
de enfermagem ou administração considerar necessária. Os acompanhantes não devem 
ser utilizados para serviços de enfermagem ou administrativos. 

A sala de observação deve ter suporte, equipamentos e materiais para suporte básico de 
vida (SBV) e as equipes devem estar capacitadas para a utilização desses materiais e 
equipamentos durante as 24h. Em caso de o paciente necessitar de suporte avançado de 
vida (SAV) deve, após SBV, ser levado imediatamente à Sala Vermelha para receber SAV. 
As salas de observação devem ser constantemente higienizadas com materiais específicos 
para limpeza hospitalar e seguir as normas vigentes, além de atender às normas da 
comissão de controle de infecção da UPA ou da instituição em gerenciamento 
complementar que presta os serviços de saúde.  

Os pacientes deverão ser alimentados nessa sala quando em observação há mais de 6 
horas e quando a prescrição médica assim orientar. Os familiares, visitantes e 
acompanhantes não devem entrar na unidade com alimentos, tampouco fornecê-los aos 
pacientes. A alimentação dos acompanhantes não será de responsabilidade da unidade e 
não deve ser feita nas dependências desta.  

 

ALTA DA UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO 

Pacientes em observação somente poderão ser liberados sob alta médica, exceto em caso 
de alta a pedido de paciente maior de idade, lúcido, orientado, cuja alta não implique em 
risco iminente para sua saúde ou para a coletividade. O paciente com alta médica da UPA 
deve receber, por escrito, um resumo de seu atendimento com queixa principal (motivo do 
atendimento), quadro clínico, diagnóstico, terapêutica instituída, resultado de exames e 
avaliações de especialistas, data e horário da alta e orientações a serem seguidas em 
domicílio. Uma cópia desse resumo deve ficar no prontuário do paciente. O paciente com 
alta da unidade somente poderá ser liberado se houver familiar ou acompanhante maior 
de idade responsável para acompanhá-lo ao domicílio. O transporte para domicílio é de 
responsabilidade do familiar ou acompanhante do paciente, exceto em casos definidos pelo 
médico assistente que indicará uso de ambulância equipada, como nos casos de pacientes 
com indicação de oxigenioterapia contínua ou restrições anatômicas que impeçam o uso 
de transporte convencional. 

 

6.3. QUALIDADE OBJETIVA - PROPOSTA DE FUNCIONAMENTO DAS 

COMISSÕES TÉCNICAS  

As instituições de Saúde têm adotado as comissões como um instrumento de gestão para 
oferecer serviços de qualidade aos usuários. As comissões hospitalares desempenham 
várias funções na instituição, destacando-se a produção de indicadores relevantes para a 
gestão da Unidade de Saúde e também contribuir para a eficácia das organizações em prol 
dos usuários. 

O funcionamento das comissões é gerenciado pelo núcleo de gestão de qualidade, que 
que, por meio sistemática implantada no Manual das Comissões, monitora o 
desenvolvimento das atividades da comissões com o gerenciamento dos documentos das 
comissão, nas realizações das reuniões conforme cronograma, na entrega e arquivamento 
dos documentos inerentes da comissão e das reuniões e na análise de indicadores 
relacionados à comissão, bem como na atualização de membros, analise de faltas 
reincidentes de membros, aprovação das atas após elaboradas e cumprimento de prazos. 

É acompanhado o desempenho de cada comissão mensalmente e tratados as 
irregularidades junto aos responsáveis. 

lucas.teixeira
Realce
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Também é monitorado a execução dos planos de ação, interações e apresentação de 
melhorias pelas comissões.  

No anexo XII encontra-se o Manual das Comissões. 

6.3.1. COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 
A Lei Federal 9.431 de 06/01/97 instituiu a obrigatoriedade da existência da Comissão 
de Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH) e de um Programa de Controle de 
Infecções (PCI), definido como um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e 
sistematicamente, tendo como objetivo a redução máxima possível da incidência e 
gravidade das infecções nosocomiais. Em 13/05/98, o Ministério da Saúde editou a 
Portaria 2.616/98, com diretrizes e normas para a execução destas ações, adequando-as 
à nova legislação.  

 

TABELA 28 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 

FORMAÇÃO PERFIL DO COMPONENTE 

Presidente 
Profissional com formação em de nível superior indicado pela 

Diretoria da Instituição e escolhido pelos membros da Comissão. 

Secretário 
Profissional com formação em de nível superior indicado pela 

Diretoria da Instituição e escolhido pelos membros da Comissão. 

Membros 

Efetivos 

Profissional com formação em de nível superior indicado pela 

Diretoria da Instituição e escolhido pelos membros da Comissão. 
 

Atendendo a resolução 2616/1998 a composição da CCIH será composta por profissionais 
de nível superior das áreas: Medica, Enfermagem, Administrativa e Farmácia, outros 
profissionais cujo as atividades tenham impacto direto com as questões de infecção e 
epidemiologia poderão ser convidados a fazerem parte da Comissão de Controle de 
Infecção Pré-Hospitalar. Respeitando o total de leitos e complexidade dos serviços 
prestados. 

 

Objetivo e Funcionamento  

• Propor diretrizes de atuação em assuntos relevantes para o controle de infecção; 

• Avaliar sistematicamente o Programa de Controle de Infecção - PCI, Serviço de Controle 
de Infecção Pré-Hospitalar (SCIPH) e o Sistema Operacional de Vigilância, Notificação 
e Investigação Epidemiológicas da Unidade de Saúde; 

• Estimular o quadro técnico da Unidade ao desenvolvimento de pesquisas que venham 
a contribuir, direta ou indiretamente, para o controle da infecção  

• Elaborar, implementar, manter, avaliar e adequar aspectos de prevenção e controle 
propriamente dito; 

• Planejar e implementar cursos de atualização em controle de infecção, objetivando 
estabelecer sistematicamente um programa de Educação Médica Continuada para 
equipe multiprofissional que lida, direta ou indiretamente, com a comunidade; 

• Planejar, padronizar, treinar e supervisionar técnicas, procedimentos, normatizações e 
medidas de prevenções universais relativas à prevenção e ao controle das infecções na 
Unidade. 

 

 

 

 

 

lucas.teixeira
Realce
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As Evidências estão na Tabela ou Figura!
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TABELA 29 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE CONTRATO 

FUNDAMENTO: IMPLANTAR A COMISSÃO 

Âmbito de desempenho Qualidade e requisito legal 

Tipo de Indicador Continuo  

Fonte de Auditoria 

Portaria de Constituição da Comissão e relatório do registro 

das investigações realizadas e providências adotadas. Rotina 

de notificação de reação adversa, queixa técnica e erros de 

medição implantada. 

Meta Inicial: 

Comissão Implantada em até 03 meses com realização de 

pelo menos uma reunião no trimestre, evidenciada em com 

ata. Manual de Rotinas e Procedimentos implantadas 

(Instruções de Trabalho – ITs) 

Meta Permanente: 
Reunião Mensal, com registro em ata e análise crítica dos 

casos notificados.  

 

MODELO DE REGIMENTO DA COMISSÃO DE INFECÇÕES 

CAPÍTULO I 

DA APRESENTAÇÃO 

Art. 1º 

A Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH), visa coordenar as atividades 
de investigação, prevenção e controle, objetivando reduzir a incidência e a gravidade das 
infecções às menores taxas possíveis, sendo que, deve-se entender por infecção qualquer 
infecção adquirida após a admissão de um paciente na Unidade e que se manifeste 
durante a sua permanência ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com o 
atendimento. Deve-se ressaltar que deverá sempre obedecer ao preconizado pelo 
instrumento máximo desta Instituição, o Regulamento da Unidade. 

CAPÍTULO II 

DA IMPORTÂNCIA 

Art. 2º 

A Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar desempenha papel de extrema 
relevância junto à Unidade, uma vez que, as infecções constituem risco significativo à 
saúde do paciente. 

CAPÍTULO III 

DAS FINALIDADES 

Art. 3º 

A Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH) tem por finalidades: 

• Elaborar, implementar, manter e avaliar programa de controle de infecção, 
adequado às características e necessidades da Unidade, contemplando no 
mínimo, ações relativas a: 

o Implantação de um Sistema de Vigilância Epidemiológica das Infecções; 
o Adequação, implementação e supervisão das normas e rotinas técnico- 

operacionais, visando à prevenção de controle das infecções; 
o Capacitação dos profissionais da Instituição, no que diz respeito à prevenção 

e controle das infecções; 
o Uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares. 

lucas.teixeira
Realce
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o Avaliar periódica e sistematicamente, as informações providas pelo Sistema 
de Vigilância Epidemiológica das Infecções e aprovar as medidas de controle 
propostas pelos membros executores da Comissão de Controle de Infecção; 

o Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que indicado, 
e implantar medidas imediatas de controle; 

o Elaborar e divulgar, regularmente, relatórios e comunicar, periodicamente, à 
autoridade máxima da Unidade e às Chefias, a situação do controle das 
infecções, promovendo seu amplo debate na comunidade; 

o Elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas 
técnico- operacionais, visando limitar a disseminação de agentes presentes 
nas infecções, por meio de medidas de precaução e de isolamento; 

o Definir, em cooperação com o Setor de Farmácia, política de utilização de 
antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares para a 
Instituição; 

o Cooperar com a ação do órgão de gestão do Sistema Único de Saúde, 
bem como fornecer, prontamente, as informações epidemiológicas solicitadas 
pelas autoridades competentes; 

o Notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do organismo de 
gestão do sistema público de saúde, os casos e surtos diagnosticados ou 
suspeitos de infecções associadas à utilização de insumos e/ou produtos 
industrializados. 

CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA ORGÂNICA 

Art. 4º 

A Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar constitui-se como Setor de 
Assessoria, o qual se encontra diretamente subordinado à Diretoria Administrativa, 
possuindo a seguinte estrutura orgânica: 

 

CAPÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 5º 

A Comissão de Controle de Infecção será composta por representantes de nível superior 
das seguintes Áreas de Serviço: 

• Serviço Médico; 

• Serviço de Enfermagem; 

• Serviço de Farmácia; 

• Laboratório de Microbiologia; 
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• Administração;  

Parágrafo Único 

Os Hospitais com número de leitos igual ou inferior a 70 (setenta), poderão contar somente 
com os representantes de nível superior do Serviço Médico e o Serviço de Enfermagem. 

CAPÍTULO VI 

DOS RECURSOS HUMANOS E SEUS REQUISITOS 

Art. 6o 

Os profissionais da Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar estão 
classificados nas seguintes funções: 

• Presidente; 

• Vice-presidente; 

• enfermeiro; 

• Farmacêutico; 

• Médico Infectologista; 

• Representante da Administração; 

• Secretário. 

Art. 7o 

Requisitos exigidos para a função de Presidente: 

• Diploma ou Certificado de conclusão de curso superior na área de saúde, de 
preferência com formação em Epidemiologia; 

• Inscrição e obrigações legais regularizadas junto aos Conselhos Regionais de 
Exercício Profissional; 

• Experiência profissional comprovada; 

• Instrução e conhecimentos básicos em informática.  

Art. 8o 

Requisitos exigidos para a função de Vice-Presidente: 

• Diploma ou Certificado de conclusão de curso superior na área de saúde, de 
preferência com formação em Epidemiologia, em instituição reconhecida pelo 
MEC; 

• Inscrição e obrigações legais regularizadas junto aos Conselhos Regionais de 
Exercício Profissional; 

• Experiência profissional comprovada; 

• Instrução e conhecimentos básicos em informática.  

Art. 9º 

Requisitos exigidos para a função de Enfermeiro: 

• Diploma ou Certificado de conclusão de curso superior de Enfermagem, em 
instituição reconhecida pelo MEC; 

• Inscrição e obrigações legais regularizadas junto aos Conselhos Regionais de 
Exercício Profissional; 

• Experiência profissional comprovada; 

• Disponibilidade para dedicação exclusiva de pelo menos 6 (seis) horas diárias; 

• Instrução e conhecimentos básicos em informática 

Art. 10 
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Requisitos exigidos para a função de Farmacêutico: 

• Diploma ou Certificado de conclusão de curso superior de Farmácia, em 
instituição reconhecida pelo MEC; 

• Inscrição e obrigações legais regularizadas junto aos Conselhos Regionais de 
Exercício Profissional; 

• Experiência profissional comprovada; 

• Disponibilidade para dedicação exclusiva de pelo menos 6 (seis) horas diárias; 

• Instrução e conhecimentos básicos em informática. 

Art. 11 

Requisitos exigidos para a função de Médico Infectologista: 

• Diploma ou Certificado de conclusão de curso superior de Medicina, em 
instituição reconhecida pelo MEC; 

• Comprovação de residência médica em Infectologia; 

• Inscrição e obrigações legais regularizadas junto aos Conselhos Regionais de 
Exercício Profissional; 

• Experiência profissional comprovada; 

• Disponibilidade para dedicação exclusiva de pelo menos 04 (quatro) horas diárias; 

• Instrução e conhecimentos básicos em informática.  

Art. 12 

Requisitos exigidos para a função de Representante da Administração: 

• Diploma ou Certificado de conclusão de curso superior de Administração da 
Unidade de Saúde, em instituição reconhecida pelo MEC; 

• Inscrição e obrigações legais regularizadas junto aos Conselhos Regionais de 
Exercício Profissional; 

• Experiência profissional comprovada; 

• Disponibilidade para dedicação exclusiva de pelo menos 04 (quatro) horas 
semanais; 

• Instrução e conhecimentos básicos em informática. 

Art. 13 

Requisitos exigidos para a função de Secretário: 

• Diploma ou Certificado de conclusão de 2º grau, em instituição reconhecida pelo 
MEC; 

• Capacitação para recepcionar, secretariar e organizar o serviço; 

• Instrução e conhecimentos básicos em informática. 

CAPÍTULO VII 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 14 

Ao Presidente da CCIH compete: 

• Representar a CCIPH dentro da Unidade; 

• Elo de ligação entre a CCIPH e a administração; 

• Escolher os membros para composição da CCIH, com o mínimo de 1 (um) médico 
infectologista, ou com conhecimentos em Epidemiologia e 1 (um) enfermeiro: 
dentro dos padrões estipulados pela Portaria Nº 2616 de 12/05/98, do Ministério 
da Saúde; 

• Manter um programa de Infecção de acordo com os padrões determinados pela 
Lei Nº 9431, de 06/01/97; 
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• Estabelecer sistema operacional prático para as notificações e avaliações das 
infecções; 

• Convocar reuniões mensais ordinárias e/ou extraordinárias quando necessário; 

• Incentivar pesquisas na área de controle de infecções; 

• Solicitar à Administração, quando necessário, recursos para implementação dos 
programas propostos pelo SI; 

• Enviar à Administração, relatórios mensais de atividades da CCIH; 

• Cumprir e fazer cumprir o Regimento da CCIH; 

• Desempenhar tarefas afins.  

Art. 15 

Ao Vice-Presidente da CCIH compete: 

• Substituir o Presidente, quando do impedimento deste ou quando delegado; 

• Cooperar com o Presidente nas atividades que visem o controle de infecções; 

• Participar das reuniões da CCIPH; 

• Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

• Desempenhar tarefas afins. 

Art. 16 

Ao Enfermeiro compete: 

• Realizar a vigilância epidemiológica sistemática, busca ativa através de: 

• Visitas regulares às áreas ; 

• Revisão diária dos prontuários: 

• Verificação das anotações de enfermagem, pesquisando indícios de hiperemia, uso 
de antibióticos, drenagens de secreções, sondagens, e/ou outros indicativos de 
infecção, principalmente em pacientes com probabilidade de adquirir infecção; 

• Verificação de exames laboratoriais; Laudos de RX; 

• Verificação do uso de antibioticoterapia;  

• Realizar campanhas educativas, principalmente quanto à lavagem das mãos 

• Realizar supervisão técnica em todos os setores ligados à infecção hospitalar: 
CME, SND, Lavanderia e Limpeza; 

• Realizar reciclagens de técnicas e procedimentos; 

• Orientação técnica para isolamentos e/ou precauções universais; 

• Participar de reuniões da CCIH; 

• Atuar na orientação, treinamento, e supervisão dos atos de enfermagem de acordo 
com a CCIH; 

• Codificação dos dados obtidos na busca ativa; 

• Realizar visitas diárias ao berçário e UTI, orientando quanto aos procedimentos 
de risco; 

• Estabelecer metodologia própria, visando o controle de pacientes que retornem, 
ao Ambulatório e consultórios médicos; 

• Participar de padronização de antibióticos e equipamentos de uso de enfermagem; 

• Ser elo de ligação entre o serviço de enfermagem e o CCIH; 

• Orientar na execução de testes biológicos, semanais, nas autoclaves; 

• Elaborar relatório mensal de atividades; 

• Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

• Interagir com a farmácia da Unidade, quanto a treinamentos, controle de 
qualidade dos medicamentos e materiais e/ou outros; 

• Desempenhar tarefas afins.  

Art. 17 

Ao Farmacêutico compete: 
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• Elaborar o levantamento do consumo mensal de antibióticos, de acordo com a 
Portaria 2.616 de 12 de Maio de 1998, do Ministério da Saúde; responsabilizar-se 
pela diluição de desinfetantes e soluções usadas na Instituição; 

• Cooperar e participar nas normas de padronização do uso de antimicrobianos 
aprovados no estudo de sensibilidade bacteriana; 

• Preparar, controlar e armazenar as soluções para nutrição parenteral e enteral, 
inclusive com encaminhamento de amostras para cultura e controle de qualidade, 
de acordo com a Resolução CFF Nº  247  de 08/03/93; 

• Notificar periodicamente, o custo das drogas de maior consumo na Unidade, bem 
como de suas alternativas similares; 

• Padronizar a metodologia para o preparo de soluções para nutrição parenteral e 
diluições 

• Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa sobre estabilidade das soluções, 
toxicidade dos produtos químicos, espectro de ação antimicrobiana, interação entre 
medicamentos, produtos químicos e correlatos, entre outras; 

• Manter registro de informações para subsidiar programas de farmacovigilância; 

• Avaliar as interações medicamentosas, droga nutrientes e outros 

• Elaborar e supervisionar rotinas específicas para manipulação de drogas e 
soluções, no laboratório da farmácia, assim como quanto a embalagem e 
estocagem destes produtos; 

• Coordenar, orientar e supervisionar estagiários; 

• Informar ao SCIH o uso inadequado de qualquer produto que vise o controle 
profilático ou terapêutico da infecção; 

• Participar da educação continuada; 

• Colaborar e participar das avaliações microbiológicas dos produtos usados pela 
Unidade; 

• Emitir parecer técnico/científico sobre todos os produtos químicos, esterilizantes, 
desinfetantes, degermantes, antissépticos e ceras usadas na limpeza comum, na 
Unidade de Saúde e na desinfecção e assepsias; 

• Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

• Desempenhar tarefas afins. 

Art. 18 

Ao Médico compete: 

• Ser responsável pela coordenação do SCIH; 

• Interagir com o Corpo Clínico, no sentido de fazer cumprir as determinações do 
SCIH; 

• Promover treinamento para residentes e/ou acadêmicos, na área de sua 
competência; 

• Avaliar e sugerir, as prescrições médicas no que se refere ao uso de 
antibióticos, considerando seu tempo de ação e coeficiente 
sensibilidade/resistência; 

• Avaliar pacientes pré e pós-cirúrgicos, quanto ao risco de infecção; 

• Avaliar e determinar a necessidade de isolamento e/ou  precauções universais; 

• Orientar quanto a realização e necessidade de culturas microbiológicas; 

• Participar das atividades de treinamento, de maneira generalizada; 

• Representar a CCIH, quando for determinado; 

• Elaborar relatórios mensais de atividades do SCIH, incluindo os índices de infecção 
detectados, por clínica, topografia, geral e outros; 

• Verificar e orientar normas de admissão de pacientes e de assepsia; 

• Participar das reuniões da CCIH; 

• Desenvolver programas de imunização dos funcionários e/ou profissionais; 

• Estabelecer normas e rotinas de funcionamento do SCIH; 
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• Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

• Desempenhar tarefas afins. 

Art. 19 

Ao Representante da Administração compete: 

• Prever e prover local apropriado para o funcionamento do CCIH e do SCIH; 

• Intermediar junto a administração superior das necessidades financeiras dos 
Programas de Controle de Infecções; 

• Estabelecer normas para os visitantes; 

• Participar ativamente das campanhas educativas promovidas; 

• Assegurar a participação dos vários serviços da Unidade na Comissão; 

• Participar das reuniões da comissão; 

• Assegurar ligação contínua com as autoridades de saúde e com outros órgãos 
relacionados ao controle de infeções; 

• Avaliar e agilizar as solicitações cabíveis que auxiliam no bom desempenho da 
CCIH e do SCIH; 

• Propiciar recursos humanos e materiais para a implantação dos programas de 
controle de infecções; 

• Apoiar e divulgar os boletins epidemiológicos elaborados pela comissão; 

• Publicar, divulgar e implementar o Regimento da comissão, visando a orientação 
e conhecimento de toda a comunidade  

• Divulgar amplamente em todo a Unidade de Saúde a Campanha da Lavagem 
das Mãos; 

• Promover debates sobre o Controle de Infecções; 

• Facilitar pesquisas e a participação dos membros da CCIH em congressos, cursos 
orientados para profilaxia, controle e combate às infecções; 

• Prever serviços e instalações adequadas para as atividades relacionadas à 
microbiologia; 

• Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

• Desempenhar tarefas afins.  

Art. 20 

Ao Secretário da CCIH compete: 

• Manter os arquivos e fichários em ordem e atualizados; 

• Redigir as atas das reuniões da CCIH, em livros próprios; 

• Expedir as correspondências do CCIH e do SCIH; 

• Executar os serviços de datilografia e/ou digitação; 

• Atender as determinações do Presidente da CCIH; 

• Protocolar correspondências recebidas e enviadas 

• Por determinação do Presidente da CCIH, convocar reuniões ordinárias e 
extraordinárias; 

• Catalogar fontes bibliográficas; 

• Manter o quadro de avisos em ordem; 

• Manter os boletins mensais da CCIH; 

• Manter atualizados os registros de dados para fins estatísticos; 

• Desempenhar tarefas afins. 

CAPÍTULO IX DAS NORMAS  

Art. 21 

Os membros da CCIH terão mandato de 02 anos, sendo permitida a sua recondução; 

Art. 22 
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O Presidente e Vice-Presidente da CCIH serão indicados pela Diretoria; Art. 23 

Aos membros do SCIH é assegurado o livre acesso em todas as dependências da 
Unidade, desde que esta atitude implique em sua atividade fim: prevenção e controle das 
infecções; 

Art. 24 

O SCIH deverá implantar rotinas para o controle bacteriológico da água e das vias de 
escoamento de materiais contaminados sendo que o controle deverá ser feito   
semestralmente; 

Art. 25 

As reuniões da CCIH serão marcadas com o mínimo de 7 dias de antecedência e 
realizadas mensalmente; 

Art. 26 

As reuniões extraordinárias, ou de caráter de urgência poderão ser convocadas a qualquer 
tempo, e por qualquer meio de convocação; 

Art. 27 

Qualquer   membro   da   Comissão   ou   SCIH   poderá   convocar   reunião extraordinária, 
o que deverá ser feito através do Secretário; 

Art. 28 

A CCIH poderá, a seu critério, convidar membros do Corpo Clínico, da Enfermagem e/ou 
outros para participar das reuniões, sempre que o assunto assim o exigir; 

Art. 29 

As reuniões serão registradas em livros de ata, através do resumo fiel dos assuntos 
discutidos e deliberados, redigidos pelo Secretário, e assinado por todos  os 
participantes; 

Art. 30 

O quórum mínimo para a realização das reuniões é da metade dos membros, ou a critério 
do Presidente; 

Art. 31 

Todos os assuntos estudados que derem origem a providências posteriores, deverão ser 
solucionados com o prazo máximo de 30 dias; 

Art. 32 

O membro que faltar a 3 (três) reuniões consecutivas, será automaticamente desligado 
da Comissão. O Presidente deverá comunicar, por escrito, o desligamento à Direção da 
Unidade, e encaminhar lista tríplice para nomeação do novo membro; 

Art. 33 

As decisões da CCIPH serão tomadas mediante aprovação de um número igual a metade 
mais 1 (um) de seus integrantes; 

Art. 34 

Este regimento poderá ser modificado em todo ou em parte, por proposta da Direção da 
Unidade, ou dos membros da Comissão, mediante aprovação em reunião convocada para 
esta finalidade. 

