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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é um processo lento, progressivo e inevitável, caracterizado pela 

diminuição da atividade fisiológica e de adaptação ao meio externo acumulando-se 

processos patológicos com o passar dos anos. O impacto causado por ele, tende a ir 

alterando os hábitos de vida e as rotinas diárias do idoso, dando lugar ao sedentarismo. 

Pesquisas recentes indicam que o número de idosos crescerá, duas vezes mais do que 

a população em geral. Com isso, a prevalência de doenças associadas à velhice também 

aumentará. Entre estas, destacam-se as doenças cardiovasculares, consideradas as 

maiores causas de mortalidade e morbidade nesta faixa etária.  

Um dos elementos que determinam à expectativa de vida ativa ou saudável do idoso é 

a independência para a realização das atividades da vida diária (AVD). O declínio nos 

níveis de atividade física habitual para idoso contribui para a redução da aptidão 

funcional e a manifestação de diversas doenças, como consequência a perda da 

capacidade funcional. Neste sentido, tem sido enfatizada a prática de exercícios como 

estratégia de prevenir as perdas nos componentes da aptidão funcional. 

A prática regular de exercícios físicos pode ser uma alternativa não-medicamentosa para 

ajudar a retardar o aparecimento de doenças associadas ao envelhecimento. Com a 

melhoria da capacidade funcional, ocasionada pela prática do exercício, o idoso tem 

mais autonomia e independência, o que contribui para seu bem-estar físico e mental, 

agindo diretamente no controle ou na prevenção de doenças como osteoporose, 

hipertensão, obesidade, depressão e diabetes. 

Tanto a hipertensão como o diabetes são doenças crônicas: elas não têm cura, mas 

podem ser controladas com medicamentos e bons hábitos de vida: exercícios físicos, 

alimentação regrada, sem cigarros e bebida alcoólica. Do contrário, as duas doenças 

costumam ter graves consequências. 

A prática de exercícios é uma arma importantíssima para controlar essas doenças. A 

academia é um espaço centrado na prática de atividade física regular gerando a redução 

de doenças crônicas e de agravos a saúde, especialmente aos cidadãos da terceira 

idade. 

Por garantir acesso da população às práticas que visam promover o bem-estar físico, 

mental e social, a academia é um dispositivo de construção de uma sociedade/população 

mais ativa e com estilo de vida mais saudável. 



Plano de Trabalho para Gestão do Centro de Reabilitação Especializado de Mogi das Cruzes.  Edital nº 002/2016 -. Mogi das 

Cruzes – SP. 

5 

 

Conforme as Informações dos Municípios Paulista – IMP – a população do município é 

de 415.107habitantes e, distribuídos em 712,54 km2, 92,51% na área urbana. 

Da população estimada, 12,30% está acima de 60 anos de idade. No munícipio a 

expectativa de vida é de 71,08 anos. 

 

I. TÍTULO 

Plano de Trabalho para Organização, Administração e Gerenciamento do CENTRO 

ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DE MOGI DAS CRUZES, conforme Edital de Seleção 

nº 02/2016 

II. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

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

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

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

seguintes objetivos: 

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

 Prestar assistência hospitalar e social aos funcionários da companhia e à comunidade 

em geral. 

 Desenvolver atividades de saúde comunitária para toda a população. 

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

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

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

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

Hoje, a Pró-Saúde desenvolve as seguintes atividades: 

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

pela administração de hospitais, e realiza uma contribuição expressiva na ampliação 

e universalização da assistência à saúde no Brasil. 

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

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

significativa para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. 
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Área educacional: promove cursos nas áreas de saúde e social, para capacitar 

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

MISSÃO 

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

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

público no Brasil. 

VISÃO 

Uma entidade reconhecida nacionalmente pela qualidade na implementação de soluções 

para as instituições e profissionais da saúde. Os projetos implementados pela Pró-Saúde 

permeiam a vida da comunidade onde são implantados, gerando qualidade comprovada 

no atendimento, geração de emprego e renda, gestão participativa para a melhoria dos 

serviços prestados, além da promoção de serviços de educação e assistência social. 