Art. 35 

A CCIH encaminhará mensalmente à Administração relatórios, que será pautado nos 
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seguintes itens: 

• A CCIH deverá elaborar periodicamente um relatório com os indicadores 
epidemiológicos interpretados e analisados. Esse relatório deverá ser divulgado a 
todos os serviços e à direção, promovendo-se debate; 

• O relatório deverá conter informações sobre o nível endêmico das infecções da 
Unidade sob vigilância e as alterações de comportamento epidemiológico 
detectadas, bem como as medidas de controle adotadas e os resultados obtidos; 

• O relatório da vigilância Epidemiológica e os relatórios de investigações 
epidemiológicas deverão ser enviados às coordenações Estaduais/ Distrital/ 
Municipais e à Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da 
Saúde, conforme as normas específicas das referidas coordenações 

• Resumo das reuniões; 

• Atividades: principais atividades desenvolvidas pelo SCIPH, no período; 

• Ocorrências: síntese das principais ocorrências internas relacionadas com as 
diretorias ou gerências da Unidade 

• Estatística: coleta e apresentação dos dados estatísticos; 

• Críticas e sugestões: conjunto de críticas e sugestões visando a melhoria dos 
serviços prestados. 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 36 

A CCIPH tem absoluta autonomia de ação, devendo suas determinações serem seguidas 
por todas as pessoas que executam suas atividades profissionais, sem qualquer exceção 
dentro da Unidade; 

CAPÍTULO XI 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 37 

Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão, em reunião 
convocada especialmente para este fim, juntamente com a Diretoria da Unidade; 

Art. 39 

O regimento deverá ser aprovado pela direção. 

FIGURA 54 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (APÓS A POSSE DOS MESMOS) 

 
 

6.3.2. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E REVISÃO DE ÓBITOS 
Comissão com caráter educativo e visa atender a orientação do CRM a Resolução CFM 
n.1897 de 17 de abril de 2009, que mediante o conhecimento das causas e dos processos 
envolvidos na ocorrência do óbito são aspectos de grande relevância e contribuem para o 
aprimoramento da atenção e do cuidado na Unidade. Possibilitam ainda, o 

lucas.teixeira
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aperfeiçoamento dos registros e especialmente do prontuário do cliente, impactando em 
uma continua melhoria do processo diagnostico e terapêutico através de análise crítica dos 
óbitos ocorridos e como documento ético profissional. Contribui para a manutenção da 
fonte de dados estatísticos, para identificação do perfil epidemiológico regional e contribuir 
com o banco de dados do DATASUS – SIM (Serviço de Informação sobre Mortalidade). 

O conhecimento das causas e dos processos envolvidos na ocorrência do óbito são 
aspectos de grande relevância e contribuem para o aprimoramento da atenção e do 
cuidado na Unidade. Possibilitam ainda, o aperfeiçoamento dos registros do prontuário do 
cliente. A Comissão de Revisão de Óbitos é um órgão subordinado diretamente à Diretoria 
da Unidade e tem por finalidade analisar os óbitos, os procedimentos e condutas 
profissionais realizadas, bem como a qualidade de informações dos atestados de óbitos. 

TABELA 30 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 

FORMAÇÃO PERFIL DO COMPONENTE 

Presidente 
Profissional com formação em de nível superior indicado pela 
Diretoria da Instituição e escolhido pelos membros da Comissão. 

Vice-Presidente 
Profissional com formação em de nível superior indicado pela 
Diretoria da Instituição e escolhido pelos membros da Comissão. 

Secretário 
Profissional com formação em de nível superior indicado pela 
Diretoria da Instituição e escolhido pelos membros da Comissão. 

Membros 
Efetivos 

Profissional com formação em de nível superior indicado pela 
Diretoria da Instituição e escolhido pelos membros da Comissão. 

A composição da comissão deverá ser composta de membros Médicos, Direção 
Administrativa e Enfermeiro. Poderá haver representantes de outros serviços e/ ou 
profissional da equipe multiprofissional sempre que convidados. 

Objetivos e Funcionamento 

• Analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos à óbitos que lhe forem enviados; 

• Elaborar normas para auditoria e revisão dos prontuários de pacientes que foram a 
óbito; 

• Realizar a revisão dos prontuários relacionados aos óbitos; 

• Normatizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento dos atestados de óbitos; 

• Convocar o médico que atestou o óbito caso as informações sejam conflitantes; 

• Criar instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações dos 
prontuários de óbito; 

• Comparar diagnóstico pré-operatório com os exames anátomo patológicos das peças 
cirúrgicas; 

• Correlacionar os diagnósticos prévios com os resultados de necropsias, mesmo que 
realizadas pelo SVO (Serviço de Verificação de Óbitos); 

 

 

TABELA 31 - 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 da Comissão e Relatório de Registro 

das investigações realizadas e providências adotadas. 

Meta Inicial: 
Comissão Implantada em até 03 meses e 50% dos óbitos 

ocorridos no trimestre investigados. 

Meta Permanente: 
Reunião Mensal, com registro em ata e 100% dos óbitos 

investigados. 
 

lucas.teixeira
Realce



Proposta Técnica para Organização, Administração e Gerenciamento da Unidade de Pronto 

Atendimento da Zona Leste - UPA-ZL, conforme Edital de Seleção nº 002/2019. 

224 

MODELO DE REGIMENTO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÕA E REVISÃO DE ÓBITOS 
(CRO) 

I – NOME  

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E REVISÃO DE ÓBITOS 

II. FINALIDADE 

Analisar os óbitos, os procedimentos e condutas profissionais realizadas, bem como 
a qualidade de informações dos atestados de óbitos. 

É um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da Instituição. 

III. COMPOSIÇÃO: 

A composição mínima da comissão deverá ser de três membros médicos e um enfermeiro, 
podendo ser superior a isso, conforme a característica de cada Instituição. 

Poderá haver representantes dos serviços abaixo definidos, conforme sua existência/perfil 
da Unidade: 

• Serviço de Clínica Médica / Pediatria 

• Especialidade definida a critério da Diretoria 

• Serviço de Enfermagem 

Para realização dos trabalhos da comissão os membros deverão ser disponibilizados de 
suas atividades assistenciais por tempo a ser definido pela Diretoria da Unidade. O tempo 
mínimo de dedicação por membro será definido pela Diretoria Técnica de Departamento, 
de acordo com as necessidades e perfil da Instituição. A critério da Diretoria e da própria 
comissão, a carga horária total do membro poderá ser de uso exclusivo da comissão, 
desde que respeitadas as necessidades dos serviços. 

IV.  MANDATO: 

O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável conforme definição da 
Diretoria Técnica de Departamento. A relação dos membros de cada mandato deverá 
ser publicada em Diário Oficial do Estado a cada dois anos, bem como a substituição 
de qualquer membro, a qualquer momento. 

O presidente da comissão, assim como todos os membros, será nomeado pelo Diretor de 
Departamento. Os cargos de vice-presidente e secretário poderão ser definidos pela 
comissão. 

No caso de substituição de um ou mais membros, bem como no início de cada mandato, 
os nomes dos integrantes deverão ser encaminhados à Coordenadoria de Serviços de 
Saúde - Setor de Comissões. 

V. SEDE: 

A sede da comissão será a sala das comissões, a ser disponibilizada por cada Unidade, 
com a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento. 

VI. FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO: 

Deverão ocorrer reuniões periódicas, conforme necessidade de cada unidade, com 
data, local e horário, previamente definidos e informados, sendo no mínimo realizadas 
reuniões mensais. 

A ausência de um membro em três reuniões consecutivas sem justificativa ou ainda 
seis reuniões não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua exclusão 
automática. 

Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da comissão, a seus critérios, 
poderão realizar a reunião. 
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As decisões da comissão serão tomadas após aprovação, por meio de votação aberta e 
justificada por maioria simples dos membros presentes. Para apreciação e estudos 
preliminares de assuntos específicos, bem como de normas de preenchimento e 
qualidade do atestado de óbito ou relatórios de biópsias, será designado um relator ou 
convidado um consultor, o qual apresentará parecer sobre o assunto, em prazo pré-
estabelecido. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais gabaritados 
para participar das reuniões, desde que autorizado em plenária prévia. 

As reuniões da comissão deverão ser registradas em ata resumida e arquivada uma cópia 
contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros presentes, resumo do 
expediente, decisões tomadas. 

Os assuntos tratados pela comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos os 
membros. 

Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias para tratar 
de assuntos que exijam discussões emergentes ou urgentes, podendo ser convocadas 
pelo Diretor Técnico de Departamento, pelo Diretor Clínico, pelo Presidente ou Vice-
Presidente. 

Após cada reunião, o grupo deverá elaborar um relatório e enviá-lo à Comissão de Ética 
Médica e Diretoria Clínica. 

O envio de informações e indicadores operacionais deverá ser mensal pelo programa 
do Núcleo de Informação. 

VII.   ATRIBUIÇÕES: 

São atribuições da Comissão de Óbitos: 

a) Analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos à óbitos que lhe forem 
enviados; 

b)  Elaborar normas para auditoria e revisão dos prontuários de pacientes que foram 
a óbito; 

c)  Realizar a revisão dos prontuários relacionados aos óbitos; 
d) Normatizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento dos atestados de 

óbitos; 
e) Convocar o médico que atestou o óbito caso as informações sejam conflitantes; 
f) Criar instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações dos 

prontuários de óbito; 
g) Comparar diagnóstico pré-operatório com os exames anatomopatológicos das 

peças cirúrgicas (avaliar amostra significativa, em porcentagem a ser definida pela 
própria comissão respeitando sua disponibilidade); 

h) Correlacionar os diagnósticos prévios com os resultados de necropsias, mesmo 
que realizadas pelo SVO (Serviço de Verificação de Óbitos) 

i) Zelar pelo sigilo ético das informações; 
j) Emitir parecer técnico ou relatório quando solicitado pela Comissão de Ética 

Médica ou outro serviço interessado; 
k) Assessorar a Direção de Departamento Técnico ou Clínica da Instituição em 

assuntos de sua competência; 
l) Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando a 

qualidade com atuação de Educação Permanente; 
m) Desenvolver atividades de caráter técnico cientifico com fins de subsidiar 

conhecimentos relevantes a Instituição. 

São atribuições do Presidente da Comissão, além de outras instituídas neste 
regimento ou que decorram de suas funções ou prerrogativas: 

a) Convocar e presidir as reuniões; 
b)  Indicar seu vice-presidente; 
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c) Representar a comissão junto à Diretoria da instituição, ou indicar seu 
representante; 

d) Subscrever todos os documentos e resoluções da comissão previamente 
aprovados pelos membros desta; 

e) Fazer cumprir o regimento. 
f) Nas decisões da comissão, além do seu voto, terá o voto de qualidade (voto de 

Minerva); 
g) Nas faltas e impedimentos legais do presidente, assumirá seu vice-presidente. 

As atribuições do vice-presidente serão assumir as atividades do presidente na sua 
ausência. 

São atribuições e competências da secretaria da Comissão: 

a) Organizar a ordem do dia; 
b) Receber e protocolar os processos e expedientes; 
c) Lavrar a ata das sessões/reuniões; 
d) Convocar os membros da comissão para as reuniões determinadas pelo 

presidente; 
e) Organizar e manter o arquivo da comissão; 
f) Preparar a correspondência; 
g) Realizar outras funções determinadas pelo presidente relacionadas ao serviço 

desta secretaria; 
h) Solicitar ao SAME (Serviço de Arquivo Médico) todos os prontuários que serão 

avaliados, assim como devolvê-los em 24 horas após o trabalho realizado. 

VIII. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelos membros da CRO, em 
conjunto com o diretor técnico da instituição. 

Este regimento poderá ser alterado por eventuais exigências de adoção de novas 
legislações pertinentes ao assunto; 

O regimento entrará em vigor após aprovação da Diretoria e publicação dos membros 
em Diário Oficial. 

FIGURA 55 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (APÓS A POSSE DOS MEMBROS) 

 
 

6.3.3. COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DO PRONTUÁRIO DO 
PACIENTE 

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 da Unidade será um grupo 
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técnico de assessoria, estudo e análise, normativo e fiscalizador, subordinado diretamente 
à Diretoria da Unidade, que tem como principais objetivos. 

TABELA 32 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 

FORMAÇÃO PERFIL DO COMPONENTE 

Presidente 
Profissional com nível superior indicado pela Diretoria da Instituição 
e escolhido pelos membros da Comissão. 

Vice-
Presidente 

Profissional com nível superior indicado pela Diretoria da Instituição 
e escolhido pelos membros da Comissão. 

Secretário 
Profissional com nível superior indicado pela Diretoria da Instituição 
e escolhido pelos membros da Comissão. 

Membros 
Efetivos 

Profissional com nível superior indicado pela Diretoria da Instituição 
e escolhido pelos membros da Comissão. 

 

A comissão deverá ser composta por membros Médicos, Direção Administrativa, Serviço 
de Arquivo e Estatística e Enfermeiro. Poderá haver representantes de outros serviços e/ 
ou profissional da equipe multiprofissional.  

Objetivos e Funcionamento  

• 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. 

 

TABELA 33 - 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 reunião para revisão no trimestre. 

Meta Permanente: 
Reunião Mensal, com registro em ata do nº de prontuários 
analisados, identificação de pontos críticos e soluções 
encaminhadas 

 

MODELO DE REGIEMNTO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS 

I. NOME:  

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS (CRPM)  

II.  FINALIDADE:  

Atender a resolução CFM No. 1638/2002, que define prontuário médico 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 um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da Instituição.  

III.  COMPOSIÇÃO:  
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A composição mínima da comissão deverá ser de 4 membros médicos, um membro 
do Serviço de Arquivo Médico (SAME), um enfermeiro, podendo ser superior a isso, 
conforme a característica de cada Instituição.  

Para realização dos trabalhos da comissão os membros deverão ser disponibilizados 
de suas atividades assistenciais por tempo a ser definido pela Diretoria da Unidade. O 
tempo mínimo de dedicação por membro será definida pela Diretoria Técnica de 
Departamento, de acordo com as necessidades e perfil da Instituição. A critério da 
Diretoria e da própria comissão, a carga horária total do membro poderá ser de uso 
exclusivo da comissão, desde que respeitadas as necessidades dos serviços.  

IV.    MANDATO:  

O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável conforme definição da 
Diretoria Técnica de Departamento.   A relação dos membros de cada mandato deverá 
ser publicada em Diário Oficial do Estado a cada dois anos, bem como a substituição 
de qualquer membro, a qualquer momento.  

O presidente da comissão, assim como todos os membros, será nomeado pelo Diretor de 
Departamento. Os cargos de vice-presidente e secretário poderão ser definidos pela 
comissão.  

No caso de substituição de um ou mais membros, bem como no início de cada mandato, 
os nomes dos integrantes deverão ser encaminhados à Coordenadoria de Serviços de 
Saúde - Setor de Comissões.  

V. SEDE:  

A sede da comissão será a sala das comissões, a ser disponibilizada por cada Unidade, 
com a infraestrutura básica necessária para seu funcionamento.  

VI. FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO:  

Deverão ocorrer reuniões periódicas, conforme necessidade de cada unidade, com data, 
local e horário, previamente definidos e informados, sendo no mínimo realizadas 
reuniões mensais.  

A ausência de um membro em 3 reuniões consecutivas sem justificativa ou ainda 6 reuniões 
não consecutivas sem justificativa durante 12 meses gera sua exclusão automática.  

Na ausência do presidente ou de seu vice, os membros da comissão, a seus critérios, 
poderão realizar a reunião.  

As decisões da comissão serão tomadas após aprovação, por meio de votação  
aberta e justificada por maioria simples dos membros presentes. Para apreciação e estudos 
preliminares de assuntos específicos, será designado  
um relator ou convidado um consultor, o qual apresentará parecer sobre o assunto, em 
prazo preestabelecido. Da mesma forma poderão ser convidados outros profissionais 
gabaritados para participar das reuniões, desde que autorizado em plenária prévia.  

As reuniões da comissão deverão ser registradas em ata resumida e arquivada uma cópia 
contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros presentes, resumo do 
expediente, decisões tomadas.  

Os assuntos tratados pela comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos os 
membros.  

Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias para tratar 
de assuntos que exijam discussões emergentes ou urgentes, podendo ser convocadas pelo 
Diretor Técnico de Departamento, pelo Diretor Clínico, pelo Presidente ou Vice-Presidente.  

O envio de informações e indicadores operacionais deverá ser mensal pelo programa 
do Núcleo de Informação.  
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VII.    ATRIBUIÇÕES:  

São atribuições da Comissão de Revisão de Prontuário:  

I - A avaliação dos itens que deverão constar obrigatoriamente:  

a) Identificação do paciente em todos os impressos, anamnese, exame físico, exames 
complementares, e seus respectivos resultados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico 
definitivo e tratamento efetuado e outros documentos pertinentes ao atendimento.  

b) Obrigatoriedade de letra legível do profissional que atendeu o paciente, bem como de 
assinatura e carimbo ou nome legível do profissional e respectiva inscrição no conselho 
de classe.  

c) Obrigatoriedade do registro diário da evolução clínica do paciente, bem como a 
prescrição médica consignando data e hora.  

d) Tipo de Alta.  

II - Recomendar inclusão e exclusão de formulários, impressos e sistemas, bem como a 
conservação dos prontuários visando a qualidade dos mesmos.  

III - Assessorar a Direção de Departamento Técnico ou Clínica da Instituição em assuntos 
de sua competência.  

IV - Manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica da Unidade com a qual deverão 
ser discutidos os resultados das avaliações feitas.  

V - Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando a 
qualidade com atuação de Educação Permanente.  

VI - Desenvolver atividades de caráter técnico - cientifico com fins de subsidiar 
conhecimentos relevantes a Instituição. 

São atribuições do Presidente da Comissão, além de outras instituídas neste regimento 
ou que decorram de suas funções ou prerrogativas:  

a). Convocar e presidir as reuniões.  

b). Indicar seu vice-presidente.  

c). Representar a comissão junto à Diretoria da instituição, ou indicar seu 
representante.  

d). Subscrever todos os documentos e resoluções da comissão previamente aprovados 
pelos membros desta.  

e). Fazer cumprir o regimento.  

Nas decisões da comissão, além do seu voto, terá o voto de qualidade (voto de 
Minerva).  

Nas faltas e impedimentos legais do presidente, assumirá seu vice-presidente.  

As atribuições do vice-presidente serão assumir as atividades do presidente na sua 
ausência.  

São atribuições e competências da secretaria da Comissão:  

a). Organizar a ordem do dia.  

b). Receber e protocolar os processos e expedientes.  

c). Lavrar a ata das sessões/reuniões.  

d). Convocar os membros da comissão para as reuniões determinadas pelo presidente.  

e). Organizar e manter o arquivo da comissão.  
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f). Preparar a correspondência.  

g). Realizar outras funções determinadas pelo presidente relacionadas ao serviço desta 
secretaria.  

h). Solicitar ao SAME (Serviço de Arquivo Médico) todos os prontuários que serão 
avaliados, assim como devolvê-los em 24 horas após o trabalho realizado.  

VIII. DISPOSIÇOES GERAIS:  

FIGURA 56 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (APÓS A POSSE’ DOS MEMBROS) 

 

 

6.3.4. 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.  

TABELA 34 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 

FORMAÇÃO PERFIL DO COMPONENTE 

Presidente 
Profissional com formação em medicina, eleito pelo corpo clínico da 
Unidade 

Secretário 
Profissional que atue na Unidade, eleito para a Comissão e para o 
cargo. 

Membros 
Efetivos 

Profissional com formação em medicina, eleito pelo corpo clínico da 
Unidade 

Membros 
Suplentes 

Profissional com formação em medicina, eleito pelo corpo clínico da 
Unidade 

 

A formação da Comissão é através de processo eleitoral, com a inscrição espontâneo de 
Médicos do Corpo Clinico devidamente inscritos no CRM/PE, seguindo o Regimento do 
Corpo Clinico e sendo supervisionada pelo CRM da jurisdição. 

Objetivos e Funcionamento 

• 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; 

• Assessorar as diretorias clínicas, administrativas e técnica da Instituição, dentro de sua 
área de competência conforme regimento da comissão. 
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TABELA 35 - 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 Atas das Reuniões, Pareceres técnicos 

Meta Inicial: 
Comissão Implantada em até 04 meses com realização 
de pelo menos uma reunião no quadrimestre.  

Meta Permanente: 
Reunião Mensal, com registro em ata e dos casos 
solicitados 

 

 

MODELO DE REGIMENTO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE MÉDICA 

Capítulo I 

Das Definições. 

Artigo 1º   

A Comissão de Ética Médica é o órgão representativo do Conselho Regional de Medicina 
do Estado. Apresenta as funções opinativas, educativas e fiscalizadoras do desempenho 
Ético da Medicina. 

Artigo 2º - 

A Comissão de Ética Médica será composta por membros efetivos e membros suplentes, 
eleitos dentre o corpo clínico, sendo um Presidente e um Secretário, ambos membros 
titulares. 

a) Os membros titulares poderão solicitar a participação dos membros suplentes no 
desenvolvimento dos trabalhos;  

b) Na ausência do Presidente, as atribuições serão desempenhadas pelo Secretário da 
Comissão de Ética Médica.   

Capítulo II 

Das Competências 

Artigo 3º  

 A todos os Membros da Comissão de Ética Médica compete: 

a) Eleger o Presidente e Secretário; 

b) Comparecer a todas as reuniões da Comissão de Ética Médica, discutindo e votando as 
matérias em pauta; 

c) Desenvolver as atribuições conferidas à Comissão de Ética Médica previstas neste 
regimento; 

d) Garantir o exercício do amplo direito de defesa para aqueles que vierem a responder a 
sindicâncias. 

Artigo 4º -  

A Comissão de Ética Médica reunir-se-á uma vez por mês e extraordinariamente quando 
convocada pelo Presidente. 

a) A Comissão de Ética Médica poderá deliberar com a presença da maioria simples de 
seus membros; 

b) As deliberações da Comissão de Ética Médica serão tomadas por maioria simples de 
votos; 
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Capítulo III 

Das Atribuições da Comissão de Ética Médica. 

Artigo 5º - 

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

b) Verificar as condições oferecidas pela instituição para o exercício profissional, bem como 
a qualidade do atendimento prestado aos pacientes, sugerindo modificações que venham 
julgar necessárias; 

c) Denunciar às instâncias superiores, inclusive o Conselho Regional de Medicina, as 
eventuais más condições de trabalho na instituição; 

d) Colaborar com o Conselho Regional de Medicina divulgando resoluções, normas e 
pareceres; 

e) Assessorar a diretoria clínica, administrativa e técnica da instituição, dentro de sua área 
de competência; 

f) Proceder Sindicância a pedido de interessados, médicos, Delegacias do Conselho 
Regional de Medicina e do próprio Conselho ou por iniciativa própria, visando dirimir 
conflitos e dúvidas existentes na instituição. 

Capítulo IV 

Do Processo de Sindicância. 

Artigo 6º -  

As Sindicâncias instauradas pela Comissão de Ética Médica obedecerão aos seguintes 
preceitos contidos neste regimento: 

a) Reclamação por escrito e devidamente identificada; 

b) Comunicação escrita do Diretor Clínico; 

c) Deliberação da própria Comissão de Ética Médica; 

d) Solicitação da Delegacia Regional do Conselho Regional de Medicina; 

e) Solicitação do Conselho Regional de Medicina do Estado. 

Parágrafo 1º - As peças deverão ser capeadas e organizadas em ordem cronológica. 

Parágrafo 2º - Se houver alguma denúncia envolvendo um Membro da Comissão de Ética 
Médica, o mesmo deverá se afastar exclusivamente da Sindicância. 

Artigo 7º - 

Aberta a Sindicância, a Comissão de Ética Médica informará o fato aos envolvidos 
concedendo-lhes um prazo de 15 (quinze) dias úteis após o recebimento do aviso, para 
apresentação de relatório escrito acerca da questão, oportunidade em que será facultado 
a exibição do rol de testemunhas, garantindo-se a produção de todas as provas. 

Parágrafo único: As Sindicâncias deverão ser concluídas no prazo máximo de 60 dias, 
prorrogáveis por igual período a critério do Presidente, mediante solicitação justificada por 
escrito ao Conselho Regional de Medicina. 

Artigo 8º -  

Todos os documentos relacionados com os fatos, quais sejam: prontuários, fichas clínicas, 
ordens de serviços e outros, que possam colaborar no deslinde da questão, deverão ser 
complicados à Sindicância. 

a) O acesso a estes documentos é facultado somente às partes e a Comissão de Ética 
Médica; 
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b) Toda e qualquer peça compilada a Sindicância deverão ser capeadas, organizadas e 
numeradas em ordem cronológica e numérica. 

Artigo 9º -  

O Presidente da Comissão de Ética Médica nomeará pelo menos um membro sindicante 
para convocar e realizar audiências, analisar documentos e elaborar relatório à Comissão. 

Artigo 10º -  

Finda a coleta de informações, a Comissão de Ética Médica poderá solicitar novas 
audiências dos envolvidos sobre a existência ou não de indícios de conduta antiética e/ ou 
infração administrativa. 

Parágrafo único: Caso necessário a Comissão de Ética Médica podará solicitar novas 
audiências dos envolvidos ou testemunhas, bem como, produzir novas provas. 

Artigo 11º -  

Estando evidenciada a existência de indícios de infração administrativa, o resultado deverá 
ser encaminhado aos Diretores Clínicos, conforma previsão do Regimento Interno do 
Corpo Clínico da Instituição, para que determine as providências a serem adotadas. 

Artigo 12º -  

Havendo indícios de infração ético-profissional, cópia da Sindicância deverá ser 
encaminhada ao Conselho Regional de Medicina do Estado, pôr se tratar do único órgão 
com competência para julgar infrações éticas neste Estado. 

Artigo 13º -  

Os casos omissos serão avaliados e decididos em Sessão Plenária do Conselho Regional 
de Medicina do Estado.  

Capítulo V 

Das Eleições: 

Artigo 14º -  

Os Membros da Comissão de Ética Médica serão eleitos dentre os integrantes do Corpo 
Clínico, obedecidas as normas regimentais, através de voto secreto e direto de seus pares. 
Os médicos que ocupam os cargos de Diretores Clínicos, Administrativos e Técnicos não 
podem candidatar-se a Comissão de Ética Médica. 

Parágrafo único - Os Membros da Comissão de Ética Médica que posteriormente tornarem-
se Diretores Clínicos, administrativos ou Técnicos, deverão pedir afastamento enquanto 
durar seu mandato. 

Artigo 15º -  

A Comissão que estiver cumprido o mandato fará a escolha de um Comissão Eleitoral que 
se responsabilizará pela organização, apuração e proclamação dos resultados do pleito. 

Artigo 16º-  

As eleições para as Comissões de Ética Médica serão realizadas no Dia do Médico, isto é, 
no dia 18 de outubro, nos anos pares. 

a) A convocação das eleições será feita através de Edital que deverá conceder um prazo 
mínimo de 15 (quinze dias) para as inscrições das chapas, o qual será encerrado em 48 
(quarenta e oito) horas antes das eleições; 

b) O processo eleitoral será aberto e encerrado pelo Presidente da Comissão Eleitoral ou 
por seu eventual substituto; 

c) A apuração será realizada imediatamente após o encerramento do Processo Eleitoral, 
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por escrutinadores nomeados pela Comissão Eleitoral, podendo ser assistida por todos os 
interessados e acompanhados por fiscais das chapas concorrentes; 

d) Será considerada eleita a chapa que obtiver o maior número de votos. A respectiva Ata 
Eleitoral deverá ser encaminhada ao Conselho Regional de Medicina do Estado para os 
devidos assentamentos. 

Artigo 17º-  

Os Protestos e recursos contra e qualquer fato relativo ao processo eleitoral, deverão ser 
formalizados por escrito dentro de no máximo em 48 (quarenta e oito) horas após as 
eleições e encaminhadas em primeira instância à Comissão Eleitoral, em Segunda 
instância a Comissão de Ética Médica e por último às instâncias superiores (Conselho 
Regional de Medicina  e Conselho Federal de Medicina). 

Artigo 18º -  

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.    

Artigo 19º -  

As Comissões de Ética Médica eleitas no período de 6(seis) meses anteriores às eleições 
oficiais, serão automaticamente reconduzidas não necessitando nova eleição. 

Artigo 20º -  

Os membros da Comissão de Ética Médica que deixarem de prestar serviços na instituição, 
serão automaticamente afastados de suas funções na Comissão. 

Capítulo VI 

Das Disposições Gerais:  

Artigo  21º- 

a) Os integrantes eleitos desta Comissão de Ética Médica desempenharão funções em 
caráter honorífico e prestarão serviços de grande relevância ao Conselho Regional de 
Medicina do Estado; 

b) A Comissão de Ética Médica manterá sob caráter confidencial as informações recebidas; 

c) O presente Regimento Interno poderá ser alterado, mediante proposta da Comissão de 
Ética Médica, através da maioria absoluta de seus membros; 

d) O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de aprovação pela Sessão 
Plenária da Comissão de Ética Médica. 

e) Aprovada a Resolução nº 1.657/02 do Conselho Federal de Medicina, que altera alguns 
artigos da Resolução nº 83/98 do Conselho Regional de Medicina, que foi utilizada na 
redação deste presente Regimento.  

O regimento deverá ser aprovado pela direção. 

FIGURA 57 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (APÓS A POSSE DOS MEMBROS) 

 

lucas.teixeira
Realce

lucas.teixeira
Realce



Proposta Técnica para Organização, Administração e Gerenciamento da Unidade de Pronto 

Atendimento da Zona Leste - UPA-ZL, conforme Edital de Seleção nº 002/2019. 

235 

 

6.3.5. 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. 

Para os Serviços de Enfermagem com o limite abaixo de 20 (vinte) Enfermeiros, será 
facultativa a constituição da CEE. 

TABELA 36 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 

FORMAÇÃO PERFIL DO COMPONENTE 

Presidente 
Profissional com graduado em Enfermagem eleito por votação 
interna pelos membros que se elegeram para a Comissão de 
Ética de Enfermagem. 

Secretário 
Profissional da área de Enfermagem eleito por votação interna 
pelos membros que se elegeram para a Comissão de Ética de 
Enfermagem. 

Membros Efetivos 
Profissional da área de Enfermagem eleito por votação direta 
pelo corpo de enfermagem da Unidade 

Membros Suplentes 
Profissional da área de Enfermagem eleito por votação direta 
pelo corpo de enfermagem da Unidade 

 

A composição da Comissão deverá obedecer às disposições contidas nas normas e 
orientações do Conselho Federal de Enfermagem, conforme Resolução Nº 174/1994 e 
Decisão do COREN/ DIR 01/2011. A formação da Comissão ocorre através de pleito 
eleitoral sendo supervisionada pelo COREN da jurisdição. 

Objetivos e Funcionamento  

• 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. 

TABELA 37 - 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 Atas das Reuniões, Pareceres técnicos 

Meta Inicial: 
Comissão Implantada em até 04 meses com realização de 

pelo menos uma reunião no quadrimestre.  

Meta Permanente: Reunião Mensal, com registro em ata e dos casos solicitados 
 

MODELO DE REGIMENTO DA 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 
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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. 

ORGANIZAÇÃO 

A Comissão de Ética de Enfermagem deverá ser composta por Enfermeiros, Técnicos e/ou 
Auxiliares de Enfermagem com vínculo empregatício com a Instituição de Saúde, 
excetuando-se aqueles profissionais que sejam membros da diretoria nos órgãos de classe 
ou que sejam diretor/chefia/gerente de Enfermagem na referida Instituição. 

A Unidade poderá fazer com que a instituição de ensino, que solicita campos de estágio, 
se comprometa em participar de processos de sindicância quando necessário. 

A Comissão de Ética de Enfermagem deverá ser assim composta: 

5 (cinco) membros efetivos, sendo 3 (três) Enfermeiros, 2 (dois) Técnicos e/ou Auxiliares 
de Enfermagem  

5 (cinco) membros suplentes, sendo 3 (três) Enfermeiros e 2 (dois) Técnicos e/ou Auxiliares 
de Enfermagem. 

Parágrafo 1º - Os membros efetivos serão designados para as funções de presidente, vice-
presidente e secretário através de votação interna pelos membros que se elegeram para a 
Comissão de Ética de Enfermagem. 

Parágrafo 2º - As funções de presidente e vice-presidente deverão ser exercidas 
exclusivamente por Enfermeiros. 

Parágrafo 3º - A Comissão de Ética de Enfermagem somente poderá deliberar com a 
presença da maioria simples de seus membros. 

Parágrafo 4º - Os membros efetivos poderão solicitar a participação dos suplentes nos 
trabalhos da C.E.E.  

COMPETÊNCIA 

Compete à Comissão de Ética de Enfermagem: 

Divulgar e fiscalizar o exato cumprimento do Código de Ética, da Lei e do Decreto sobre o 
Exercício dos Profissionais de Enfermagem, bem como das Resoluções e Decisões do 
COFEN e dos COFENS dentro da Instituição; 

Opinar, normatizar, orientar e fiscalizar sempre em relação ao desempenho ético da 
profissão; 

Manter atualizado o cadastro de todos os profissionais de Enfermagem que trabalham na 
Unidade; 

Realizar sindicância sobre o fato notificado, quando julgar necessário, convocando os 
profissionais envolvidos e suas testemunhas, tomando à termo seus depoimentos, 
verificando o exercício ético da profissão, as condições oferecidas pela instituição para o 
exercício profissional, a qualidade do atendimento prestado aos pacientes e sugerindo as 
modificações que venham a julgar necessárias; 

Encaminhar o relatório de sindicância juntamente com o parecer da C.E.E. ao COREN, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, sujeito à prorrogação, ao se constatar indícios de possível 
infração ética, juntamente com todos os documentos que comprovem a mesma, com cópia 
para a respectiva diretoria ou gerência de Enfermagem da Instituição;  
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Nos casos de não se constatar indícios de infração ética, a C.E.E. deverá encerrar a 
sindicância, arrolando todos os documentos, elaborando o relatório final e arquivando o 
processo na Instituição; 

Cientificar a Diretoria/Chefia/Gerência ou Divisão de Enfermagem da Instituição sobre 
todos os relatórios conclusivos das sindicâncias ali instauradas pela C.E.E.; 

Elaborar, quando necessário, conjuntamente com o COREN, padrões éticos suscitados 
por modernos métodos de diagnóstico e terapêutica de completa tecnologia, para que 
sejam adotados pela equipe de Enfermagem e por grupos multiprofissionais qualificados; 

Solicitar aos responsáveis pela Diretoria/Chefia/Gerência ou divisão de Enfermagem, 
assim como aos responsáveis pelos outros serviços da Unidade, informações e 
comprobatórios quando julgados indispensáveis para a elucidação dos fatos que estão 
sendo apurados; 

O regimento deverá ser aprovado pela direção. 

FIGURA 58 -  CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (APÓS A POSSE DOS MEMBROS) 

 

 

6.3.6. COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA - CFT 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT é uma junta deliberativa com a 
responsabilidade e supervisão de todas as políticas de seleção e utilização de 
medicamentos na Unidade de Saúde com o intuito de assegurar resultados clínicos ótimos 
e com risco potencial mínimo. O principal objetivo desta comissão é formular e implementar 
uma política institucional para o uso racional de medicamentos, visando contribuir para a 
melhoria na qualidade da assistência prestada à saúde. A CFT da Unidade de Saúde é um 
órgão de natureza técnico-científico/permanente vinculado à diretoria. 

Atribuições 

• Participar na elaboração da política de medicamentos da instituição, incluindo 

seleção e dispensação; 

• Estipular critérios para obtenção de medicamentos que não constem na 

padronização; 

• Participar na elaboração de protocolos de tratamento elaborados por diferentes 

serviços clínicos; 

• Investigar a utilização de medicamentos na instituição; 

• Avaliar Interações de Medicamentos quando aplicados por via sonda enteral 

(fármacos x nutrientes); 

• Elaborar um Guia de Aplicação de Medicamentos Via Sonda de Nutrição Enteral; 
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• Participar ativamente da educação permanente dirigida à equipe de saúde e 

assessorar todas as atividades relacionadas à promoção do uso racional. 

TABELA 38 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 

FORMAÇÃO PERFIL DO COMPONENTE 

Médico 
Profissional com formação em medicina, designado pelo 
diretor técnico 

Farmacêutico 
Profissional com formação em farmácia, de preferência o 
farmacêutico RT da Unidade de Saúde 

Enfermeiro 
Profissional com formação em enfermagem, designado pela 
Gerência de Enfermagem da Unidade de Saúde 

Administrador 
Profissional com formação em administração, designado pela 
Direção Geral da Unidade de Saúde 

 

TABELA 39 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE CONTRATO 

FUNDAMENTO: IMPLANTAR COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA 

Âmbito de desempenho Qualidade e requisito legal 

Tipo de Indicador Continuo  

Fonte de Auditoria 
Portaria de Constituição da Comissão, atas de reuniões, 
padronizações de materiais e medicamento implantados. 

Meta Inicial: 
Comissão Implantada em até 03 meses com realização de 
pelo menos uma reunião no trimestre. Instruções de Trabalho 
its implantadas 

Meta Permanente: 
Reunião Mensal, com registro em ata e rotina implantada 
(Instruções de Trabalho – its) 

 

MODELO DE REGIMENTO DA COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPEUTICA 

CAPÍTULO I  

DAS FINALIDADES  

ART 1º -  

A Comissão de Farmácia e terapêutica, tem por finalidade elaborar uma listagem de 
medicações disponíveis  na  instituição,  identificados  por  sua  nomenclatura  
genérica(nome farmacológico), conforme Denominação Comum Brasileira(DCB), acrescida 
das formas de apresentações e concentrações, e suas respectivas indicações. Bem como 
definir estratégias que possibilitem a inclusão e exclusão de medicações nesta listagem.  

CAPÍTULO II  

DA COMPOSIÇÃO E DEFINIÇÕES  

ART 2º -  

A Comissão de Farmácia e Terapêutica será composta por membros executores, sendo 
estes profissionais da área da saúde, de nível superior, nomeados pela Direção da 
instituição, e por membros consultores, sendo estes profissionais da saúde, de nível superior 
que façam parte do quadro funcional da instituição.  

Parágrafo 1º - Os membros executores, indicados pela Direção da Unidade de Saúde, 
serão encarregados da execução das ações programadas pela Comissão. São membros 
executores:  

a)  Diretor técnico  

b)  Diretor Clínico  

c)  Médico da CCIH  

d)  um membro Administração  

e)  dois Farmacêuticos  
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c)  uma enfermeira da CCIH  

Parágrafo 2º - Os membros consultores são médicos chefes de serviço ou na sua 
ausência será o especialista na área a ser consultada e que estão em contato direto com 
o paciente para restabelecer a sua saúde.  

Parágrafo 3º - O mandato dos membros executores será de dois anos, podendo serem 
reindicados.  

Parágrafo 4º - O presidente da Comissão de Farmácia e Terapêutica será um dos 
membros da mesma e indicado pela Direção da Unidade de Saúde.  

Parágrafo 5º - A secretária da Comissão de Farmácia e Terapêutica será um dos 
membros da mesma e indicada pela Direção da Unidade de Saúde.  

ART 3º -  

A Comissão funciona como um órgão assessor da administração, tendo assegurada a sua 
autonomia funcional.  

Parágrafo 1º- A autonomia funcional se caracteriza pela independência em estabelecer 
normas de gerência sobre todas as atividades relacionadas a padronização de 
medicações 

Parágrafo 2º - A Comissão de Farmácia e Terapêutica utilizará deste regimento,  das 
normas dos Conselhos Regionais dos membros da equipe e da legislação vigente para o 
exercício de suas atividades disciplinares.  

 

CAPÍTULO III  

DA INFRAESTRUTURA  

ART 4º -  

As atividades dos membros executores serão desenvolvidas em sala própria 
dispondo de material necessário para a realização das tarefas.  

CAPÍTULO IV  

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS EXECUTORES  

ART5º -  

São atribuições específicas dos membros executores: 

-Redigir o formulário de padronização e mantê-lo atualizado; 

-Selecionar os medicamentos para uso da Unidade de Saúde; 

-Avaliar a necessidade de emprego de novos medicamentos e evitar o uso de 

substâncias ineficazes e ou eficácia duvidosa; 

-Avaliar a exclusão de medicações da padronização; 

-Divulgar informações sobre o uso de medicamentos; 

-Sugerir aos órgãos competentes a compra de literatura especializada sobre 

medicamentos; 

-Estabelecer normas para a utilização de medicamentos R(uso restrito) e não 

padronizados. 

-Avaliar e analisar as solicitações de medicamentos não padronizados, tendo um prazo de até 
48 horas para emitir seu parecer. Em caso de antiinfecciosos o parecer será dado pela CCIH.  

Caberá ao presidente:  

- Convocar e presidir reuniões;  

- Coordenar a equipe;  

- Assinar documentos em nome da Comissão; Caberá a secretária:  

- Registrar em ata as resoluções da Comissão;  

- Encaminhar documentos redigidos pela Comissão;  

CAPÍTULO V  

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS CONSULTORES  
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ART 6º -  

São atribuições dos membros Consultores  

- Auxiliar os membros executores na inclusão e exclusão de um medicamento;  

CAPÍTULO VI  

DAS REUNIÕES  

ART 7º  

Os assuntos submetidos a apreciação da Comissão de Farmácia e Terapêutica serão 
relatados por um dos membros executores nas reuniões, de acordo com a ordem do dia 
para discussão e votação.  

Parágrafo 1º - Das reuniões serão feitas atas, relatando os temas, proposições, 
planejamentos e conclusões.  

ART 8º -  

As reuniões da - A Comissão de Farmácia e Terapêutica serão semestrais, sendo os 
membros convocados com um mínimo de 48 horas de antecedência. Em caso de caráter 
de urgência, os membros serão convocados a qualquer tempo.  

CAPÍTULO VII  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

ART 9º -  

A Comissão de Farmácia e Terapêutica tem autonomia de ação, devendo suas 
determinações serem observadas por todos os profissionais que exerçam atividades 
na Unidade de Saúde.  

ART 10º  -   

As infrações  decorrentes  do  não  cumprimento  do  artigo  anterior  serão encaminhadas 
à Comissão de Ética e dado ciência ao Conselho Técnico, solicitando-se uma manifestação 
dessas entidades em um prazo de dez dias.  

ART 11º -  

Cabe a direção da Unidade de Saúde aprovar e fazer respeitar o regimento interno da 
Comissão  de Farmácia e Terapêutica.  

ART 12º -  

O presente regimento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação, revogando-
se as disposições em contrário.  

ART 13º -  

Este regimento foi elaborado com base nas leis vigentes.  

ART 14º 

Renovação do manual de padronização a cada 2 anos.  
FIGURA 59 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

 

 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

Equipe 

* NOTA:  Implantação após 60 dias da Implantação.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA

AÇÕES RESPONSÁVEL

Nomeação dos Membros da Comissão. Direção Geral

Reunião Mensal da Comissão. Presidente Comissão

Realização de Oficina de capacitação da Equipe e Legislação. Equipe 

Reunião com as Comissões de Ética Média e de Enfermagem. Equipe 

Promoção da melhoria contínua dos processos visando à qualidade.
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6.3.7. COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE 
TRABALHO – CIPA 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA é uma comissão constituída por 
representantes indicados pelo empregador e membros eleitos pelos trabalhadores, de 
forma paritária que tem por objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do 
trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da 
vida e a promoção da saúde do trabalhador. A CIPA está regulamentada pela Norma 
Regulamentadora – NR 5, Lei No. 6.514, de 22/12/1977 e Portaria 3.214 de 8/06/1978. 

A CIPA será composta por representantes dos empregados e do empregador. 

 

TABELA 40 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 

FORMAÇÃO PERFIL DO COMPONENTE 

Presidente Profissional indicado pelo empregador. 

Secretário 
Profissional eleito pelos empregados da comissão e nomeado 

durante a 1º reunião  

Membros Efetivos Profissional eleitos. 

Membros Efetivos Profissional indicado pela Instituição. 

Membros Suplentes 
Profissionais que participaram da eleição, porém não foram 

eleitos mas permanecem como suplentes. 

Membros Suplentes Profissionais indicados pela Instituição. 
 

• O número de membros que comporão a CIPA será determinado pela proporção ao 
número de empregados da Unidade, conforme norma regulamentadora em vigor. 

• Os representantes do empregador serão indicados pela direção da Unidade e os 
representantes dos empregados serão eleitos em escrutínio secreto, em votação por 
lista nominal, sendo vedada a formação de chapas. 

Qualquer empregado poderá participar das reuniões da CIPA como convidado. 

Objetivos e Funcionamento 

• Observar e relatar condições de risco nos ambientes de trabalho; 

• Discutir os acidentes ocorridos, e encaminhar o resultado para discussão ao SESMT - 
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho  

• Orientar os trabalhadores quanto à prevenção de acidentes; 

A CIPA reunirá todos os seus membros uma vez por mês, durante o horário normal de 
expediente, obedecendo ao calendário anual, não podendo sofrer restrições que impeçam 
ou dificultem seu comparecimento. O membro que tiver mais de três faltas injustificadas ou 
se recusar a comparecer às reuniões perderá o mandato, sendo convidado para assumir 
o candidato suplente mais votado. 

As proposições da CIPA serão aprovadas em reunião, mediante votação, e será 
considerada aprovada aquela que obtiver maioria simples de votos. 
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TABELA 41 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE CONTRATO 

FUNDAMENTO: IMPLANTAR A COMISSÃO 

Âmbito de desempenho Qualidade e requisito legal 

Tipo de Indicador Continuo  

Fonte de Auditoria 
Portaria de Constituição e registro de atas, mapas de risco 

implantados 

Meta Inicial: 

Comissão Implantada em até 04 meses com realização de 

pelo menos uma reunião no trimestre. Elaboração Manual de 

Rotinas e procedimentos implantados (Instruções de Trabalho 

– ITs) 

Meta Permanente: 
Reunião Mensal, com registro em ata e identificação de pontos 

críticos e soluções encaminhadas. 
 

FIGURA 60 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (APÓS A POSSE DOS MEMBROS) 

 
 

MODELO DE REGIEMNTO DA CIPA 

CAPÍTULO I 

DA APRESENTAÇÃO Art. 1o 

A CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - é uma  comissão composta  
pelos  próprios  colaboradores da Unidade e visa à prevenção de acidentes e doenças 
decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a 
preservação da vida e a promoção da saúde. 

Art. 2o 

Os membros da CIPA deverão manter um elevado nível de participação e colaboração, 
respeitando plenamente as disposições legais referentes ao assunto e ao presente 
regimento, inclusive, respondendo por seus atos à Administração da Unidade. 

Parágrafo Único 

Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular funcionamento as 
empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração 
direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem 
como outras instituições classificadas como grau de risco  3,  (NR5  da  Portaria  9.214/78)  
e  que  possuam  20  ou  mais colaboradores. 

CAPÍTULO II 

DA IMPORTÂNCIA Art. 3o 

O único caminho para evitar acidentes é manter um programa de Controle contínuo e 

lucas.teixeira
Realce
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permanente que propicie atenção a todas as causas de acidentes. A vigilância total 
significa "Segurança sempre presente, sob todas as formas". Daí resulta a importância 
e necessidade de uma CIPA bem estruturada e organizada. 

CAPÍTULO III 

DAS FINALIDADES Art. 4o 

A CIPA possui as seguintes finalidades: 

A elaboração de treinamento aos membros tanto por parte do empregador como dos 
empregados, segundo orientação do Ministério do Trabalho, para alcançar o objetivo de 
acidente zero; 

Organização e classificação de informações e sugestões referentes à prevenção de 
acidentes, vindas de membros da CIPA, assim como do empregador, de convidados e 
colaboradores; 

Promoção e divulgação de assuntos referentes à prevenção de acidentes; Orientação aos 
colaboradores quanto à prevenção de acidentes; 

Discussão sobre os acidentes ocorridos e solicitação de medidas que previnam outros 
semelhantes; 

Participação na elaboração do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais(PPRA); 

Solicitação de medidas para reduzir, e até eliminar, os riscos existentes ou neutralizá-
los. 

CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA ORGÂNICA Art. 5o 

A estrutura hierárquica da CIPA no organograma é assim definida: 

 

Parágrafo Único 

A CIPA deve ficar como um órgão de assessoria, no organograma da Unidade, ligado 
diretamente à Diretoria Administrativa. 

CAPÍTULO V DO PESSOAL Art. 6o 

A CIPA é composta pelos seguintes membros: 

• Presidente; 

• Vice-Presidente; 

• Secretário; 

• Suplentes. 

CAPÍTULO VI DA COMISSÃO  

Art. 7º 

A CIPA, para Instituições de Saúde, deverá ser composta por representantes do 
empregador e dos colaboradores, nas seguintes proporções, definidas pela NR-5, grupo 
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C-34 da Portaria ministerial nº 3.214 de 08/06/78: 

• Havendo de 20 a 50 empregados na empresa, haverá dois membros na CIPA, 
sendo 01 efetivo e 01 suplente; 

• Havendo de 50 a 100 empregados na empresa, haverá 4 membros na CIPA, 
sendo 02 efetivos e 02 suplentes; 

• Havendo de 101 a 300 empregados na empresa, haverá 7 membros na 

• CIPA, sendo 04 efetivos e 03 suplentes; 

• Havendo de 301 a 500 empregados na empresa, haverá 8 membros na 

• CIPA, sendo 04 efetivos e 04 suplentes; 

• Havendo de 501 a 1.000 empregados na empresa, haverá 11 membros na CIPA, 
sendo 06 efetivos e 05 suplentes; 

• Havendo de 1.001 a 2.500 empregados na empresa, haverá 15 membros na CIPA, 
sendo 08 efetivos e 07 suplentes; 

• Havendo de 2.501 a 5.000 empregados na empresa, haverá 18 membros na CIPA, 
sendo 10 efetivos e 08 suplentes; 

• Havendo  de 5.001  a  10.000  empregados  na  empresa,  haverá  21 membros 
na CIPA, sendo 12 efetivos e 09 suplentes; 

• Acima de 10.000 para cada grupo de 2.500 deverão ser acrescidos 04 membros 
da CIPA, sendo 02 efetivos e 02 suplentes; 

O número de membros representantes dos empregados deverá ser igual ao número 
de membros representantes do empregador; 

A CIPA deverá manter o mesmo número de suplentes tantos quantos forem os 
representantes do empregador e dos colaboradores; 

Os representantes do empregador serão por este designados, na medida do possível, das 
áreas de administração, técnica (operacional), médica e de serviço social; 

Os representantes dos colaboradores serão eleitos  por  estes,  durante  o expediente 
normal da empresa. 

CAPÍTULO VII DA ELEIÇÃO Art. 8o 

O processo eleitoral observará as seguintes condições: 

• Os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos por meio de 
votação secreta; 

• Os demais candidatos assumirão a condição de suplentes, obedecendo à ordem 
decrescente de votos recebidos; 

• Os candidatos votados e não eleitos como titulares ou suplentes deverão ser 
relacionados no ato da eleição, em ordem decrescente de votos, possibilitando sua  
nomeação  posterior,  em  caso  de  vacância  de suplentes; 

• O presidente da CIPA será designado pelo empregador, anualmente, dentre seus 
representantes titulares; 

• Compete   ao   empregador   convocar   eleições   para   escolha   dos 
representantes dos empregados na CIPA, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias 
antes do término do mandato em curso. A empresa estabelecerá mecanismos 
para comunicar o início do processo eleitoral ao sindicato da categoria profissional; 

• O Presidente e o Vice-Presidente  da  CIPA  constituirão  dentre  seus membros, 
no prazo mínimo de 55 (cinquenta e cinco) dias antes do término do mandato em 
curso, a Comissão Eleitoral – CE, que será a responsável pela organização e 
acompanhamento do processo eleitoral. Nos estabelecimentos onde não houver 
CIPA, a Comissão Eleitoral será constituída pela empresa; 

• A eleição para o novo mandato da CIPA deverá ser convocada pelo 
empregador, com prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias antes do término do 
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mandato e realizada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao término do 
mandato; 

• O Vice-Presidente da CIPA será escolhido pelos representantes dos colaboradores 
dentre os seus titulares; 

• O secretário será escolhido de comum acordo entre os representantes dos 
colaboradores e do empregador; 

• Publicação e divulgação de edital, em locais de fácil acesso e visualização, no prazo 
mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias antes do término do mandato em curso; 

• Inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de 
quinze dias; 

• Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, 
independentemente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de 
comprovante; 

• Garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição 

• Realização da eleição no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término 
do mandato da CIPA, quando houver; 

• Realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos 
e em horário que possibilite a participação da maioria dos empregados; 

• Apuração dos votos, em horário normal de trabalho, com acompanhamento de 
representante do empregador e dos empregados, em número a ser definido pela 
comissão eleitoral; 

• Faculdade de eleição por meios eletrônicos; 

• Guarda, pelo empregador, de todos os documentos relativos à   eleição, por um 
período mínimo de cinco anos; 

• Havendo participação inferior a cinquenta por cento dos empregados na votação, 
não haverá a apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá organizar outra 
votação que ocorrerá no prazo máximo de dez dias; 

• As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizadas na unidade 
descentralizada do MTE, até trinta dias após a data da posse dos novos membros 
da CIPA; 

• Compete à unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego, 
confirmadas irregularidades no processo eleitoral, determinar a sua correção ou 
proceder à anulação quando for o caso; 

• Em caso de anulação, a empresa convocará nova eleição no prazo de cinco 
dias, a contar da data de ciência, garantidas as inscrições anteriores; 

• Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará 
assegurada a prorrogação do mandato anterior, quando houver, até a 
complementação do processo eleitoral; 

• Assumirão a condição de membros titulares e suplentes os candidatos mais 
votados; 

• Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no 
estabelecimento; 

• Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e 
apuração, em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior, em 
caso de vacância de suplentes. 

CAPÍTULO VIII DO MANDATO Art. 9o 

A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo 
com o dimensionamento previsto na NR-5, ressalvadas as alterações disciplinadas em 
atos normativos para setores econômicos específicos: 

• Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles 
designados; 
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• Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em 
escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, 
exclusivamente os empregados interessados; 

• O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida 
uma reeleição; 

• É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para 
cargo de direção de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes desde o 
registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato; 

• Serão   garantidas aos membros da CIPA condições que não descaracterizem 
suas atividades normais na empresa, sendo vedada a transferência para outro 
estabelecimento sem a sua anuência, ressalvado o disposto nos parágrafos 
primeiro e segundo do artigo 469, da CLT; 

• O empregador deverá garantir que seus indicados tenham a representação 
necessária para a discussão e encaminhamento das soluções de questões de 
segurança e saúde no trabalho analisadas na CIPA; 

• O empregador designará entre seus representantes o Presidente da CIPA, e os 
representantes dos empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente; 

• Os membros da CIPA, eleitos e designados serão empossados no primeiro dia útil 
após o término do mandato anterior; 

• Será indicado, de comum acordo com os membros da CIPA, um secretário e seu 
substituto, entre os componentes ou não da comissão, sendo neste caso 
necessária a concordância do empregador; 

• Empossados os membros da CIPA, a empresa deverá protocolizar, em até dez 
dias, na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho, cópias das atas de 
eleição e de posse e o calendário anual das reuniões ordinárias; 

• Protocolizada na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e 
Emprego, a CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem 
como não poderá ser desativada pelo empregador, antes do término do mandato 
de seus membros, ainda que haja redução do número de empregados da 
empresa, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento; 

• O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 ano, permitida 
uma reeleição; 

• O disposto no artigo anterior não se aplicará ao membro suplente que durante o 
seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da 
CIPA; 

• Durante o mandato, os titulares da representação dos empregados na CIPA 
não poderão ser transferidos para outras localizações, salvo quando houver 
concordância expressa dos mesmos; 

• Os membros titulares da CIPA, designados pelo empregador, não poderão ser 
reconduzidos para mais de dois mandatos consecutivos; 

• Durante o mandato, os membros da CIPA não poderão sofrer despedida 
arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, 
técnico, econômico ou financeiro; 

• Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de reclamação à Justiça 
do Trabalho, comparar a existência de qualquer dos motivos mencionados, sob 
pena de ser condenado a reintegrar o colaborador; 

• Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do colaborador eleito 
para cargo de direção da CIPA desde o registro de sua candidatura até um ano 
após o final de seu mandato. 

CAPÍTULO IX 

DAS ATRIBUIÇÕES  

Art. 10 
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São atribuições da CIPA: 

• Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos, com a 
participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde 
houver; 

• Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de 
problemas de segurança e saúde no trabalho; 

• Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de 
prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos 
locais de trabalho; 

• Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho 
visando à identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança 
e saúde dos trabalhadores; 

• Realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu 
plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas; 

• Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho; 

• Participar, com o SESMT, onde houver, das discussões promovidas pelo 
empregador, para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo de 
trabalho relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores; 

• Requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de 
máquina ou setor onde se considere haver risco grave e iminente à segurança e 
saúde dos trabalhadores; 

• Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de outros 
programas relacionados à segurança e saúde no trabalho; 

• Divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem como 
cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas à segurança e 
saúde no trabalho; 

• Participar, em conjunto com o  SESMT,  onde  houver,  ou  com  o empregador, 
da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de 
solução dos problemas identificados; 

• Requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham 
interferido na segurança e saúde dos trabalhadores; 

• Promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT; 

• Discutir os acidentes ocorridos; 

• Sugerir medidas de prevenção de acidentes, julgadas necessárias, por iniciativa 
própria ou de outros empregados; 

• Promover a divulgação e observância das normas de segurança e medicina no 
trabalho, ou de regulamentos e instrumentos de serviço, emitidos pelo empregador; 

• Adotar um comportamento preventivo durante o trabalho, estimulando o interesse 
dos colaboradores pela prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais; 

• Participar da Campanha permanente de prevenção de acidentes, promovida pela 
empresa; 

• Registrar em livro próprio as datas das   reuniões da CIPA e   enviar, 
mensalmente, ao SESMT e ao empregador cópia delas; 

• Participar ou investigar as causas, circunstâncias e consequências dos 
acidentes e das doenças ocupacionais, acompanhando a execução das medidas 
corretivas; 

• Realizar, quando houver denúncia de risco, ou por iniciativa própria e mediante 
aviso prévio ao empregador e ao SESMT, inspeção nas dependências da 
empresa, dando conhecimento dos riscos encontrados ao responsável pelo setor, 
ao SESMT e ao empregador; 
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• Dar sugestões para realização de cursos, treinamentos e campanhas que julgar 
necessários para melhorar o desempenho dos empregados quanto à segurança e 
medicina do trabalho; 

• Convocar pessoas, no âmbito da empresa, quando necessário, para a tomada 
de informações, depoimentos e dados ilustrativos e/ou esclarecedores, por ocasião 
da investigação dos acidentes de trabalho. 

CAPÍTULO X 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 11 

Cabe ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao 
desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das 
tarefas constantes do plano de trabalho. 

Art. 12 

Compete ao Presidente da CIPA: 

• Convocar os membros para reunião da CIPA; 

• Presidir as reuniões, encaminhando ao empregador e à SESMT, as 
recomendações aprovadas e acompanhar a execução delas; 

• Designar membro da CIPA para investigar acidente de trabalho ou acompanhar 
investigação feita pelo SESMT, imediatamente após receber a comunicação do 
encarregado do setor onde ocorreu o acidente; 

• Determinar tarefas aos membros da CIPA; 

• Coordenar todas as atribuições da CIPA; 

• Manter e promover o relacionamento da CIPA com o SESMT e demais seções 
da Unidade; 

• Delegar atribuições ao Vice-Presidente; 

• Coordenar e supervisionar as atividades da secretária. 

Art. 13 

Compete ao Vice-Presidente da CIPA: 

• Executar atribuições que lhe forem delegadas; 

• Substituir o Presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus 
afastamentos temporários. 

Art. 14 

Compete ao Secretário da CIPA: 

• Elaborar as atas das eleições e das reuniões, registrando-as em livro próprio; 

• Preparar a correspondência; 

• Manter o arquivo atualizado; 

• Providenciar para que as atas de reuniões sejam lidas por todos os membros 
da CIPA. 

Art. 15 

Compete aos membros da CIPA: 

• Elaborar o calendário anual de reuniões da CIPA; 

• Participar das reuniões da CIPA, discutindo os assuntos em pauta e aprovando 
as recomendações; 

• Investigar o acidente de trabalho isoladamente ou em grupo, e discutir os acidentes 
ocorridos; 

• Frequentar os cursos sobre prevenção de acidentes de trabalho; 
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• Cuidar para que todas as atribuições da CIPA previstas no Art. 30 sejam 
cumpridas; 

• Colaborar com a gestão da CIPA. 

CAPÍTULO XI 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 16 

O funcionamento da CIPA será norteado pelos seguintes aspectos: 

• A CIPA reunir-se-á com todos os seus membros, pelo menos uma vez por mês, em 
local apropriado e durante o expediente normal da empresa, obedecendo ao 
calendário anual; 

• Sempre que ocorrer acidentes que resultem em morte, perda de membros ou de 
função orgânica e ainda causem prejuízo, a CIPA se reunirá em caráter 
extraordinário no prazo máximo de 48 horas após a ocorrência, podendo ser 
exigida a presença do responsável pelo setor onde ocorreu o acidente; 

• As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes com encaminhamento 
de cópias para todos os membros; 

• As atas ficarão no estabelecimento à disposição dos Agentes da Inspeção do 
Trabalho – AIT (Ministério do Trabalho). 

CAPÍTULO XII  

DAS NORMAS  

Art. 17 

A CIPA seguirá as seguintes Normas Administrativas: 

• As decisões da CIPA serão preferencialmente por consenso, sendo que, em 
havendo consenso, e frustradas as tentativas de negociação direta ou com 
mediação, será instalado processo de votação, registrando-se a ocorrência na 
ata da reunião; 

• Das decisões da CIPA caberá pedido de reconsideração, mediante requerimento 
justificado. O pedido de reconsideração será apresentado à CIPA até a próxima 
reunião ordinária, quando será analisado, devendo o Presidente e o Vice 
efetivarem os encaminhamentos necessários; 

• O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, quando 
faltar a mais de quatro reuniões ordinárias sem justificativa; 

• A vacância definitiva de cargo, ocorrida durante o mandato, será suprida por 
suplente, obedecida à ordem de colocação decrescente registrada na ata de 
eleição, devendo o empregador comunicar à unidade descentralizada do Ministério 
do Trabalho e Emprego as alterações e justificar os motivos; 

• No caso de afastamento definitivo do presidente, o empregador indicará o 
substituto, em dois dias úteis, escolhido preferencialmente dentre os membros da 
CIPA; 

• No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares da 
representação dos empregados escolherão o substituto, dentre seus titulares, em 
dois dias úteis; 

• A composição da CIPA deverá obedecer a critérios que permitam estar 
representada a maior parte dos setores do estabelecimento, não devendo faltar, 
em nenhuma hipótese, a representação dos setores que ofereçam risco ou que 
apresentem maior número de acidentes; 

• Organizada a CIPA, deverá ser registrada no órgão regional do Ministério do 
Trabalho - MTb, até 10 (dez) dias após a eleição; 
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• O registro da CIPA será feito mediante requerimento ao Delegado Regional do 
Trabalho ou Delegado do Trabalho Marítimo, acompanhado de cópia da eleição 
e da instalação e posse, contendo o calendário anual das reuniões ordinárias da 
CIPA, com dia, mês, hora e local de realização das mesmas; 

• Após cada eleição, a empresa fica obrigada a encaminhar ao DRT ou DTM as 
atas e calendários referidos no inciso anterior; 

• Nos impedimentos eventuais ou afastamentos temporários do Presidente da CIPA, 
o seu suplente assumirá o lugar de representante titular do empregador e não as 
funções do Presidente. O mesmo aplicar-se-á ao Vice-Presidente (empregado); 

• Quando houver constatação de risco e/ou ocorrer acidente de trabalho, com ou 
sem vítima, o responsável pelo setor deverá comunicar a ocorrência de imediato, 
ao Presidente da CIPA, o qual, em função da gravidade, convocará reunião 
extraordinária ou incluirá o fato na pauta ordinária; 

• A CIPA  deverá  discutir  o  acidente  e  encaminhar  ao  SESMT  e  ao empregador 
o resultado e as solicitações de providências; 

• O empregador, ouvido o SESMT, terá 8 (oito) dias para responder à CIPA, 
indicando as providências adotadas ou a sua discordância devidamente justificada; 

• Quando o empregador discordar das solicitações da CIPA e esta não aceitar 
a justificativa, o empregador deverá solicitar a presença do MTB no prazo de 8 
(oito) dias a partir da data da comunicação da não aceitação, pela CIPA; 

• O empregador deverá promover, para todos os membros da CIPA, titulares e 
suplentes, inclusive para o secretário e seu substituto, em horário de expediente 
normal da empresa, curso para cipistas, com carga horária mínima de 18 (dezoito) 
horas; 

• O curso referido no artigo anterior, de frequência obrigatória, deve ser promovido 
antes da posse dos membros de cada mandato, exceção feita ao mandato inicial 
de uma CIPA, quando o curso deverá ser realizado no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data da eleição. 

CAPÍTULO XII 

DO TREINAMENTO Art. 18 

O treinamento será regido pelos seguintes princípios: 

• A empresa deverá promover treinamento para os membros da CIPA, titulares e 
suplentes, antes da posse; 

• O treinamento de CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo máximo de 
trinta dias, contados a partir da data da posse; 

o treinamento para a CIPA deverá contemplar, no mínimo, os seguintes 
itens: 

o estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos 
originados do processo produtivo; 

o metodologia de  investigação  e  análise  de  acidentes  e  doenças  do 
trabalho; 

o noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de exposição 
aos riscos existentes na empresa; 

o noções sobre  a  Síndrome  da  Imunodeficiência  Adquirida  –  AIDS  e 
medidas de prevenção; 

o noções sobre  as  legislações  trabalhista  e  previdenciária  relativas  à 
segurança e saúde no trabalho; 

o princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos 
riscos; 

o Organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das 
atribuições da Comissão; 

O treinamento terá carga horária de vinte horas, distribuídas em, no máximo, oito 
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horas diárias e será realizado durante o expediente normal da empresa; 

O treinamento poderá ser ministrado pelo SESMT da empresa, entidade patronal, 
entidade de trabalhadores ou por profissional que possua conhecimentos sobre os temas 
ministrados; 

A CIPA será ouvida sobre o treinamento a ser realizado, inclusive quanto à entidade ou 
profissional que o ministrará, constando sua manifestação em ata, cabendo à empresa 
escolher a entidade ou profissional que ministrará o treinamento; 

• Quando comprovada a não observância ao disposto nos itens relacionados 
o ao treinamento, a unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e 

Emprego determinará a complementação ou a realização de outro, que 
será efetuado no prazo máximo de trinta dias, contados da data de 
ciência da empresa sobre a decisão. 

CAPÍTULO XIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 19 

Todo membro integrante da CIPA deverá ter conhecimento do presente Regimento. 

 Art. 20 

É função do Presidente da CIPA manter este instrumento devidamente atualizado. 

CAPÍTULO XIV 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 21 

Este Regimento deverá ser observado na íntegra por todos. Art. 22 

O presente Regimento serve como instrumento de definição de atividades e 
instalação de autoridade, devendo ser aplicado a todos sem qualquer exceção. 

Art. 23 

O presente Regimento entra em vigor a partir da data de sua implantação.  

Art. 24 

Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Diretoria Administrativa da 

Unidade, resguardando-se as disposições legais vigentes. 

FIGURA 61 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

6.3.8. GRUPO DE TRABALHO DE HUMANIZAÇÃO 
Objetivos 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

Implantação e monitoramento de indicadores Equipe 

Promoção da melhoria contínua dos processos visando à qualidade. Equipe 

* NOTA:  Implantação após 04 meses após a Implantação.

Elaboração do Manual de Biossegurança e Mapa de Risco Equipe 

Aprovação Manual de de Biossegurança e Mapa de Risco e suas ITs. Equipe 

Implementação Manual de de Biossegurança e Mapa de Risco e suas ITs. Equipe 

Realização de Oficina de capacitação das equipes. Equipe 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA)

AÇÕES RESPONSÁVEL

Nomeação dos Membros da Comissão. Direção Geral

Reunião Mensal da Comissão. Presidente Comissão
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• Deliberar sobre as atividades dentro da Política de Humanização a serem 
desenvolvidas, as quais deverão estar alinhadas ao Planejamento Estratégico da 
unidade de saúde e sede;  

• Liderar o processo de humanização no hospital; 
• Buscar estratégias de comunicação e integração entre os diferentes setores e 

saberes; 
• Avaliar os projetos e/ ou ações de humanização que já estão em desenvolvimento 

e os propostos a serem desenvolvidos na instituição, de acordo com os parâmetros 
propostos na PNH; 

Atribuições 

• Garantir o cumprimento de todos os requisitos apontados na portaria 453 da Anvisa. 

TABELA 42 - COMPOSIÇÃO 

FORMAÇÃO PERFIL DO COMPONENTE 

Recursos Humanos; 

Serviço de Enfermagem; 

Serviço Social; 

Serviço de Atendimento ao Usuário; 

Serviço Recepção e Atendimento; 

Representantes dos respectivos serviços e 
atuantes na instituição. 

 

TABELA 43 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO  

FUNDAMENTO  IMPLANTAR COMISSÃO  

Âmbito de desempenho Qualidade  

Tipo de Indicador Continuo  

Fonte de Auditoria Atas das Reuniões, Pareceres técnicos 

Meta Inicial: Comissão Implantada  

Meta Permanente: 
Reunião Mensal, com analise dos indicadores 
relacionados e demandas relacionadas a comissão 

 

FIGURA 62 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

6.3.9. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
A Pró-Saúde em consonância com a valorização humana, propõe a formalização do 
Programa de Voluntariado nas Unidades em que atua, pois, acredita que por meio da 
atividade voluntária é possível a troca de valores e experiências. 

O objetivo é assegurar a atuação voluntária nas Unidades de Saúde, Educação e 
Assistência Social, proporcionando a igual valorização e crescimento pessoal de todos os 
participantes e usuários, ao mesmo tempo em que promove a interação com a comunidade 
local. 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

* NOTA:  Implantação após 03 meses da Implantação

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

GRUPO DE TRABALHO DE HUMANIZAÇÃO - GTH

AÇÕES RESPONSÁVEL

Elaboração de Plano de Ação Equipe 

Reunião com Comissão de Ética Médica Equipe 

Divulgação das Atividades Equipe 

Nomeação dos Membros do Grupo Direção Geral

Reunião Mensal do Grupo Equipe 

Realização de Oficina para Capacitação da Equipe e legislação Equipe 
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FIGURA 63. LOGOMARCA DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

 

Quem pode ser voluntário: Quem deseja participar do Programa deve ter a partir de 16 
anos de idade, e sendo menor de 18 anos, ser autorizado (a) pelo responsável legal. 

Atribuições do voluntário: A atuação deve ser respeitada, de acordo com o local e 
orientação do coordenador, sendo realizada individualmente ou em grupo para beneficiar 
outras pessoas. A definição das áreas de atuação facilita o entendimento dos processos e 
do papel de cada um. 

Áreas de atuação: O voluntário que deseja atuar na área da Saúde precisa ter 
sensibilidade para entender a situação vivenciada pelo usuário. Assim como adotar uma 
postura acolhedora, tornando mais humano o ambiente da Unidade em que atua. Veja 
algumas situações: 

- “Posso ajudar? ”: Além do acolhimento, o voluntário também desempenha um papel 
importante para fornecer informações e orientações sobre a rotina e os serviços prestados 
aos usuários dentro da Unidade de saúde em que está. 

- Eventos, ações e campanhas: Será apresentado um tema e conceito a ser desenvolvido, 
podendo contar com o apoio do setor de Comunicação na realização.  

Ao ser orientado sobre o tema, forma de abordagem e causa destinada, o voluntário poderá 
estimular a participação da comunidade e dos usuários. Pode ser realizado dentro e fora 
da Unidade, desde que sejam ações voltadas à promoção social, preventiva e educativa, 
contando com o devido planejamento e normas de segurança. 

- Contador de História:  A ação de contar e ouvir histórias possibilita a construção afetiva e 
cultural, além do resgate de memórias que estimulem a imaginação. 

- Oficinas: Elaborar e participar de oficinais em grupo ou individuais para desenvolver novas 
habilidades com os usuários. Exemplo: artesanato, pintura, culinária, reciclagem, 
informática, entre outras. 

- Cuidados com a Beleza e Higiene:  Oferecer atividades que possam elevar a autoestima 
dos usuários, como: cuidados com cabelo, unhas, pele, entre outros procedimentos de 
higiene pessoal.  
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TABELA 44 - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

Nº Ação Prazo 

1 
Apresentar o Programa ao Diretor Geral do Projeto e definir 
o Coordenador 

1 mês 

2 
Capacitar o responsável pela condução do Programa 
(Coordenador do Voluntariado) 

1 mês 

3 Mapear o perfil sociocultural em que o Projeto está inserido    2 meses 

4 Divulgar o Programa na comunidade interna e externa 1 mês 

5 Início da execução do Programa  1 mês 

  Período de implantação: 6 meses 
 

No Anexo XII desta proposta apresentamos o Manual do Voluntariado preconizado pela 
Pró-Saúde. 

6.3.10. PASTORAL DA SAÚDE 
Além de cuidar da saúde, o hospital também se importará com o bem-estar espiritual. Para 
acolher e confortar pacientes e familiares, o hospital disponibilizará uma equipe da Pastoral 
da Saúde.  

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. Age também 
sobre o complexo mundo hospitalar, atuando sobre os problemas éticos, visando sempre 
à dignidade humana.  

Através das visitas e dos eventos que acontecerão na unidade, a equipe interagirá com 
todos por meio da fala e da escuta. 

No Anexo XII encontra-se o Manual do Serviço. 

6.4. APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLOS CLÍNICOS, CONFORME O PERFIL 

DESCRITO NO EDITAL. 

As Diretrizes Assistenciais da Pró-Saúde, tem 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 assistência multidisciplinar está pautada em protocolos.  

No Anexo XIII encontram-se os Protocolos a serem implantados na UPA. 

1 Identificação do Paciente 

2 Prevenção de Quedas 

3  Higienização das Mãos 

4  Segurança da prescrição uso seguro e administração de medicamentos 

5 Segurança na comunicação entre os profissionais de saúde 

6  Protocolos Prevenção de Ulcera por Pressão 

7 Conexões-seguras-de-cateteres-e-sondas 

8 Protocolo de Atendimento a Dor Torácica 

9 Estabilização do RN 

11 Parto Normal 

12 PAV 

13 SEPSE 
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14 Atendimento PCR 

15 Algoritmos do Suporte Avançado de Vida em Cardiologia 

16 Tratamento de Infecção do trato urinário em pediatria 

17 Trauma Pediátrico 

18 Diarreia Aguda 

19 Vitimização Infantil ou Síndrome de Maus Tratos 

20 Contenção-de-pacientes 

21 Plano de Atendimento de múltiplas vítimas 

22 Tratamento de infecção do trato urinário em adultos 

23 Pneumonia Comunitária 

24 Protocolo de Manejo da Dor 

 

6.5. FORMA DE IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE 

EDUCAÇÃO PERMANENTE. 

A educação permanente dos profissionais da unidade de saúde 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 resolubilidade 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 

 

Etapas do Projeto de Educação Permanente:  

1. levantamento das necessidades da comunidade, dos profissionais e da equipe de 
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gestores;  

2. elaboração dos objetivos de aprendizagem;  

3. seleção de conteúdo ou temas;  

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

5. organização sequencial do currículo/grade programática;  

6. definição das atividades;  

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

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 um cronograma 
anual de atividades para cada categoria profissional. Os temas poderão ser revistos 
semestralmente. 

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. 

De posse dos resultados a equipe definirá os temas que serão continuamente aplicados, 
os temas que deverão deixar a grade de palestras e os temas que deverão ser incluídos. 
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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FIGURA 64 – MACROPROCESSO EDUCAÇÃO PERMANENTE 

 

 

 

TABELA 45 - MODELO DE ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE TREINAMENTO  

1 – OBJETIVO 

Montar e realizar o PT de acordo com os LNTs, visando atender as demandas 
solicitadas, desde que estejam alinhadas aos objetivos e competências 
organizacionais. 

2 – RESPONSABILIDADE 

Diretores: Definir junto aos gestores os LNTs para a construção do PT - Plano de 
Treinamento, necessários ao desenvolvimento das equipes em alinhamento aos 
objetivos e competências organizacionais, bem como às competências funcionais. 

Diretor Geral: Aprovar o PT. 

Gestores: Relacionar e levantar os treinamentos necessários para desenvolvimento de 
sua equipe com base na Avaliação de Experiência, Avaliação por Desempenho e as 
necessidades do serviço / unidade. 



Proposta Técnica para Organização, Administração e Gerenciamento da Unidade de Pronto 

Atendimento da Zona Leste - UPA-ZL, conforme Edital de Seleção nº 002/2019. 

258 

Núcleo de Educação Permanente: Analisar os temas solicitados e as respectivas 
frequências, verificando o alinhamento à Gestão de Competência, sinalizando e/ou 
promovendo treinamentos que não foram levantados como necessidade, mas que na 
visão da instituição se fazem necessários. 

SCIH, RH , SESMT e Qualidade: Analisar os LNTs e definir o Plano de Treinamentos. 

4 – DEFINIÇÕES E SIGLAS 

RH: Recursos Humanos 

LNT: Levantamento de Necessidades de Treinamento. 

NEP: Núcleo de Educação Permanente 

PAT: Plano Anual de Treinamento 

PG: Procedimento de Gestão 

SCIH: Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 

SESMT: Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho 

5 – DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE GESTÃO 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE TREINAMENTO 

O NEP solicita para todos os gestores no primeiro dia do mês de Novembro o 
preenchimento do LNT de seu serviço / unidade referente a todo ano seguinte, estes 
devem ser entregues devidamente preenchidos e assinados pela diretoria 
correspondente, até o dia quinze de Dezembro de cada ano. Os gestores elaboram seus 
LNT's a partir das evidências geradas pelo seu serviço / unidade como o 
desenvolvimento de sua equipe. 

Após o recebimento de todos LNTs, o NEP organiza os treinamentos em um cronograma 
e realiza encontros para uma análise ampliada das necessidades de treinamento 
institucional: 

• 1º - reunião com NEP, RH, SCIH, SESMT e Qualidade; serão analisados os LNTs 
e definido o PT, com base nas necessidades de cada setor e da instituição. 

• 2º – reunião com a Diretoria Geral para aprovação do PT, que terão como base 
nos objetivos e metas para o ano seguinte, resultados de avaliação de 
desempenho, pesquisa de clima organizacional e indicadores no ano corrente. 

• 3º - reunião individual com todos os gestores para dar retorno sobre os LNT's de 
sua área, levando em consideração indicadores da área, avaliações (de 
treinamento, período de experiência e de desempenho) e aprovação da Diretoria 
Geral, e se for necessário realizar possíveis modificações. 

5.3 REVISÃO DOS LNT´S 

No início do mês de Junho o NEP irá sinalizar a cada gestor uma data para que 
compareçam ao serviço NEP para análise e revisão dos LNT's, verificando o que já foi 
executado no 1º semestre e o que será realizado no 2º semestre. 
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Havendo a necessidade de uma atualização, para os eventos previstos do semestre 
seguinte, os gestores poderão revisar e modificar seus LNT's e entregá-los ao NEP 
devidamente preenchidos e assinados pela diretoria correspondente, até o primeiro dia 
do mês de Julho. 

5.4 DIVULGAÇÃO DO PT 

Após aprovação pela Diretoria Geral, o NEP enviará uma cópia do PT aprovados aos 
gestores. O NEP ficará encarregado de divulgar mensalmente os treinamentos através de 
murais e via e-mail, assim como fazer o controle da realização dos mesmos. 

5.5 ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMENTO DO PT 

O NEP tomará as ações necessárias para realização dos treinamentos identificados 
conforme processo institucional, bem como monitorará através de indicadores a eficácia 
dos Treinamentos realizados por todas as áreas do hospital, observando suas realizações 
conforme a programação.   

 

TABELA 46.  PROPOSTA DE CAPACITAÇÃO 

DIRETORIA 
TREINAMENTO 
PRETENDIDO 

CH 
OBJETIVO DO 
TREINAMENTO 

PÚBLICO ALVO 

ADMINISTRATIVO 

Qualidade e 
vida no trabalho 
(programa de 
desenvolvimento 
para 
colaboradores)  

6 horas 

Motivar as 
equipes a 
adquirir um 
pensamento de 
qualidade ampla 
e melhoria 
continua na vida 
e no trabalho 

Colaboradores 
administrativos 

ADMINISTRATIVO Excel básico 
/intermediário  

12 horas 

Treinamento 
direcionado as 
tarefas 
efetuadas nos 
setores 

Colaboradores 
administrativos 

ADMINISTRATIVO Gestão do 
tempo 

6 horas 

Melhoria na 
organização de 
tempo em 
relação aos 
prazos e 
processos 

Colaboradores 
administrativos 

ADMINISTRATIVO Gestão 5 S 4 horas 

Melhor 
organização e 
cumprimento de 
prazos. 

Colaboradores 
administrativos 

ADMINISTRATIVO Normas fluxos e 
procedimentos 

6 horas 

Capacitar os 
colaboradores 
quanto a RDC º 
36 - segurança 
do paciente, uso 
racional de 
antimicrobianos. 

Colaboradores 
da farmácia 
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ADMINISTRATIVO 
Medicamentos 
potencialmente 
perigosos (MPP) 

4 horas 

Capacitar os 
colaboradores 
quanto a RDC º 
36 - segurança 
do paciente, uso 
racional de 
antimicrobianos. 

Colaboradores 
da farmácia 

ADMINISTRATIVO Treinamento do 
PGRSS 

4 horas 

Cumprimento 
do PPRA e da 
RDC 306- 
ANVISA  

Assistencial- 
Técnicos e 
Enfermeiros 

ADMINISTRATIVO 

Acidente de 
Trabalho/Fluxo 
conduta pós 
acidente de 
Trabalho 

4 horas 
Cumprimento 
do PPRA e NR 
32 

Assistencial- 
Técnicos e 
Enfermeiros 

ADMINISTRATIVO 

Treinamento -
Normas e 
Procedimentos 
de Segurança 
(EPI/Acidente de 
Trab.) 

4 horas 
Cumprimento 
do PPRA,  

Manutenção 

ADMINISTRATIVO 
Treinamento 
para Brigadistas 

8 horas 

Treinar e 
reciclar 
Brigadistas 
sobre 
Prevenção de 
Combate à 
Incêndios 

Brigadistas 

APOIO 
Comandos 
Elétricos e CLP 

8 horas Capacitação 
Funcionários da 
Manutenção 
(Operacional) 

APOIO NR-18 8 horas Capacitação 
Funcionários da 
Manutenção 
(Operacional) 

APOIO 

Excelência no 
atendimento, 
humanização, 
segurança em 
hospitais 

6 horas 
Qualidade no 
atendimento 

Agentes de 
portaria, 
recepcionista, 
motorista de 
ambulância, 
telefonista 

APOIO 

Treinamento 
teórico e prático 
de rotinas de 
higienização 
hospitalar 

6 horas 

Integrar e 
capacitar a 
equipe quanto 
ao as normas e 
rotinas do 
serviço de 
higienização 
hospitalar 

Auxiliares de 
SHL  

ASSISTENCIAL 

Esterilização por 
vapor saturado 
sob pressão 
(AUTOCLAVE)  

6 horas 

Manter 
processamento 
adequado de 
esterilização por 
vapor saturado 

Enfermagem 
CME 
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sob pressão 

ASSISTENCIAL 

Gerenciamento 
de risco na 
CME, práticas 
de controle e 
fatores de risco. 

6 horas 
Capacitar a 
equipe quanto 
aos riscos 

Enfermagem 
CME 

ASSISTENCIAL 

Prevenção de 
pneumonia 
associada à 
ventilação 
mecânica 

2 horas 

Divulgar as 
medidas de 
prevenção de 
infecção 
relacionados a 
ventilação 
mecânica 
(bundles). 

Enfermagem, 
reabilitação, 
SADT, 
multiprofissionais 

ASSISTENCIAL 

Prevenção de 
Infecção 
relacionada a 
Corrente 
Sanguínea  

2 horas 

Divulgar as 
medidas de 
prevenção de 
infecção 
relacionados ao 
cateter central 
(bundles). 

Enfermagem, 
reabilitação, 
SADT, 
multiprofissionais 

ASSISTENCIAL 

Prevenção de 
Infecção 
relacionada a 
trato urinário  

2 horas 

Divulgar as 
medidas de 
prevenção de 
infecção 
relacionados a 
SVD (bundles). 

Enfermagem, 
reabilitação, 
SADT, 
multiprofissionais 

ASSISTENCIAL 

Prevenção de 
Infecção 
relacionada ao 
sítio cirúrgico 

2 horas 

Divulgar as 
medidas de 
prevenção de 
infecção 
relacionados as 
cirurgias 
(bundles). 

Enfermagem, 
reabilitação, 
SADT, 
residentes 
multiprofissionais 

ASSISTENCIAL 
Protocolo de 
higienização das 
mãos 

2 horas 

Disseminar a 
cultura de 
higienização / 
lavagem das 
mãos, prevenir 
e controlar as 
infecções 
relacionadas a 
assistência à 
saúde 

Enfermagem, 
reabilitação, 
farmácia, SADT, 
multiprofissionais 

ASSISTENCIAL 

Cálculo e 
administração 
de 
medicamentos 

2 horas 

Capacitar a 
equipe quanto 
ao cálculo e 
administração 
de 
medicamentos 

Enfermagem, 
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ASSISTENCIAL 
Técnicas para 
realização de 
Curativos 

2 horas 

Capacitar a 
equipe quanto 
as técnicas para 
realização de 
Curativos 

Enfermagem, 

ASSISTENCIAL ATLS 16 horas 

Capacitar a 
equipe médica 
na avalição e 
conduta ao 
politraumatizado 

Médicos 

ASSISTENCIAL ACLS 16 horas 

Capacitar a 
equipe médica 
na avalição e 
conduta nas 
condutas às 
situações de 
emergências 
clínicas e 
cardiológicas 

Médicos e 
enfermeiros 

ASSISTENCIAL PALS 16 horas 

Capacitar a 
equipe médica 
na avalição e 
conduta nas 
condutas às 
situações de 
emergências 
pediátricas 

Médicos e 
enfermeiros 

ASSISTENCIAL BLS 6 horas 

Capacitar a 
equipe médica 
na avalição e 
conduta nas 
condutas às 
situações de 
emergências 
sem o uso de 
drogas ou 
medicamentos 

Todos os 
colaboradores 

 

6.6. QUALIDADE OBJETIVA - IMPLANTAÇÃO DO ACOLHIMENTO COM 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

O Acolhimento com Classificação de Risco - ACCR leva à tomada de decisões do 
profissional de saúde a partir de uma escuta qualificada, associada ao julgamento clínico 
embasado em protocolo fundamentado cientificamente 

A administração da Unidade criará fluxos internos que permitam o acesso do paciente ao 
médico em tempo hábil para resolução de seu caso, conforme ACCR. Caso o médico, após 
atender o paciente, entenda que o paciente não está classificado conforme sua patologia 
real, poderá reclassificá-lo através de protocolos e critérios médicos, tanto para priorizar 
como não priorizar o seguimento do seu atendimento. Esta reclassificação será registrada 
em prontuário e informada à equipe de enfermagem. 

A administração propiciará, continuamente, palestras rápidas às pacientes que estejam na 
recepção, a fim de informá-los sobre o que é e o porquê do ACCR. Estes informes poderão 
ser acrescidos de material didático escrito ou audiovisual. A recepção da unidade será local 

lucas.teixeira
Realce



Proposta Técnica para Organização, Administração e Gerenciamento da Unidade de Pronto 

Atendimento da Zona Leste - UPA-ZL, conforme Edital de Seleção nº 002/2019. 

263 

de educação em saúde para que a paciente que ali aguarde compreenda as ferramentas 
de gerenciamento e classificação das pacientes na unidade e quais as patologias atendidas 
na mesma.  

6.6.1. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
O objetivo da Classificação de Risco é identificar a prioridade clínica e o nível de urgência 
do atendimento, facilitando a gestão de cada paciente e do serviço como um todo. 

A Classificação de Risco é a metodologia que define as prioridades clínicas nos serviços 
imediatos de saúde. Ao dar entrada em uma Unidade de Saúde, o paciente é avaliado de 
acordo com critérios baseados em sua condição e nos sintomas apresentados. A partir da 
avaliação inicial, é gerado um relatório de estratificação, que indica para qual 
especialidade médica o paciente deve ser encaminhado e em quanto tempo. 

Os modelos de Classificação de Risco mais utilizados no mundo se baseiam em até cinco 
níveis de gravidade. Baseado em indicadores consolidados, o software a ser implantado 
foi desenvolvido para abrigar diferentes Protocolos Clínicos, adotados de acordo com o 
método mais adequado para cada Unidade de Saúde. 

Será utilizado um software oferece completa de serviços voltados para a Classificação de 
Risco e a organização de fluxo de pacientes. Além de equipamentos e ferramentas 
tecnológicas, proporcionamos rapidez, redução de falhas e otimização dos custos 
operacionais, além de diversos outros serviços capazes de ampliar a qualidade do 
atendimento de Urgência e Emergência. 

Protocolo de Manchester 

A metodologia de classificação de risco de Manchester foi criada em 1994, o protocolo foi 
desenvolvido por um grupo de pesquisadores, com o objetivo de estabelecer um consenso 
entre médicos e enfermeiros para a padronização da classificação de risco nos 
atendimentos de Urgência e Emergência. 

Dessa forma, criou-se um modelo único de triagem, capaz de facilitar a gestão de 
atendimento a partir de algoritmos e discriminadores chave. Logo na entrada, o paciente é 
avaliado de acordo com sua queixa, sintomas, sinais vitais, entre outros fatores, sendo, 
então, identificado com pulseiras de cores correspondentes ao grau de risco de seu 
atendimento. Aos pacientes com patologias mais graves e risco alto é atribuída a cor 
vermelha; casos muito urgentes recebem a cor laranja; a cor amarela é entregue aos casos 
urgentes; e as cores verde e azul representam casos de menor gravidade, com 
possibilidade de aguardar por mais tempo. 

Com fácil manuseio, a implantação do Protocolo de Manchester traz consigo um respaldo 
internacional, gerando segurança para gestores e profissionais e um atendimento mais 
assertivo para pacientes. Além disso, a metodologia dá apoio e embasamento às tomadas 
de decisão, facilitando a gestão estratégica de diversos setores de atendimento em saúde. 
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FIGURA 65.TEMPO ALVO PARA ATENDIMENTO 

 

O serviço de classificação de risco estará disponível nas 24 horas de funcionamento da 
unidade. O ACCR será realizado por enfermeiro capacitado.  

6.6.2. PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO  
 

Vermelhos: pacientes  que deverão ser encaminhados diretamente à Sala Vermelha 

(emergência) devido a necessidade  de atendimento  imediato: 

Situação /Queixa 

• Politraumatizado grave – Lesão grave de um ou mais órgãos e sistemas; ECG < 

12; 

• Queimaduras com mais de 25% de área de superfície corporal queimada ou com 

problemas respiratórios 

• Trauma Crânio Encefálico grave – ECG <12 

• Estado mental alterado ou em coma ECG <12; história de uso de drogas. 

• Comprometimentos da Coluna Vertebral 

• Desconforto respiratório grave 

• Dor no peito associado à falta de ar e cianose (dor em aperto, facada, agulhada 

com irradiação para um ou ambos os membros superiores, ombro, região cervical 

e mandíbula, de início súbito, de forte intensidade acompanhada de sudorese, 

náuseas e vômitos ou queimação epigástrica, acompanhada de perda de 

consciência, com história anterior de IAM, angina, embolia pulmonar, aneurisma ou 

diabetes; qualquer dor torácica com duração superior a 30 minutos, sem melhora 

com repouso). 
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• Perfurações no peito, abdome e cabeça. 

• Crises convulsivas (inclusive pós-crise) 

• Intoxicações exógenas ou tentativas de suicídio com Glasgow abaixo de 12 

• Anafilaxia ou reações alérgicas associadas a insuficiência respiratória 

• Tentativas de suicídio 

• Complicações de diabetes (hipo ou hiperglicemia). 

• Parada cardiorrespiratória 

• Alterações de Sinais Vitais em paciente sintomático 

• Pulso > 140 ou < 45 

• PA diastólica < 130 mmHg 

• PA sistólica < 80 mmHg 

• FR >34 ou <10 

• Hemorragias não controláveis 

• Infecções graves – febre, exantema petequial ou púrpura, alteração do nível de 

consciência. 

Há muitas condições e sinais perigosos de alerta, chamadas  Bandeiras Vermelhas, que 
deverão ser levados em consideração, pois podem representar condições em que o 
paciente poderá piorar repentinamente: 

• Acidentes com veículos motorizados acima de 35 Km/h 

• Forças de desaceleração tais como quedas ou em explosões 

• Perda de consciência, mesmo que momentânea, após acidente. 

•  Negação violenta das óbvias injúrias graves com pensamentos de fugas e 

alterações de discurso e ocasionalmente, com respostas inapropriadas. 

• Fraturas da 1. ª e 2. ª costela. 

• Fraturas 9. ª, 10.ª, 11a. Costela ou mais de três costelas 

• Possível aspiração 

• Possível contusão pulmonar 

• Óbitos no local da ocorrência 

Amarelos: Pacientes que necessitam de atendimento médico e de enfermagem o mais 
rápido possível, porém não correm riscos imediatos de vida. Deverão ser encaminhados 
diretamente à sala de consulta de enfermagem para classificação de risco 

Situação/Queixa: 

• Politraumatizado com Glasgow entre 13 e 15; sem alterações de sinais vitais. 

• Cefaléia intensa de início súbito ou rapidamente progressiva, acompanhada de 

sinais ou sintomas neurológicos, parestesias, alterações do campo visual, dislalia, 

afasia 

• Trauma cranioencefálico leve (ECG entre 13 e 15) 

• Diminuição do nível de consciência 

• Alteração aguda de comportamento – agitação, letargia ou confusão mental 

• História de Convulsão / pós ictal – convulsão nas últimas 24 horas 

• Dor torácica intensa 

• Antecedentes com problemas respiratórios, cardiovasculares e metabólicos 

(diabetes). 

• Crise asmática 

• Diabético apresentando – sudorese, alteração do estado mental, visão turva, febre, 

vômitos, taquipnéia, taquicardia 

• Desmaios 
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• Estados  de pânico, overdose. 

• Alterações de Sinais Vitais em paciente sintomático  

o FC < 50 ou > 140 

o PA sistólica < 90 ou > 240 

o PA diastólica > 130 d.   T < 35 ou. 40 

• História recente de melena ou hematêmese ou enterorragia com PA sistólica, 100 

ou FC > 120. 

• Epistaxe com alteração de sinais vitais 

• Dor abdominal intensa com náuseas e vômitos, sudorese, com alteração de sinais 

vitais (taquicardia  ou bradicardia, hipertensão ou hipotensão, febre) 

• Sangramento vaginal com dor abdominal e  

o alteração de sinais vitais  

o gravidez confirmada ou suspeita 

• Náuseas /Vômitos e diarréia persistente com sinais de desidratação grave – 

letargia, mucosas ressecadas, turgor pastoso, alteração de sinais vitais 

• Desmaios 

• Febre alta ( 39/40.º C) 

• Fraturas anguladas e luxações com comprometimento neuro-vascular ou dor 

intensa 

• Intoxicação exógena sem alteração de sinais vitais, Glasgow de 15 

• Vítimas de abuso sexual 

• Imunodeprimidos com febre 

Verdes:  Pacientes em condições agudas (urgência relativa) ou não agudas atendidos com 
prioridade sobre consultas simples – espera até 30 minutos 

• Idade superior a 60 anos 

• Gestantes com complicações da gravidez 

• Pacientes escoltados 

• Pacientes doadores de sangue 

• Deficientes físicos 

• Retornos com período inferior a 24 horas devido a não melhora do quadro 

• Impossibilidade de deambulação 

• Asma fora de crise 

• Enxaqueca – pacientes com diagnóstico anterior de enxaqueca 

• Dor de ouvido moderada a grave 

• Dor abdominal sem alteração de sinais vitais 

• Sangramento vaginal sem dor abdominal ou com dor abdominal leve 

• Vômitos e diarréia sem sinais de desidratação 

• História de convulsão sem alteração de consciência 

• Lombalgia intensa 

• Abcessos 

• Distúrbios neurovegetativos 

* Intercorrências ortopédicas (entorse suspeita de fraturas, luxações). 

* Pacientes com ferimentos deverão ser encaminhados diretamente para a sala de sutura. 

Azuis: Demais condições não enquadradas nas situações/ queixas acima. 

• Queixas crônicas sem alterações agudas 

• Procedimentos como :  curativos, trocas ou requisições de receitas médicas, 

avaliação de resultados de exames, solicitações de atestados médicos 
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Após a consulta médica e medicação o paciente é liberado 

A avaliação da classificação de risco seguirá o exposto no modelo.  

No anexo XIV encontra-se o modelo de Instrução de trabalho para o Acolhimento e 
Classificação de risco que deverá ser adaptado para a Unidade. 

 

6.7. QUALIDADE OBJETIVA - ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE FARMÁCIA, 

INCLUINDO IMPLANTAÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE DOSE UNITÁRIA 

Área responsável pelo planejamento, coordenação, supervisão e controle da Área de 
Suprimentos e Logística que inclui: compras, abastecimento e distribuição de todos os 
materiais, medicamentos e outros insumos necessários para o funcionamento da unidade, 
dimensionando sistemas de transporte e de armazenamento de produtos de forma 
econômica e segura. 

A unidade terá um farmacêutico responsável técnico e farmacêuticos para a todo o período 
de funcionamento. 

A unidade instituirá práticas de controle que reduzam a probabilidade de ocorrências de 
eventos adversos em seus processos.  

Organização do serviço  

Hoje o Setor de Farmácia Clínica- da Unidade de Saúde está inserida na esfera da 
Gerência de Logística e Suprimentos, a qual está diretamente subordinada à Direção 
Administrativa e Financeira.  

O Setor de Farmácia Clínica é subdivido em Coordenação setores menores que se 
integram, oferecendo o dinamismo necessário para o pleno funcionamento harmônico de 
todas as atividades fim em que este manual se propõe a elucidar. Cada setor menor 
supracitado possui um “líder” (Farmacêutico Rotina) que está diretamente subordinado ao 
Coordenador de Suprimentos, e aquele líder possui uma equipe de auxiliares de farmácia. 

Finalidades e Objetivos do Serviço 

Melhorar a qualidade da assistência prestada ao paciente, promovendo o uso seguro e 
racional de medicamentos e produtos para a Saúde. 

O objetivo da farmácia da Unidade de Saúde é contribuir no processo de cuidado à saúde, 
através da garantia na qualidade dos serviços de armazenamento, distribuição, 
dispensação, controle de todos os medicamentos e produtos, e fracionamento de 
medicamentos, atuando também na gestão e promoção da educação continuada.  

6.7.1. COORDENAÇÃO DE FARMÁCIA - RT 
A função do Coordenador é elaborar, coordenar e supervisionar todos os processos e 
fluxos pertinentes a todos os setores da Farmácia (CAF, Dispensação Farmacêutica, 
Qualidade Administrativa e Farmácia Clínica), acompanhar a implementação de Normas e 
Procedimentos Operacionais Padrão (POP/s), promover reuniões mensais com os 
Farmacêuticos líderes de cada setor, a fim de alinhar os procedimentos e mensurar a 
qualidade dos serviços executados, estar sempre atualizado nos assuntos relacionados à 
Farmácia, treinar e orientar os Farmacêuticos líderes no campo técnico-científico e em 
novos procedimentos adotados, solicitar aos Farmacêuticos líderes a promoção dos 
treinamentos frequentes a sua equipe, manter uma interface harmoniosa com as 
coordenações de CCIH, Enfermagem, Médica e Multiprofissional, analisar os indicadores 
referentes ao serviço de Farmácia, alimentar o Sistema SAS com os resultados dos 
indicadores de processo, alimentar e tratar no Sistema Sisqual a assiduidade de todos os 
colaboradores do setor (faltas, atrasos, pontualidade, férias, folgas, atestados médicos, 
dispensas e etc.), manter uma interface com o RH/DP. 
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Cabe ao coordenador da área zelar pela qualidade administrativa que visa a padronização 
de todos os processos administrativos da farmácia: Controle de prazos em certificados de 
órgãos reguladores, elaboração e revisão de Procedimentos Operacionais Padrão, 
manuais e formulários, controle dos processos de aquisição de medicamentos não 
padronizados, controle dos medicamentos cedidos pela Secretaria de Saúde 
(antirretrovirais, tuberculostáticos e fosfato de oseltamivir). 

Cabe ressaltar que também é atribuição deste setor o controle de validade dos 
medicamentos de todos os setores da Farmácia, gestão dos medicamentos sob controle 
especial, alimentação dos Sistemas, acompanhamento e processo de notificações, 
inserção dos dados dos diversos indicadores e Farmacovigilância. 

6.7.2. SELEÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 
O objetivo da seleção e padronização de materiais e medicamentos é assegurar uma 
terapêutica racional e de baixo custo, obtendo o melhor efeito, com o menor número de 
produtos, durante um período mais curto e com o menor custo possível. 

Aquisição  

A aquisição dos materiais utilizados dentro da Unidade de Saúde é definida através de uma 
boa gestão de estoques.  

Do latim previsius, previsions, que significa antever, ver antes, antecipar a visão sobre algo, 
a previsão de demanda e a montagem e operação de sistemas de reposição de estoques 
respondem as importantes perguntas: QUANTO e QUANDO comprar? 

O principal método de previsão de demanda utilizada nos hospitais é a Média Aritmética 
Móvel, aliada aos parâmetros de reposição de estoques Curva ABC, Estoque de 
Segurança e Ponto de Ressuprimento.  

Vale lembrar que uma boa compra está intimamente vinculada a uma boa especificação 
dos produtos a serem adquiridos. Após a seleção dos itens padronizados, deve-se realizar 
o descritivo completo e objetivo de todos os insumos padronizados, além de efetuar a 
Qualificação dos Fornecedores que farão a reposição do estoque periodicamente. 
Levando-se em consideração que a cadeia de Logística Hospitalar vai desde a seleção da 
matéria-prima até o consumo final no leito do paciente, realizar a qualificação dos 
fabricantes e distribuidores aptos a fornecer os insumos hospitalares é fundamental para 
garantir a qualidade na assistência prestada. 

Esta qualificação deve ser feita através de avaliação rigorosa pelos profissionais de saúde 
da Unidade, com auditorias nos locais de fabricação e armazenamento dos produtos, 
considerando cada critério determinado em legislação vigente, como Boas Práticas de 
Fabricação e Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento. 

Após a realização da especificação e qualificação dos fornecedores, a compra deverá ser 
realizada segundo as modalidades de aquisição definidas por cada Instituição, seja a 
licitação ou a aquisição por cotações. O modelo de gestão da Pró-Saúde permite que as 
compras sejam realizadas através de cotações. 

Com uma rede de hospitais administrados e próprios, a Pró-Saúde tem um alto poder de 
negociação no mercado de compras de medicamentos e materiais hospitalares. Com a 
Central de Compras da Pró-Saúde essa vantagem está à disposição a todos os hospitais 
do grupo. 

A Central de Compras da Pró-Saúde atua como um grande núcleo de negociação, com 
objetivo de oferecer aos seus hospitais economia de escala com agilidade e transparência. 
Com o auxílio de um moderno software de comércio eletrônico em ambiente B2B, a Central 
de Compras possibilita a organização de leilões reversos e cotações conjuntas, em 
especial, dos produtos A e B, da curva ABC, com agilidade, transparência e redução de 
custos. 
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A Central de Compras Pró-Saúde permite que seus profissionais olhem de forma gerencial 
o processo de compras, evoluindo de compradores para negociadores, enquanto os 
fornecedores tornam-se parceiros. Isso significa uma mudança de cultura nos padrões 
tradicionais de negociação. Estimulando a padronização e integração dos profissionais dos 
hospitais para a realização de compras conjuntas com o auxílio de tecnologia aplicada ao 
negócio. 

A Pró-Saúde utilizará a lista padronizada de na grade mínima de medicamentos 
apresentada em edital, para as prescrições de pacientes do pronto atendimento. 

Recebimento  

Não menos importante do que outros processos, o recebimento tem como objetivo garantir 
a qualidade dos itens adquiridos pelo Setor de Compras. 

A avaliação da entrega dos insumos aos hospitais deve sempre confrontar o produto físico 
com a Nota Fiscal e a Ordem de Compras da Instituição, averiguando se o que está 
entrando na Unidade é realmente aquilo que foi comprado. Ainda, este setor é responsável 
pela avaliação das condições de entrega da mercadoria, atendendo às legislações vigentes 
no país. 

Armazenamento 

Na logística, o armazenamento correto dos produtos de forma organizada contribui para 
uma boa gestão do estoque, além de minimizar os erros de dispensação. 

Os produtos devem ser armazenados conforme as categorias (medicamentos, materiais, 
materiais de radiologia, materiais de limpeza, expediente, etc.) e sempre respeitando as 
condições de validade (PVPS – ‘primeiro que vence, primeiro que sai’), identificação dos 
produtos, boa visibilidade, organização, limpeza, condições adequadas de temperatura e 
umidade e distantes do solo, paredes e teto, além de respeitar as orientações de 
empilhamento de cada produto. 

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: público ou privada. 

Este processo deve ser coordenado por profissional farmacêutico habilitado, e pode ser 
classificado como: coletivo, individualizado, misto ou dose unitária. 

O sistema de distribuição coletivo é o modo mais primitivo dos sistemas, no qual a 
dispensação dos insumos é feita aos setores de internação, e distribuídos pela 
enfermagem; neste modelo, a Farmácia atua como repassador de medicamentos, sem que 
haja uma avaliação das prescrições previamente à sua dispensação, o que pode acarretar 
em inúmeros erros de medicação. Neste sistema de distribuição, o tempo de assistência 
da enfermagem para o paciente fica reduzido de 25%, visto que os mesmos dedicam seu 
tempo ao gerenciamento de estoques e demais atividades vinculadas aos medicamentos, 
que deveriam ser de responsabilidade do Serviço de Farmácia. 

Além disso, a descentralização dos estoques dificulta sua gestão e facilitam possíveis 
desvios e armazenamentos inadequados, gerando desperdícios de recursos financeiros. 

O sistema de distribuição individualizada é o modelo mais praticado nas Instituições de 
Saúde. Nele, todas as prescrições de um paciente são enviadas à Farmácia e a mesma é 
responsável por avaliar a prescrição, intervir junto à equipe de saúde quando necessário, 
e dispensar todos os insumos necessários à assistência ao paciente por 24horas. 
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Este modelo permite um maior controle sobre a gestão de estoques, com faturamentos 
mais apurados por paciente e reduz significativamente a quantidade de estoques de 
insumos nas unidades assistenciais. No entanto, este não é o modelo ideal visto que a 
enfermagem ainda utiliza parte de seu tempo realizando cálculos e preparando os 
medicamentos para administração ao paciente. 

O sistema misto possui características do sistema coletivo e do individualizado. Algumas 
solicitações são feitas através de requisições que são dispensados para os setores de 
internação, enquanto que alguns produtos são atendidos conforme a prescrição médica.  

O método de dose unitária é o modelo ideal de distribuição de materiais e medicamentos, 
porém, a maioria dos hospitais brasileiros não está preparada para a implantação deste 
sistema. Neste modelo, as manipulações dos medicamentos são feitas no setor de 
Farmácia, desde a unitarização de um comprimido, uma solução oral até mesmo o 
medicamento injetável. Desta forma, o risco de erros de medicação diminui, assim como o 
risco de contaminação das soluções parenterais, e a enfermagem passa a disponibilizar 
de mais tempo para prestar a assistência ao paciente, além de permitir centralização e 
gestão dos estoques em uma única área. 

Abaixo, descrevemos as rotinas administrativas para a Farmácia: 

A Farmácia deverá funcionar 24 horas durante os 07 dias da semana, e compreende o 
cumprimento das principais atividades a seguir especificadas: 

• Controle do estoque; 

• Solicitações de reposição de estoque, 

• Recebimento de materiais e medicamentos com avaliação de fornecedores; 

• Manipulações 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. 

6.7.3. FARMÁCIA  
A Farmácia é uma unidade técnico administrativa produtiva que possui diversas atribuições 
no fluxo assistencial de uma unidade. Primordialmente a farmácia é a unidade que recebe 
as prescrições médicas e solicitações de insumos necessários à terapêutica do paciente e 
as transforma em produtos a serem entregues nas unidades assistenciais. Além das 
prescrições e solicitações, a farmácia realiza também a produção de kits operacionais para 
procedimentos padronizados da assistência. 

A farmácia deve contar com mobiliário e equipamento adequado para realizar todas as 
etapas produtivas e as rotinas administrativas do farmacêutico, armazenagem dos insumos 
utilizados na produção e dispensação segura dos medicamentos. 

A equipe da farmácia deve ser preparada para desempenhar as tarefas produtivas 
seguindo as legislações e boas práticas pertinentes ao perfil produtivo da farmácia assim 
como nas rotinas administrativas do setor como o recebimento de produtos via 
transferência entre estoques, conferência de insumos, dispensação “de porta”, 
recebimento e validação das devoluções dos setores e outras de acordo com o perfil da 
instituição. 

Os farmacêuticos devem manter as condições técnico sanitárias e administrativas 
necessárias ao bom desempenho da farmácia no fluxo assistencial considerando as 
exigências documentais, procedimentais, da qualidade e da segurança do paciente.  

6.7.4. CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO 
A Central de Abastecimento Farmacêutico é uma unidade técnico administrativa de 
retaguarda aos estoques de medicamentos utilizados na unidade. Esta unidade tem como 
função principal realizar a armazenagem dos medicamentos observando-se as condições 
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técnicas necessárias para garantir a eficácia dos mesmos no momento do uso pela 
assistência.  

A estrutura do CAF deve prever mobiliários adequados à armazenagem de medicamentos 
e suas peculiaridades (termolábeis, psicotrópicos, alto-custo, alto-risco) assim como 
equipamentos necessários para a realização de rotinas atribuídas a este setor de apoio 
como, por exemplo, a rotina de Unitarização de Doses. 

A equipe do CAF deve ser preparada para realizar o recebimento, a armazenagem a 
separação de pedidos dos clientes internos e a dispensação dos insumos solicitados. 

FIGURA 66 - MACROFLUXO DE DISPENSAÇÃO 

 

6.7.5. FARMÁCIA CENTRAL 
A Farmácia Central é uma unidade técnico administrativa produtiva que possui diversas 
atribuições no fluxo assistencial de Unidade de Saúde. Primordialmente a farmácia central 
é a unidade que recebe as prescrições médicas e solicitações de insumos necessários à 
terapêutica do paciente e as transforma em produtos a serem entregues nas unidades 
assistenciais. Além das prescrições e solicitações, a farmácia realiza também a produção 
de kits operacionais para procedimentos padronizados da assistência. 

A farmácia central deve contar com mobiliário e equipamento adequado para realizar todas 
as etapas produtivas e as rotinas administrativas do farmacêutico, armazenagem dos 
insumos utilizados na produção e dispensação segura dos medicamentos. 

A equipe da farmácia central deve ser preparada para desempenhar as tarefas produtivas 
seguindo as legislações e boas práticas pertinentes ao perfil produtivo da farmácia assim 
como nas rotinas administrativas do setor como o recebimento de produtos via 
transferência entre estoques, conferência de insumos, dispensação “de porta”, 
recebimento e validação das devoluções dos setores e outras de acordo com o perfil da 
instituição. 

Os farmacêuticos devem manter as condições técnico sanitárias e administrativas 
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necessárias ao bom desempenho da farmácia no fluxo assistencial considerando as 
exigências documentais, procedimentais, da qualidade e da segurança do paciente.  

6.7.6. FARMÁCIA SATÉLITE 
Farmácia satélite é uma unidade técnico administrativa que tem por finalidade prestar o 
apoio logístico na dispensação de medicamentos e correlatos a unidades assistenciais que 
estejam distantes das unidades centrais de dispensação conferindo maior agilidade no 
fluxo assistencial.  

Normalmente contam com um arsenal reduzido quantitativamente quando comparada com 
a Farmácia Central, adequando-se aos insumos utilizados nas áreas assistências que 
atendem. Neste sentido as Farmácias Satélites de centros cirúrgicos acabam tornando-se 
uma unidade especializada na dispensação de insumos específicos para os procedimentos 
realizados na unidade incluindo kits cirúrgicos e por vezes a liberação e controle de OPME. 

Estruturalmente contam com mobiliário adequado ao fluxo de dispensação e reposição de 
estoque diários, sistema de climatização que garanta as condições adequadas de 
armazenagem e sistema informatizado que garanta o registro dispensação. 

A equipe deve estar preparada para realizar a dispensação de medicamentos, inclusive 
psicotrópicos e termolábeis, observando os requisitos legais e técnicos pertinentes, de 
maneira individualizada e mediante a requisição de material ou prescrição médica. 

 

6.7.7. FARMACOTÉCNICA – DOSE IUNITÁRIA 
O método de dose unitária é o modelo ideal de distribuição de materiais e medicamentos, 
porém, não é uma realidade nos hospitais de hoje, devido seu alto custo de implantação. 
Neste sistema os medicamentos são dispensados de acordo com a prescrição médica, 
sendo separados e identificados pelo nome do paciente, número de leitos e horários de 
administração. Neste modelo, as manipulações dos medicamentos são feitas no setor de 
farmácia, desta forma, o risco de erros de medicação diminui, assim como o risco de 
contaminação das soluções parenterais, e a enfermagem passa a disponibilizar de mais 
tempo para prestar a assistência ao paciente, além de permitir centralização e gestão dos 
estoques em uma única área evitando também as devoluções. 

Um dos objetivos da dose unitária é integrar o farmacêutico a equipe multidisciplinar, com 
a realização do medicamento correto na hora certa e reduzindo incidência de erros na 
administração dos medicamentos. Este modelo traz também otimização na dispensação, 
redução de custo, promoção da qualidade.  
Há muita relutância em implantar o sistema de distribuição de medicamentos por dose 
unitária, mesmo por parte daqueles que conhecem a segurança oferecida pelo mesmo. Na 
maioria das vezes, a justificativa para essa atitude é o aumento do custo da Unidade de 
Saúde nos meses de implantação do sistema. Porém muitos estudos apresentam 
resultados que o custo para implantação é compensado com a redução do consumo de 
medicamentos e do tempo que a enfermagem dedica às tarefas relacionadas aos 
medicamentos.  
Para implantação do sistema de dose unitária é necessário um sistema de gerenciamento 
de medicamentos efetivo, seguro e recursos humanos qualificados, com farmacêutico que 
tenham conhecimento básico de farmacoterapia e manipulação para elaborar treinamentos 
para os auxiliares e aplicar auditorias na produção. Os medicamentos devem ser 
identificados até o momento de sua administração. O serviço de farmácia tem a 
responsabilidade de reenvasar e etiquetar todas as doses de medicamentos que é usado 
na Unidade de Saúde l.  

O programa de implantação de dose unitária pode ser dividido em três partes: 

1ª Fase: Estrutura física, pessoal e organizacional; 

Nesta fase deve ser considerado definição do espaço necessário qual será realizado a 
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unitarização dos orais e dos injetáveis. Essa definição deve levar em conta o número de 
pacientes atendidos pela instituição. Realização das cotações dos equipamentos 
necessários, desde dos mobiliários até fluxo laminar para unitarização dos medicamentos 
injetáveis. Adequação do sistema de ar da sala. Contratação de profissional farmacêutico 
que deve estar apto e possuir conhecimentos e habilidades, para desenvolver as atividades 
de manipulação. Adequação do sistema de gestão da Unidade de Saúde para atender a 
demanda de identificação e movimentação das medicações já unitarizada, sendo 
necessário aquisição de pacote para gerenciamento das doses e dispensação das 
mesmas.  

2ª fase: Compra de equipamentos e contratação de profissional e definição de como será 
desenvolvido o processo.  

Esta fase seria o pós aprovação, onde será iniciado a aquisição dos equipamentos, 
insumos, mobiliários e das contratações de pessoal.  

3ª fase: Evolução do programa de implantação e resultados.  

Nesta fase o programa já estaria implantado onde será feito monitoramento dos primeiros 
resultados do sistema introduzido. 

Será realizado um plano onde será detalhado as necessidades físicas e funcionais e de 
pessoal para realização do projeto com provisão de custo, onde após aprovação teremos 
um cronograma de seis meses para implantação do projeto.  

FIGURA 67 – CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

Com objetivo de racionalizar o uso de medicamentos, a Pró-saúde investe na formação 
técnica de seus colaboradores de farmácia para que possam desempenhar plenamente as 
diversas rotinas farmacotécnicas que permitem maior aproveitamento e menor 
desperdícios dos medicamentos dentro das possibilidades financeiras e estruturais da 
unidade em questão. 

As principais operações farmacotécnicas estão representadas nas rotinas de: 

• Fracionamento de sólidos orais 

• Fracionamento de líquidos orais 

• Transformação/adequação de forma farmacêutica 

A Pró Saúde trabalha com um sistema no qual os pedidos de medicamentos são feitos 
especificamente para cada paciente de acordo com a segunda via da prescrição médica, 
ou se houver integração com o sistema de prontuário eletrônico a ser utilizado, via sistema. 

• Análise da prescrição médica; 

1ª Fase (três meses) 

Cotação dos equipamentos 

necessários e estruturação 

do espaço disponibilizado. 

2º Fase (dois meses)

Compra dos equipamentos 

e contratação dos 

colaboradores e 

treinamento (farmacêuticos 

e auxiliares de farmácia). 

3ª fase (um mês)

Implatação e finalização do 

projeto de inserção. 
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• Triagem das prescrições da emergência; 

• Atendimento ao paciente na alta da Unidade de Saúde seguindo as seguintes 
condutas: 

• Orientação farmacoterapêutica segundo prescrição médica; 

 

Rotina Operacional Padrão: 

Médico: Prescreve em folha de prescrição médica ou via sistema informatizado. 

Funcionário da Farmácia: Recebe uma via da prescrição médica e efetua o aviamento e 
distribuição dos medicamentos e Soluções de Grande Volume (S.G.V.) em bolsas plásticas 
individuais devidamente identificados com os dados do paciente. 

Funcionário da Farmácia: Vai para a unidade com os medicamentos dispensados e uma 
das vias das prescrições médicas e acompanha a conferência da medicação e do material. 

Técnica de enfermagem: Recebe os medicamentos e S.G.V. na presença do funcionário 
da Farmácia, conferindo o que está recebendo de acordo com as vias das prescrições 
médicas. Após conferir, organiza os medicamentos e S.G.V. nos bins de cada paciente. 

Funcionário da Farmácia: Retorna ao Serviço de Farmácia com as segundas vias das 
prescrições médicas e os medicamentos que não foram administrados aos pacientes. 

Equipe de Enfermagem: Diariamente confere: 

A) Armário dos medicamentos de uso esporádico (se necessário). 

B) Carro de urgência. 

C) Armário de reserva de S.G.V. 

D) Fazem a reposição de estoques das unidades. 

Observações:  

As prescrições médicas que contenham antimicrobianos a serem administrados ao 
paciente devem ir ao Serviço de Farmácia acompanhadas da Ficha de Controle 
Antimicrobiana devidamente preenchida com: os dados do paciente; os antimicrobianos a 
serem utilizados; os antimicrobianos que já estão em uso e o resultado da cultura, dentre 
outras informações. 

Cada paciente em uso de antimicrobianos possui uma Ficha Individual de Controle de 
Antimicrobianos. 

Vantagens: 

• Diminuição dos estoques na unidade  

• Facilidade para devolução à Farmácia; 

• Redução potencial de erros de medicação; 

• Reduz tempo do pessoal da enfermagem quanto às atividades  com medicamentos; 

• Redução de custos com medicamentos; 

• Controle mais efetivo sobre medicamentos; 

A Unidade deve manter e controlar receituários específicos. Conforme legislação vigente 
(receituário azul, amarelo, carbonado) para prescrição das drogas controladas. 

CONTROLE DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ALTO CUSTO 
Todas as unidades da Pró-saúde realizam o controle diário dos estoques físicos e virtuais 
de medicamentos psicotrópicos e de alto custo, através de inventários rotativos de estoque, 
análise crítica de prontuários, análise de relatórios do sistema e indicadores de divergência 
de estoque e acuracidade de inventário.  
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Os profissionais farmacêuticos são capacitados para realizar todos os trâmites junto às 
respectivas autarquias que regem o processo de movimentação de psicotrópicos com total 
suporte da equipe da Sede Administrativa. 

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. 

FIGURA 68 – FLUXO CONTROLE E DISPENSAÇÃO DE PSICOTRÓPICOS 

 

 

PRESCRIÇÃO ELETRÔNICA (PROCESSO DE TI) 
 

O prontuário eletrônico do paciente é “um registro eletrônico que reside em um sistema 
especificamente projetado para apoiar os usuários fornecendo acesso a um completo 
conjunto de dados corretos, alertas, sistemas de apoio à decisão e outros recursos, como 
links para bases de conhecimento médico”. 
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A utilização do prontuário eletrônico prevê a implantação da prescrição eletrônica onde o 
médico diariamente avalia e prescreve para seu paciente e automaticamente a farmácia 
dispensa os medicamentos e materiais necessários para a enfermagem ministrar. 

Todas as unidades da Pró-saúde utilizam sistemas informatizados para centralizar as 
informações assistenciais de modo a criar um ambiente único e seguro das informações 
de nossos pacientes. Sendo parte integrante deste processo da informação assistencial, a 
segurança na prescrição é determinada por formulários eletrônicos mantidos dentro dos 
nossos ambientes virtuais e o controle de acesso de nossos colaboradores a estes 
ambientes.  

Após sua emissão por um profissional médico cadastrado, os sistemas geram as 
respectivas vias de arquivamento em prontuário e de produção para a farmácia e demais 
setores produtivos. 

Todas as movimentações de insumos realizadas para atender às prescrições são 
registradas no sistema, enquanto os documentos técnicos são avaliados em sua totalidade 
por nossas equipes de farmacêuticos clínicos. 

PROTOCOLO DE USO E PRESCRIÇÃO SEGURA DE MEDICAMENTOS - 
APRESENTAÇÃO COM DIFERENCIAÇÃO DE CORES 
 

A Pró-saúde está alinhada com os protocolos internacionais de segurança do paciente e 
aplica critérios de identificação e práticas de controle para diminuir os riscos assistenciais.  

Dentre os critérios de identificação de medicamentos é preconizada a realização da 
identificação visual das classes de medicamentos abaixo relacionadas: 

• Medicamento potencialmente perigosos 

• Medicamentos psicotrópicos 

• Medicamentos termolábeis 

• Medicamentos de Alto Custo* 

FIGURA 69 FLUXO FARMACO E TECNOVIGILÂNCIA 

•  
 

lucas.teixeira
Realce



Proposta Técnica para Organização, Administração e Gerenciamento da Unidade de Pronto 

Atendimento da Zona Leste - UPA-ZL, conforme Edital de Seleção nº 002/2019. 

277 

ESTOCAGEM / SEGURANÇA 
Estocagem seria a organização dos medicamentos em espaço pré-estabelecido, a fim de 
obter segurança e rapidez na retirada. Sem esquecer da proteção do MAT/MED 
armazenado, em especial contra danos físicos, furtos e roubos.  

Após o recebimento e entrada fiscal do produto ele é enviado para estocagem, onde será 
fracionado, etiquetado e armazenado. No almoxarifado deve haver uma divisão lógica da 
guarda dos produtos. As prateleiras, armários, gaveteiros e paletes deve possui endereços 
e identificação do produto que está sendo estocado. Antes do MAT/MED ser estocado deve 
passar pelo fracionamento e identificação do código de barras do produto. 

RASTREABILIDADE (ETIQUETAGEM/FRACIONAMENTO) 
 

A rastreabilidade é a capacidade que a instituição tem de detalhar o histórico, a 
aplicabilidade ou a localidade de um item através de informações previamente registrada. 
Para a indústria isso é uma exigência legal. Nos hospitais existem órgãos reguladores que 
estão desenvolvendo a melhor forma de instituir as exigências da rastreabilidade para 
oferecer segurança ao paciente. A rastreabilidade é um elemento básico em planos de 
segurança do paciente e gestão da qualidade do estoque.  

Após alimentação dos produtos no sistema da unidade os medicamentos seguem para 
área de etiquetagem e fracionamento.  Esta área deve possuir o mínimo de estrutura 
que seria: bancada para trabalho, pia, os colaboradores devem trabalhar com 
paramentação, toca, máscara e luvas. Normalmente nos hospitais a rastreabilidade é 
iniciada com a etiquetagem e fracionamento. 

CONSERVAÇÃO 
Conservação seria a capacidade de manter assegurada as características dos produtos 
durante o período de estocagem.  

Neste Anexo XV encontram-se os Manuais de Farmácia clínica e logística. 

 

6.8. QUALIDADE OBJETIVA - INTEGRAÇÃO COM O COMPLEXO REGULADOR 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS 

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) tem o objetivo de assegurar o acesso universal e 
igualitário às ações e serviços públicos de saúde, bem como planejar, organizar, controlar 
e avaliar as iniciativas executadas em Santos relacionadas à esta área, em conformidade 
aos preceitos do SUS (Sistema Único de Saúde). 

A central regional do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em Santos faz a 
regulação de todo o atendimento de urgência e emergência nos municípios de Santos, 
Guarujá e Bertioga. 

A rede de saúde de Santos é referência na organização do sistema de saúde pública e 
possui uma rede básica composta por 32 unidades, com 38 equipes de Saúde da Família. 
De forma complementar, tem atenção especializada em saúde mental, ambulatórios de 
especialidades e de rede apoio de diagnóstico. Conta também com ampla rede hospitalar, 
com mais de 400 leitos, pronto atendimento, SAMU e regulação de vagas. 

Os pacientes que necessitem de avaliações especializadas, recursos diagnósticos e 
terapêuticos não disponíveis na unidade, devem ser, após o atendimento médico com 
estabilização do quadro clínico, registrados, via sistema de informações na Central de 
Regulação de Leitos para transferência. Deverá ser emitido solicitação/relatório médico, 
buscando a transferência com garantia de recursos e de recebimento do paciente pela 
Unidade de Destino. Deve haver retaguarda hospitalar previamente pactuada com fluxos 
e mecanismos de transferência claros. A Central de Regulação fará a seleção, indicação, 
regulação e transferência do paciente até os leitos da Instituição Prestadora. Caso estes 
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leitos não estejam disponíveis ou não tenham o perfil assistencial 
contratualizado/conveniado, estes pacientes deverão ser transferidos a outros hospitais da 
rede pública ou complementar, a serem determinados pela Central Municipal de 
Regulação. 

Nos casos de falta absoluta de recursos necessários para o paciente em outros hospitais 
da rede municipal ou demora na transferência via regulação, o paciente não poderá ser 
impedido de permanecer nas dependências da Unidade até que esteja disponível o recurso 
mais adequado.  

Com objetivo de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços públicos de 
saúde, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) planeja, organiza, controla e avalia 
iniciativas executadas em Santos relacionadas à esta área, em conformidade aos preceitos 
do SUS (Sistema Único de Saúde). Além disso, com a finalidade de controlar as agressões 
ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde, a SMS colabora com a 
fiscalização em parceria com órgãos municipais, estaduais e federais competentes. 

FIGURA 70 – REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

A resolutividade das necessidades assistências estão fortemente vinculadas a pactuação 
da rede referenciada para as demandas (especialidades médicas e diagnósticas) que não 
são atendidas na UPA e principalmente no município.  

O sistema de referência e contra referência de casos, visa a assistência integral às 
necessidades de saúde da população. 

A municipalidade deve contar com pactuação adequada na rede de saúde para realização 
de exames diagnósticos e atendimentos especializados que não disponha. Deve existir 
mecanismo de referência e contra referência com a rede hospitalar, com a rede básica: 
ambulatórios, unidades básicas de saúde (UBS) e Programas Saúde da Família (PSF) do 
Distrito Sanitário onde se encontra, permitindo o adequado acompanhamento dos 
pacientes após o atendimento no hospital e sua inserção, não apenas na atividade curativa 
como também em atividades de promoção e prevenção da saúde. Estas pactuações serão 
definidas pela SMS e cumpridas pela instituição contratada. Nos casos de necessidade de 
transferência para outra unidade hospitalar ou para sua residência o paciente deve ter a 
garantia de transporte através de ambulância, seja ela do tipo UTI ou convencional, 
definida pelo profissional médico responsável pelo paciente. 

Atualmente, as necessidades assistenciais são aglutinadas na Central de Regulação de 
Oferta de Serviços de Saúde (CROSS) do Estado de São Paulo. 
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No Anexo XVI encontra-se o modelo do Manual de referência e contra referência que 
poderá ser adaptado e implantado na UPA.   

6.9. QUALIDADE OBJETIVA - INTEGRAÇÃO PLENA COM OUTRAS 

INICIATIVAS E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

SANTOS. 

A gestão da unidade será de responsabilidade da Pró-Saúde, porém toda tomada de 
decisão relativa à mudança de perfil de atendimento, novos investimentos ou mudança de 
escopo do contrato de gestão serão acordadas entre as partes com o objetivo de melhorar 
cada vez mais o atendimento à população local. 

O apoio da Pró-Saúde junto a SMS será total quanto à melhoria continuada dos serviços e 
dos indicadores de atendimento à população, principalmente nos programas já 
implantados atualmente pela SMS, como o da coordenadoria de Controles de Doenças 
Infectocontagiosas (CCDI) que engloba atualmente os seguintes agravos: HIV/AIDS, 
hepatites virais e tuberculose, os programas voltados para a Saúde do Idoso visando o 
bem estar, a longevidade e a inclusão destes na comunidade e o Atendimento ao Portador 
de Doenças como Hipertensão e Diabetes (HiperDia) com a finalidade de cadastramento 
e acompanhamento de portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus atendidos 
na rede ambulatorial do Sistema Único de Saúde – SUS, permitindo gerar informação para 
aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos de forma regular e sistemática a 
todos os pacientes. 

O atendimento aos pacientes inseridos nesses programas será realizado após o 
Acolhimento e Classificação de Risco. Uma vez identificada a necessidade de atendimento, 
este será realizado até a estabilização do quadro clínico que gerou o atendimento e após 
será referenciado à Regulação ou à Rede Básica  para acompanhamento. 

Os programas implantados e que tenham de alguma forma a participação da Unidade 
serão monitorados e adaptados a necessidade do município conforme condições e 
orçamento apresentado pela SMS. 

6.10. QUALIDADE SUBJETIVA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes para operacionalização do SAU - Serviço de Atendimento ao 
Usuário a serem aplicados nos Hospitais e Serviços de Saúde, geridos pela Pró-Saúde. 

APRESENTAÇÃO 

Este manual padroniza o modelo de gestão do SAU, entretanto as obrigações contratuais 
e metas estabelecidas no Contrato de Gestão do Hospital ou Serviço de Saúde que não 
estejam previstas neste manual devem ser incorporadas ao modelo. 

A meta de satisfação estabelecida no contrato de gestão deve prevalecer. 

O SAU é parte integrante do NQSP. 

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) é uma ferramenta de gestão que auxilia o 
usuário em suas relações com a Unidade de Saúde. É um canal direto do usuário com os 
gestores/ direção da instituição, que recebe reclamações, sugestões e elogios, além de 
prestar informações. 

O SAU estimula a participação do usuário na avaliação da prestação dos serviços, 
favorecendo mudanças e ajustes nas atividades e processos da instituição à frente das 
necessidades apresentadas por ele. 

Assim, o SAU tem como objetivo conhecer o grau de satisfação do usuário, buscando 
soluções para as questões levantadas, oferecendo informações e sugestões à instituição, 
visando o aprimoramento dos serviços prestados, contribuindo para a melhoria dos 
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processos administrativos e das relações interpessoais com seu público interno e externo. 

O SAU deve funcionar como um agente promotor de mudanças e favorecer uma gestão 
flexível e voltada para a satisfação das necessidades do usuário, garantindo uma prestação 
de serviços de qualidade. 

Resumindo, é um canal disponibilizado para o usuário se manifestar das mais variadas 
formas, seja elogiando, criticando ou sugerindo medidas que venham ao encontro dos 
interesses coletivos. 

O serviço de atendimento ao usuário estruturado destina-se ao atendimento de usuários e 
funcionários que queiram manifestar-se sobre os serviços prestados, seja por reclamação, 
elogio ou sugestões através dos formulários de Pesquisa de Satisfação Usuário. As 
manifestações são classificadas em suas especificidades e após análise são 
encaminhadas aos setores competentes para ciência e providências. Após este processo 
o setor SAU, encaminha devolutiva da manifestação ao usuário. 

RESPONSABILIDADES 

DIRETOR DA UNIDADE DE SAÚDE 

Prover recursos humanos, tecnológicos e financeiros para implantação e 
operacionalização do SAU; 

• Analisar e tomar providências quanto ao desempenho dos indicadores; 

• Garantir que a gestão do SAU seja realizada por profissional qualificado; sendo 
necessário que a contratação/nomeação e treinamento deste profissional seja 
compartilhado com o NQSP-C; 

• Garantir o cumprimento das metas de Satisfação do Usuário definidas em Contrato de 
Gestão ou das metas institucionais quando não houver definição contratual. 

NÚCLEO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE  

• Garantir a implantação e operacionalização do SAU; 

• Gerenciar o SAU; 

• Acompanhar indicadores de desempenhos definido pela Sede da Pró-Saúde 
conforme cronograma definido. 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

• Realizar pesquisa de satisfação do usuário, indicando o grau de satisfação dos 
clientes externos e internos; 

• Distribuir, recolher e analisar os questionários de avaliação; 

• Abrir canais de comunicação por meio do SAU, facilitando o entendimento cliente- 
da Unidade de Saúde; 

• Realizar visitas periódicas aos pacientes internados; 

• Atender solicitações diversas de clientes externos; 

• Apurar junto aos departamentos e setores envolvidos as explicações e justificativas 
de reclamações; 

• Manter registros organizados que comprovem a veracidade das informações; 

• Compilar dados para confecção de relatórios estatísticos mensais e anuais; 

• Gerar e divulgar indicadores de desempenho bem como os resultados da análise 
dos dados sobre a satisfação do usuário; 

• Agendar e coordenar a realização de visitas técnicas por terceiros na Unidade de 
Saúde; 

• Zelar e salvaguardar os objetos encontrados/entregues pelos colaboradores da 
Unidade de Saúde ou serviço de saúde até que os mesmos sejam reclamados por 
seus proprietários ou destinados à doação após período de guarda estabelecido; 

• Executar outras atividades exigidas por meio do Contrato de Gestão. 
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• Acompanhar indicador de desempenho definido em MI.SEDE.OP.004 Manual de 
Indicadores de Processo e informar ao NQSP-C conforme cronograma definido; 

• Garantir a implantação e operacionalização do SAU; 

• Analisar, orientar e acompanhar o andamento das manifestações para conclusão 
adequada dos casos até a sua conclusão; o andamento do Serviço; 

• Apurar junto aos departamentos e setores envolvidos as explicações e justificativas 
de reclamações; 

• Compilar dados para confecção de relatórios estatísticos mensais e anuais; 

• Dispor de estratégias para otimizá-lo; 

• Elaborar pesquisa do nível de satisfação do cidadão com relação aos serviços 
prestados pela Unidade; 

• Garantir o funcionamento dos canais de comunicação do SAU / OUVIDORIA, 
facilitando o entendimento cliente- Unidade de Saúde. 

• Gerar e divulgar indicadores de desempenho bem como os resultados da análise 
dos dados sobre a satisfação do usuário; 

• Manter registros organizados que comprovem a veracidade das informações; 

• Monitorar os indicadores de desempenho do serviço, estabelecido pela Direção da 
Unidade; 

• Orientar o encaminhamento de cada manifestação; 

• Alimentar planilha com dados das pesquisas de satisfação para copilar dados de 
relatórios estatísticos mensais. 

• Encaminhar manifestações formalizadas ao serviço e/ou setor competente; 

• Realizar a identificação do cidadão e o registro da manifestação, após ouvir e 
aceitar o caso (exceto quando o cidadão não desejar ser identificado; o que impede 
a resposta do serviço direto ao manifestante); 

• Realizar pesquisa de satisfação com os pacientes e acompanhantes; intermediar e 
solucionar problemas da insatisfação do cidadão; 

• Realizar visitas periódicas aos pacientes internados 

• Receber as manifestações pelas pesquisas de satisfação do SAU e canais de 
comunicação da OUVIDORIA; 

• Acolher o manifestante que comparecer pessoalmente à Ouvidoria, encaminha-lo 
para o Ouvidor que deverá realizar e conduzir o acolhimento ao manifestante; 

• Atualizar demandas em planilha referente ao Livro de Ordem e Ocorrência, 
Tratativa da Ouvidoria/ SAU. 

• Verificar diariamente a chegada das demandas formalizadas na Ouvidoria / SAU; 

• Verificar diariamente a chegada das respostas dos setores para envio das tratativas 
para o manifestante; 

COLABORADORES 

Receber os formulários de satisfação entregues pelos usuários internados e depositar no 
local definido pelo SAU. 

• Oferecer as pesquisas de satisfação a todos os pacientes/ acompanhante, quando 
necessário. 

• Encaminhar demandas. 

• Conhecer as atribuições do SAU e sempre que necessário, orientar os usuários 
quanto as formas de acesso ao SAU: local de atendimento, telefone, e-mail, 
formulários, horários, etc. 

• Solicitar atendimento mediante solicitação/ situação de conflito. 

• Encaminhar objetos perdidos dos pacientes/ colaboradores imediatamente ao SAU 
quando encontrados. 

ESTRUTURA 

O SAU está ligado tecnicamente ao NQSP-L, e deve possuir minimamente 01 profissional 
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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. 

 

6.10.1. ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS E ACOMPANHANTES 
 

 

O paciente/acompanhante admitido na instituição será informado quanto aos objetivos e 
rotina da classificação de risco.  

Com a finalidade de reduzir a circulação de pessoas na unidade e assim garantir a 
segurança dos pacientes, acompanhantes e trabalhadores, será instituído o controle de 
acesso.  

ACOMPANHANTES 

O paciente terá direito ao acompanhante, conforme as seguintes normas: 

• O paciente com menos de 18 anos ou mais de 60 anos, conforme Estatuto da 

Criança e do Adolescente e Estatuto do Idoso; 

• Portadores de Necessidades Especiais conforme legislação; 

• Deficiente e paciente muito debilitado e com importante grau de dependência 

avaliado e autorizado pelo Enfermeiro responsável; 

• O paciente poderá ter somente um acompanhante; 

Quem poderá ser acompanhante? 

• Pessoas que estejam em bom estado de saúde; 

• Ser do mesmo sexo do paciente. Em situações excepcionais esta regra será 

flexibilizada; 

• A cada paciente será liberado um acompanhante 

• O horário de acompanhamento será das 07:00 às 19:00h ou 24h, se necessário. 

O ACOMPANHANTE DEVE OBSERVAR AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES: 

• O acompanhante preferencialmente deverá ser maior de 18 anos. 

• Deverá portar o crachá (fornecido pela portaria) à altura do peito em local bem 

visível. 

• Evitar barulho, falar em voz baixa e conservar a calma; 

• Caso seja necessário fazer algum procedimento médico, de enfermagem ou 

exames, todos deverão se retirar do recinto, desde que solicitados.  

• Se houver alguma intercorrência na unidade, será solicitada a saída do 

acompanhante. 

• Não estar trajando roupas inadequadas (sem camisa, roupas transparentes, 

minissaia, decote avantajado, bermuda, camiseta sem manga, etc.);  

• Não estar portando gêneros alimentícios; 

• Não apresentar sintomas de embriaguez ou utilização de drogas ilícitas; 

• Não estar fumando; 

• Não estar abalado emocionalmente de forma a prejudicar o paciente internado; 

• Não trazer cigarros, bebidas alcoólicas ou drogas, bem como bolsas, celulares, 

sacolas, entre outros, para a Unidade de Saúde. 

Orientação do quadro clínico do paciente: 

• É responsabilidade do médico assistente, informar os acompanhantes sobre o 

estado geral do cliente; 
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• O enfermeiro responsável pela unidade deverá prestar informações sobre o cuidado 

e os procedimentos realizados durante a internação dele.  

Das Recomendações:  

• Fica terminantemente proibida a entrada de acompanhantes com qualquer espécie 

de alimento;  

• Em situações especiais deverá ser solicitada autorização do Serviço de Nutrição e 

Dietética, o qual fará a avaliação, fornecerá ou não uma autorização formal;  

• A solicitação somente poderá ser realizada no horário de visita, na Recepção ou na 

própria observação;  

• Não é permitido visitar outros leitos e ficar circulando pelos corredores da Unidade;  

• Não é permitida a lavagem de roupas pessoais ou dos pacientes, na enfermaria, ou 

mesmo a secagem nas dependências/enfermaria);  

• Não é permitido sentar-se nos leitos dos pacientes; 

• Não é permitido trazer aparelhos de som, TV e ventilador. 
 

As orientações aos acompanhantes quanto a acomodação e conduta dos mesmos estarão 
contidas no folder do usuário, que será entregue ao paciente e/ou acompanhante no 
momento de observação. No Anexo VI desta proposta encontra-se um modelo deste folder 
que servirá como base para a elaboração do modelo utilizado na UPA. 

Com a finalidade de reduzir a circulação de pessoas na unidade e assim garantir a 
segurança dos pacientes, acompanhantes e trabalhadores, será instituído o controle de 
acesso. 

Normas Administrativas 

Com a finalidade atender aos Estatutos da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso, 
serão permitidos e estimuladas a permanência de acompanhantes aos menores de 18 
anos e acima de 65 anos. 

As acomodações utilizadas serão em poltronas ou cadeiras.  

 

6.10.2. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 
O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) é um canal democrático de estímulo à 
participação comunitária, de disseminação de informações em saúde e de mediação entre 
o cidadão e os gestores dos serviços de saúde.  Além de ser instrumento de controle social 
para a defesa do direito à saúde, possibilita o aperfeiçoamento da qualidade e da eficácia 
das ações e serviços prestados pelas unidades e humaniza o atendimento. Constitui-se 
em um canal de comunicação direto e eficaz que interage fortemente com o ambiente 
interno e externo da instituição. 

Diante do exposto, a Pró-Saúde propõe estabelecer canal de comunicação com os 
usuários da UPA através do Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU e Pesquisa de 
Satisfação do Usuário. Este serviço estará sob a responsabilidade do Núcleo de Qualidade 
e Segurança do Paciente – NQSP. O objetivo, além de identificar o grau de satisfação do 
usuário, é o de rastrear eventos ocorridos, e em ambas situações tomar medidas corretivas 
e implantar ações preventivas. 

A responsabilidade deste processo será de um profissional capacitado para a execução 
desta atividade, cujas atribuições estão descritas a seguir: 

• Organizar o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU e a Pesquisa de satisfação 

do Usuário; 
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• Ouvir as manifestações espontâneas dirigidas ao SAU que não sejam direcionadas 

aos setores ou que necessita de requalificação; 

• Receber e analisar os processos abertos no SAU após a finalização dos setores de 

atendimento;  

• Estruturar e acompanhar o banco de dados do SAU; 

• Acompanhar a realização da pesquisa de satisfação do usuário; 

• Analisar os relatórios consolidados do SAU e a Pesquisa de Satisfação dos 

Usuários da UPA, mensalmente; 

• Encaminhar para Auxiliar Administrativo do setor de faturamento, relatório 

consolidado do SAU e Pesquisa de Satisfação do Usuário, mensalmente, em data 

a ser estabelecida; 

•  Apresentar resultados do SAU e Pesquisa de Satisfação ao Usuário aos diferentes 

setores, definindo juntamente com os responsáveis, sistemática de ações 

corretivas e, ou melhoria onde couber; 

• Apresentar resultados do SAU e Pesquisa de Satisfação do Usuário ao Diretor da 

UPA, subsidiando o desenvolvimento de estratégias de qualificação e humanização 

do atendimento. 

Funcionamento do serviço 

O SAU capta dados através de um único documento que avalia a satisfação dos usuários 
referente os serviços prestados e, no verso da Pesquisa de Satisfação há um espaço 
reservado para comentários como dúvidas, sugestões, críticas e elogios. 

O modelo apresentado já é utilizado em outras unidades gerenciadas pela Pró-Saúde, e 
se aprovado após análise da SMS, poderá ser implantado na UPA. 

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 manifestações são classificadas em suas especificidades e após análise são 
encaminhadas as áreas competentes para ciência e providências. Após este processo o 
SAU, encaminha devolutiva da manifestação ao usuário. 

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 proatividade nas soluções dos problemas, fazendo de uma ouvidoria 
passiva para uma ativa. 

Será destinado, a medida do possível, sala exclusiva para o desenvolvimento das 
atividades do serviço de atenção ao usuário, local também destinado a receber os usuários 
para atendimento aos usuários. 

Este serviço será implantado, prevendo-se estrutura física e técnica que permita a 
instalação de telefone e linha telefônica (hot line) como ponto de ligação direta, por 24 
horas semanais, ao canal de comunicação da Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde. 

Poderá ser instalado central de senhas e painel para o acompanhamento dos 
atendimentos. 
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FIGURA 71 – MACROFLUXO DO SAU 

 

6.10.3. FORMAS DE PESQUISA DE OPINIÃO DO USUÁRIO 
Será adotado os formulários de pesquisa para a apuração da satisfação do usuário, além 
de canais diretos como telefone, e-mail, atendimento direto e visita à paciente internado. 

1. Pesquisa Direta: Visita a pacientes em observação e busca ativa por meio de 

formulários. 

Cabe ao funcionário do SAU realizar visitas aos pacientes em observação com o intuito de 
divulgar o serviço e avaliar a efetividade da satisfação no atendimento. Caso seja  
identificado uma demanda, acionará o responsável para resolução imediata, e se o 
paciente esteja em observação o retorno deve ser realizado no próprio leito para o mesmo, 
quando possível, ou para o acompanhante. 

2. Pesquisa Indireta: Formulários espontâneos. 

FORMULÁRIOS DE PESQUISA UTILIZADOS  

FIGURA 72 – MODELO DE FORMULÁRIO 

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

1. Disponibilidade e interesse dos profissionais 
2. Clareza das orientações 
3. Agilidade do atendimento 
4. Limpeza das instalações físicas 
5. Qualidade da alimentação 
6. Indicação do Serviço 
7. Utilização do Serviço 

Este último grupo deverá contemplar as três perguntas abaixo: 

- Você indicaria este serviço a um parente ou amigo (Sim/ Não) 

- Você voltaria a utilizar este serviço (Sim/ Não) 

O grau de satisfação do usuário será medido por meio da escala de Likert, com 5 níveis de 
avaliação, sendo estes: 

FIGURA 73 – INDICADOR DE SATISFAÇÃO . 

 Insatisfeito   Pouco Satisfeito   Indiferente   Satisfeito  Muito Satisfeito 

E uma 6ª opção caso o usuário não tenha utilizado o serviço identificado como (Não 
utilizou) 

A periodicidade e local onde deverão ser entregues estes formulários, será estabelecida 
pelo SAU em procedimento específico. 

3. Atendimento direto: área física do SAU, telefone, e-mail. 

O atendimento direto é aquele em que o usuário procura espontaneamente o SAU para a 
solução de um problema ou realização de um elogio. 

Esse acesso pode ser realizado presencialmente na sala do SAU, por meio de ligação 
telefônica ou por meio eletrônico.  
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FIGURA 74 – FLUXO ATENDIMENTO POR CORREIO ELETRÔNICO 

 

FIGURA 75 – FLUXO ATENDIMENTO TELEFÔNICO 
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Caso seja identificada uma demanda, acionará o responsável para resolução imediata ou 
tão logo quanto possível, e se o paciente esteja em observação o retorno deve ser realizado 
no próprio leito para o mesmo, quando possível, ou para o acompanhante. 

4. Demandas da Ouvidoria/Serviço Social. 

As demandas do SAU, também, podem ser oriundas do Serviço de Ouvidoria ou do Serviço 
Social. 

Cada manifestação deve ser identificada e tratada conforme os prazos abaixo identificados. 

OUVIDORIA DA SAÚDE 

Todas as reclamações/ sugestões e elogios de pacientes identificadas com CPF descritos 
no formulário, deverá ser cadastrado no site da Prefeitura. 

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. 

6.10.4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA SSTISFAÇÃO DO USUÁRIO 

DEFINIÇÃO DA AMOSTRA 
A quantidade de pesquisa será definida em contrato de gestão ou na ausência desta 
clausula contratual o tamanho amostral deve ser definido conforme segue: 

Para cálculo da amostra, será utilizada a fórmula abaixo: 

 

Onde: 

ITEM DESCRIÇÃO  

N Amostra a ser calculada  

N População Total de saído do mês 

Z 
Variável normal padronizada 
associada ao nível de confiança 

Nível de confiança = 95% 

Variável = 1,96 

P Verdadeira probabilidade do evento 
Como esta é desconhecida, utilizar 
50% (0,5) 

E Erro amostra Erro máximo esperado de 5% (0,05) 

 

Para tanto será disponibilizado Cálculo de tamanho da amostra planilha eletrônica para 
cálculo automático da amostra a ser utilizada. 

AVALIAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 
A importância da avaliação feita pelos usuários de serviços é cada vez mais citada na 
literatura, sobretudo quando se trata da busca da qualidade dos serviços hospitalares. 
Muitas estratégias para melhoria de serviços de saúde estão baseadas na satisfação do 
usuário. Ouvir e observar o comportamento dos usuários dentro das instituições de saúde 
é fundamental para a compreensão e melhoria da organização do serviço. O objetivo da 
pesquisa de satisfação é avaliar em como o usuário percebe a oferta dos serviços em 
relação ao funcionamento e qualidade dos serviços de saúde através de Pesquisas de 
Satisfação, sendo a informação obtida através de entrevistas realizadas com os usuários 
dos serviços da UPA. 
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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 do 
Hospital e serviços 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. 

Os resultados das pesquisas realizadas em formulário devem ser tabulados pelo 
profissional do SAU e deve conter: 

- as perguntas e respostas obtidas nos formulários de pesquisa de opinião classificadas 
nos critérios definidos no item 2.3.1, representadas graficamente por meio do 
FO.SEDE.NQSP.037 - Dados Estatísticos e Tabulação - Pesquisa de Satisfação do 
Usuário, 

- a tabulação das reclamações, críticas e sugestões, as quais deve ser separada por 
teor/ tipo e representadas graficamente por meio do Gráfico de Pareto com o objetivo de 
identificar as falhas mais recorrentes. 

A análise crítica do indicador do SAU, deverá ser embasada no resultado final da pesquisa 
deve partir do responsável pelo SAU em concordância com o NQSP-L e DH, os registros 
desta análise devem ser mantidos, assim como ações registradas para as melhorias no 
atendimento. 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
Os resultados referentes à satisfação do usuário deverão ser encaminhados mensalmente 
conforme planilha abaixo: 

TABELA 47 – CRONOGRAM DE RELATÓRIOS 

CRONOGRAMA DE RELATÓRIOS – HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE – SAU 

Elaboração dos 
Relatórios 

Análise Crítica do NQSP-C Divulgação dos Resultados ao 
Contratante Até 03º dia útil 15° dia útil Até dia 20 mês. 

 

Os indicadores devem ser mensurados conforme MI.SEDE.OP.004 Manual de Indicadores 
de Processo  

TRATATIVAS DAS MANIFESTAÇÕES (RECLAMAÇÕES, CRÍTICAS E SUGESTÕES) 
Toda as manifestações classificadas como reclamação, realizadas diretamente ao SAU 
pelo usuário ou acompanhante devem ser tratadas. 

Após registro, deve ser analisado e encaminhado para análise / plano de ação junto a (s) 
liderança (s) responsável pelo setor envolvido e para retorno ao usuário para finalização 
do processo por telefone ou como julgar pertinente.  

Nota: as manifestações anônimas serão classificadas como sugestão, uma vez que não 
haverá possibilidade de serem tratadas por não possuir dados pessoais do usuário como 
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nome e forma de contato, para será encaminhada para os gestores e diretores para 
ciência. . 

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

Manifestações Prioritárias – 24 horas para resposta (01 dia) 

Manifestações decorrentes de pacientes internados, mídia e/ou aquelas que envolvam 
riscos ao paciente e/ou para instituição devem ser tratadas no mesmo dia pelo coordenador 
da área, com comunicação imediata a gerência e diretoria. 

Manifestações Críticas – 48 horas para resposta (02 dias) 

Manifestações relacionadas a demandas originadas pela ouvidoria. 

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 e a instituição devem ser tratadas em 5 (cinco) dias úteis pelo gestor. 

ACHADOS E PERDIDOS 
Cabe ao SAU catalogar os achados e perdidos em livro próprio. 

Anotar todos os dados necessários (nome do Usuário e ou Colaborador e local onde foi 
encontrado o objeto) bem como identificar o usuário. 

Os itens devem ser encaminhados ao SAU em sacos plásticos transparentes individuais 
para cada objeto com etiqueta ou qualquer forma de identificação quando for proveniente 
de áreas assistenciais (nome do usuário ou colaborador e local onde foi encontrado o 
objeto). 

É de responsabilidade do SAU entregar o objeto, colher a assinatura do usuário e/ou 
colaborador em impresso próprio. 

Objeto de valor deve ser registrado e encaminhado a gerência para ser guardado no cofre. 

Objetos não reclamados em 30(trinta) dias devem ser destinados à doação. 

Documentos devem ser encaminhados ao correio. 

 

6.11. MONITORAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DE QUALIDADE, 

DE PRODUTIVIDADE, E DE CUSTO; 

O modelo de gestão Pró-Saúde considera como parte integrante o sistema de gestão da 
qualidade. Cada Unidade de Saúde tem planejamento próprio para desenvolver e 
amadurecer sua gestão e, por consequência, para desenvolver a qualidade dos serviços 
prestados.  

Os indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da 
unidade gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao 
desempenho da unidade.  

A complexidade dos indicadores é crescente e gradual, considerando o tempo de 
funcionamento da unidade. Com o passar do tempo, a cada ano, novos indicadores são 
introduzidos e o alcance de um determinado indicador no decorrer de certo período torna 
este indicador um pré-requisito para que outros indicadores mais complexos possam ser 
avaliados; desta forma, os indicadores que são pré-requisitos para os demais continuam a 
ser monitorados e avaliados, porém já não têm efeito. São monitorados os Indicadores de 
produtividade e de qualidade. 

Padronização de Indicadores de Processo na Pró-Saúde 
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O modelo de gestão Pró-Saúde considera como parte integrante o sistema de gestão da 
qualidade. Cada Unidade de Saúde 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 
aos hospitais 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 Pró-Saúde; e 

• Controle de Metas Contratuais (definidos por procedimento de gestão): foco nas 
metas do contrato de gestão Pró-Saúde. 

FIGURA 76 -. 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 
hospitais 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 da Unidade de Saúde, além de seguir 
os seguintes critérios:  

• Simplicidade de cálculo e Facilidade de interpretação; 

• Disponibilidade (facilidade de obtenção); 

• Possibilidade de gerar tendências; 

• Periodicidade;  
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• Confiabilidade. 

Os indicadores de processos padronizados serão apurados nos hospitais e/ ou Serviços 
de Saúde sob gestão da Pró-Saúde. Os dados farão parte de um painel publicado e 
compartilhado internamente com os hospitais, 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 hospitais 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: 

• Todo indicador de processo padronizado tem uma ficha técnica correspondente que 
orienta e define como deve ser apurado; 

• Alimentar a base da Sede/DO de indicadores de processos padronizados, 
mensalmente via Sistema em acesso remoto, até o dia 15 do mês subsequente; 

• O Serviço de Saúde que possui base própria do Sistema deve alimentar e analisar 
os indicadores localmente; 

• O Serviço de Saúde que não possui o Sistema deve alimentar e analisar os 
indicadores na “Ficha de análise crítica de indicador”; 

• 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. 

Para o monitoramento de indicadores de desempenho, qualidade, produtividade, 
econômicos financeiros e são elaborados indicadores que são extraídos da captação e 
processamento de informação. A análise do desempenho da unidade, a avaliação da 
capacidade produtiva e do custeio serão realizadas com os seguintes instrumentos: 

A avaliação das metas contratuais, sejam as quantitativas ou qualitativas são realizadas 
pelo setor de controladoria, na sede da Pró-Saúde em São Paulo. 

O objetivo é controlar as metas quantitativas e qualitativas estabelecidas nos Contratos de 
Gestão e Convênios da Pró Saúde com o Poder Público, permitindo a análise das mesmas 
com base nos critérios estabelecidos no Edital/Contrato/anexos, para conhecer as glosas 
esperadas para as Unidades e identificar oportunidades melhorias para reduzir o risco de 
descontos dos recursos financeiros destinados ao custeio da Unidade. 

Assim, são documentos integrantes deste processo o edital publicado, o contrato de 
gestão, o pano de trabalho, os aditivos contratuais e todos os anexos, sejam do edital, do 
projeto apresentado ou do contrato, bem como seus aditivos.  

DESCRIÇÃO 

Análise das Metas Contratuais 

Assim que confirmada a assinatura de um novo Contrato de Gestão ou Convênio com 
Poder Público para gestão e operacionalização das ações e serviços de saúde de alguma 
nova Unidade (ou Unidade já gerenciada, mas que tenha passado por novo processo 
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licitatório), o setor de Operações (Analistas da Controladoria) recebe do setor de 
Diagnóstico o Edital de Seleção, Plano de Trabalho e Contrato de Gestão para realizar a 
identificação de todas as metas contratuais (quantitativas e qualitativas) que devem ser 
monitoradas junto às Unidades durante todo o período de vigência do Contrato de Gestão 
ou Convênio. 

Criação dos Indicadores no sistema de gestão estratégica 

Identificadas as metas contratuais (quantitativas e qualitativas), o Analista de Controladoria 
insere, para cada uma das metas, um Indicador no SA Interact, de acordo com o período 
de vigência das metas, organizando pastas para: Metas Quantitativas (Totais e Individuais) 
e Metas Qualitativas.  

A responsabilidade pela alimentação periódica dos indicadores deve ser atribuída 
preferencialmente ao Assessor da Diretoria. 

Validação dos Indicadores Junto à Diretoria da Unidade 

Após inserção dos Indicadores no sistema, o Analista de Controladoria deve encaminhar 
para a Diretoria (Operacional / Geral / Administrativa) da Unidade, o relatório com todos 
os indicadores criados para avaliação e validação da diretoria da unidade. 

Alimentação dos Indicadores de Metas Contratuais no sistema. 

O Assessor da Diretoria da Unidade de Saúde deve buscar a informação relativa ao 
cumprimento das metas contratuais na mesma fonte utilizada para construção do Relatório 
de Prestação de Contas. A data limite para inserção das informações é o 5º dia útil do 
mês subsequente. 

Análise crítica das informações pelas Unidades 

Uma vez que os indicadores tenham sido adequadamente alimentados, o Analista de 
Controladoria faz a liberação da ocorrência (período) do respectivo Evento de Análise 
crítica, que deve estar previamente configurado no módulo sistema. 

Emissão do Book de Análise Crítica e envio dos relatórios para as unidades 

Após a liberação dos eventos pelo Analista da Controladoria, a unidade realiza a análise 
crítica do indicador, informando a situação atual do mesmo frente a meta pactuada, estudo 
de causas para o desempenho obtido, tendências para os períodos seguintes e plano de 
ação com as medidas que serão tomadas para que as metas sejam devidamente 
alcançadas. 

Após vencimento do prazo para realização das análises críticas, o Analista da 
Controladoria encerra os eventos de análise crítica e gera os Books de análise > Eventos de 
Análise Crítica. 

Relatório de Cumprimento das Metas Contratuais 

O Analista de Controladoria (Setor de Operações) envia por e-mail mensalmente, no dia 
01 do mês subsequente, para as Unidades (Assessor, Diretores Operacional / Geral / 
Administrativo), os relatórios SIGLA-UNIDADE (Quant.) - Controle de Metas (Mês Ano) e 
SIGLA-UNIDADE (Qual.) - Controle de Metas (Mês Ano) e Book de Análise Crítica, para 
o acompanhamento da evolução do cumprimento das metas estabelecidas. 

SISTEMÁTICA DE ANALISE E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE 
PROCESSO E RESULTADO  

A seguir está descrita a sistemática de análise e monitoramento dos indicadores de 
processo e resultado a ser cumprida pelas áreas e seus respectivos gestores ou 
responsáveis: 

• O gestor da área ou o responsável pela atividade deverá realizar a análise do 
indicador após o termino do mês. 
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• A data limite é até dia 10 para alimentar os dados e até dia 15 para realizar a análise 
crítica do mesmo. 

• A análise deverá ser feita diretamente no sistema de gestão 

• Apuração e coleta dos dados / informação: Validar mensalmente o processo de 
coleta de informações que muitas vezes é realizado por outros colaboradores da 
equipe. 

• Salvo indicadores de qualidade do contrato de gestão que deverão ser alimentados 
e analisados até dia 10. 

• A Analise deve permanecer em aberto, para que o diretor da área valide a análise 
e ações proposta, com o registro ao final do responsável e data, através da opção 
analisar. 

Uma maneira rápida de monitorar de se as metas é o modelo radar, conforme ilustrado 
abaixo. Quanto mais próximo ao centro da esfera mais próximo ao cumprimento do 
objetivo. 
 

6.12. ESTIMATIVA DE METAS  

Por se tratar de unidade nova, sem série histórica, tomaremos como parâmetros para 
estimativa de metas quantitativas as propostas em edital. 

TABELA 48 – METAS QUANTITATIVAS 

DESEMPENHO QUANTITATIVO MÉDIA/MÊS MÉDIA/DIA 

Número de Consultas médicas disponibilizadas: 
Pediatria, Clínica Médica, Ortopedia, Odontologia e 
Avaliação Cirúrgica. 

15.000 491 

Número de exames diagnósticos. 
12.000 393 

Número de Exames Ultrassonográficos. 

Atendimentos Ambulatoriais 2.700 88 

Total 29.700 973 

 

TABELA 49METAS QUALITATIVAS 

INDICADORES DE DESEMPENHO QUALITATIVOS 

Implantação de Comissão de Humanização 

Implantação de Serviço de Acolhimento e Classificação de Risco 

Implantação de Serviço de Avaliação do Usuário 

Implantação de serviço de Atendimento ao Usuário. 

Implantação de atividades de Educação Permanente 

Integração com o Complexo Regulador Municipal 

Implantação de Comissão de Revisão do Prontuário 

Implantação de Protocolos Clínicos. 

Implantação de Comissão de Ética Médica 
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FIGURA 77 – MONITORAMENTO DE METAS  

 

6.13. SISTEMÁTICAS DE APLICAÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS DE 

DESEMPENHO A PARTIR DO MONITORAMENTO ACIMA; 

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. Esses 
métodos devem demonstrar a capacidade dos processos em alcançar os resultados 
planejados. 

FIGURA 78 – MODELO DE FICHA DE ANÁLISE CRÍTICA 

 

Análise Crítica 

Todos os indicadores operacionais devem ser alimentados e analisados criticamente em 
planilha padrão nos respectivos setores, divulgados à equipe e encaminhados ao NQSP 
até o 5º dia útil de cada mês.  

Cada setor deverá cumprir cronograma mensal de reunião para realização de análise 
crítica de seus indicadores. Caberá à cada liderança realizar as análises de seus 
respectivos indicadores. 

Na análise crítica, cada indicador deverá conter uma descrição que justifique: o resultado 
demonstrado, sua classificação, tendência, as ações de melhoria e/ou corretivas, as 
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dificuldades encontradas bem como as propostas de reavaliação das metas em caso de 
necessidade. 

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. 

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. 

Na sequência estão as figuras que exemplificam a análise de desempenho e ciclos de 
melhoria. 

 

FIGURA 79. GRÁFICO DE PARETO 
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FIGURA 80. DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 

TABELA 50 - 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     
 

⚫ Quando o indicador estiver dentro da meta ou padrão aceitável: 

 Indicador dentro da meta, favorável ou ótimo Não é necessário criar ação corretiva, porém 
poderá ser estabelecido um plano de melhorias, se o resultado permanecer dentro da meta 
por mais de 6 meses deverá ser revisada. 

⚫ Quando o indicador estiver fora da meta ou padrão aceitável:  

Indicador fora da meta, “regular, desfavorável, ruim ou crítico” (É necessário o 
levantamento das causas prováveis e ação corretiva) 
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O resultado desfavorável é obrigatório realizar a análise das causas e para cada causa 
levantada criar ações corretivas. 

DESCREVER: As principais causas identificadas, pode ser através do diagrama de 
Ishikawa (espinha de peixe), durante a reunião de análise, listar os principais motivos que 
levaram o indicador a não atingir a meta ou parâmetro aceitável. 

AÇÕES: É necessário/obrigatório a abertura do plano de ação quando o indicador se 

apresentar como “regular, desfavorável, ruim ou crítico”. 

É opcional a ser trabalhado como plano de melhoria quando o indicador estiver dentro da 

meta. 

Para cada causa apontada geralmente se faz necessário a abertura de uma ação. 

Evitar planejar ações a longo prazo. 

VALIDAÇÃO E ENCERRAMENTO: Após analisado, o responsável deverá informar a sua 

diretoria para que a mesma valide a análise e encerre o indicador que deverá acontecer 

até o último dia do mês. 

ACOMPANHAMENTO: 

As ações definidas deverão ser alimentadas e encerradas conforme o prazo definido, 
lembrando que é necessária uma atualização mensal de toda ação aberta no sistema. 

Para a abertura de uma analise o gestor deve avaliar o andamento da ação (quando essa 
existir) e registrar sua evolução na próxima analise em execução 

O gestor deverá utilizar os indicadores como pauta de reunião setorial com os 

colaboradores e mensalmente explicar o desempenho e plano de ação a ser trabalhado. 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS: 

Os indicadores estratégicos deverão ser apresentados conforme sistemática estabelecida 

pelo NQSP. A análise do indicador deve englobar o parecer das ações estratégicas. 

ALTERAÇÃO DE META: 

Alteração de meta após mínimo de 4 meses de monitoramento ou classificado como ótimo. 

Deve ser validado com o Diretor da Área e NQSP. 

Deve estar descrito e explicado a alteração na próxima analise do mês subsequente. 

6.13.1. AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PARA QUE OS 
FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE CONHEÇAM AS METAS 
CONTRATADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS 

A adoção da gestão a vista é uma das maneiras de divulgar as metas e os resultados 
alcançados.  

Deverão ser realizadas as seguintes ações: 

• Definir os indicadores que serão incluídos na gestão à vista e também estabelecer os 
padrões visuais a serem adotados. É fundamental selecionar apenas os relevantes 
para que não haja informações em excesso e sem utilidade aos grupos de trabalho. 

• Criação de uma equipe responsável por coletar todas as informações de forma segura 
e alimentar constantemente os padrões. 

• Preparar todos os líderes para utilização desta ferramenta, de maneira eficiente para 
que sejam capazes de disseminar o conceito entre os colaboradores. 

• Alocação de painéis de gestão: Também conhecidos como quadros de gestão à vista, 
estes painéis englobam informações sobre uma série de indicadores e podem até 
mesmo incentivar uma competição sadia entre as equipes, através da comparação 
desempenhos e objetivos alcançados. Mas os painéis precisam ser atualizados 
constantemente, demonstrando coerência aos conceitos da gestão à vista e 
assegurando o valor das informações. 

lucas.teixeira
Realce

lucas.teixeira
Realce
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Vale ressaltar que a gestão à vista tem como objetivo principal entender rapidamente o que 
está ocorrendo na unidade, para que as decisões sejam tomadas no momento apropriado, 
visando sempre melhorar os resultados do negócio. 

Benefícios da gestão a vista: 

• Permite visão exata do que está acontecendo na unidade, bem como quais são os 
processos críticos, tendências positivas e negativas e pontos de controle. É essencial a 
integração de todos os setores que compõe o negócio, como elementos financeiros, 
resultados de vendas, estoque, prazos, custos e eficiência operacionais, além de 
indicadores para gestão de pessoas. 

• Os colaboradores passam a acompanhar os resultados e a performance das próprias 
equipes, compreendendo a importância do trabalho e dedicação de todos para atingir 
metas e também superar desafios. 

• Reforçar a cultura da gestão com base em informações e fatos, eliminando riscos 
relacionados à falta de conhecimento. Desta forma, o processo de tomada de decisões 
ganha ferramentas que garantem maior eficiência. 

• Análise das tendências dos indicadores e suas variáveis, é possível agir na correção de 
desvios, ajustes de processos, falhas na operação e, assim, minimizar os estragos. 

 

FIGURA 81 – MODELO DO PAINEL DE GESTÃO VISTA 

 

 

 

VII. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1.1. EXPERIÊNCIA ANTERIOR EM GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE 
ATENÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

Os atestados que comprovam a experiencia da Pró-Saúde em gestão de serviços de 
Urgência e Emergência encontram-se no Anexo XVII. 
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• Unidade de Pronto Atendimento – Porte III – Dra. Corasi Alves de Andrade – Mogi 

das Cruzes 

• Hospital Estadual de Urgência e Emergência  - Vitória – ES 

• Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – Ananindeua  - PA 

• Hospital Estadual Getúlio Vargas – Rio de Janeiro  - RJ 

7.1.2. EXPERIÊNCIA ANTERIOR EM ATIVIDADES DE ENSINO E 
PESQUISA:  

Acreditando que o poder das ideias compartilhadas, recursos e experiências ajudam a 
desenvolver com qualidade os trabalhos institucionais, a Pró-Saúde pretende expandir 
suas parcerias com diferentes organizações como estratégia para importantes mudanças 
sociais. Como tal, as parcerias são ferramentas eficazes no sentido de agregar força e 
legitimidade às políticas públicas, na perspectiva de uma gestão compartilhada que reforce 
e complemente ações planejadas. Para a manutenção dos grandes desafios institucionais 
ao longo do ano, entendemos que a manutenção das parcerias institucionais deve 
sustentar as discussões, isto porque novos desafios são lançados para o surgimento do 
fazer acontecer as ações planejadas.  

Mediante solicitação prévia e contrato com instituições de ensino, poderá ser campo de 
estágios para os outros cursos técnicos, de graduação, especialização e pós-graduação, 
com interesse nos serviços prestados, sejam de entidades públicas ou privadas. 

Relação de Hospitais administrados pela Pró-Saúde com programa de residência ou 
multiprofissional: 

• Residência Médica 

o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua (PA), conta com 

136 médicos residentes. 

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

• Residência Multiprofissional 

o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua (PA): 

Fisioterapia, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Psicologia e Fonoaudiologia – 12 

profissionais. 

No Anexo XVII, encontra-se cópia dos Convênio com Universidades, bem como os 
atestados dos Hospitais administrados pela Pró-Saúde com residência médica e 
Multiprofissional. 

 

VIII. PROPOSTA ECONÔMICA  

A Proposta Econômica encontra-se no Anexo XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 