VALORES 

Profissionalismo  

Competência Técnica e responsabilidade pessoal para atingir os objetivos definidos. A 

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

a filantropia e a responsabilidade social. 

Qualidade 

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

visando a satisfação dos clientes internos e externos. 

Responsabilidade Social  

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

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

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

desenvolvimento social.  

Ética 

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

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

estados brasileiros e mantém projetos sociais nas comunidades onde atua, em parceria 

com órgãos públicos ou entidades não-governamentais, como os já realizados em 

parceria com as Pastorais da Saúde e da Criança.  



Plano de Trabalho para Gestão do Centro de Reabilitação Especializado de Mogi das Cruzes.  Edital nº 002/2016 -. Mogi das 

Cruzes – SP. 

7 

 

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

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

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

da Pró-Saúde hospitais ligados a importantes organizações empresariais, como Cia. 

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

do Brasil, Mineradora Rio do Norte; hospitais universitários; hospitais públicos, como 

dos governos do Rio de Janeiro, Pará, Maranhão, Bahia, Tocantins, Roraima; e 

importantes instituições de saúde privados. Alguns desses hospitais permanecem até 

hoje. 

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

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

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

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

Unidas para a Infância (Unicef), enquanto a média brasileira com o mesmo título é de 

3%. 

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

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

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

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

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

que norteia o trabalho dos assessores locais das unidades administradas pela Pró-

Saúde. 

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

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

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

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

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

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

recursos humanos e econômicos. 

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

do setor, na escolha de caminhos eficazes, medidas inovadoras e soluções viáveis. 

Dessa forma, com a Pró-Saúde os serviços de saúde no Brasil contam com uma 

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

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

profissional. 
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TÍTULOS 

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

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

 Certificado de Utilidade Pública – Município de Fernando Prestes (Lei n° 1.743/02). 

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

 Organização Social – OS – Estado da Bahia (Decreto 8.890/04 e Lei 8.647/03). 

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

5.980/96 e Lei 6.773/05). 

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

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

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

47.012/06 e Decreto 47.453/06). 

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

cadastro como entidade que acredita no trabalho voluntário. 

 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, processo nº 267.573/68 

em 01/06/70, concedido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social – 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS. 

PRODUTOS E SERVIÇOS DA PRÓ-SAÚDE 

Administração, Assessoria e Consultoria 

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

modernos métodos de gerenciamento e novos modelos de atuação, para que as equipes 

médicas, assistenciais e de apoio possam se concentrar no que fazem de melhor: 

atender bem o paciente. 

Diagnóstico Hospitalar 

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

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

e tratamento, capacidade instalada, fluxos internos, análise econômica, normas, 

cumprimento das exigências legais. 

Acreditação 

Preparo para obtenção do Certificado de Acreditação Hospitalar. 

Planos de Saúde 

Orientação técnica e análise de planos de saúde. 
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Auditoria 

Serviços de auditoria financeira e contábil prestados por auditores independentes, 

registrados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

Central de Compras Pró-Saúde 

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

com a redução de custos e a racionalização de compras. O objetivo principal da Central 

de Compras Pró-Saúde é produto A e B (os de maior consumo, como seringas, luvas de 

procedimento, etc) da curva ABC. 

Estudo de viabilidade 

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

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

seguintes esferas: técnica, econômico financeira e operacional. 

Diagnóstico Municipal 

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

na legislação que determina a formulação de um plano de gestão na área de saúde, 

inclusive para repasse dos recursos federais. 

Cursos e Congressos 

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

aprimorar os profissionais que atuam nas áreas de saúde e social. Entre os cursos 

ministrados estão os de Administração em Saúde, Custos Hospitalares, Finanças, 

Liderança e Gerenciamento, Qualidade e Marketing. 

DEPARTAMENTOS DA PRÓ-SAÚDE  

TABELA 1 - SEDE E ESCRITÓRIO DA PRÓ-SAÚDE 

INSTITUIÇÃO LOCAL TELEFONE 

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

TABELA 2 - HOSPITAIS ADMINISTRADOS PELA PRÓ-SAÚDE 

NOME DA UNIDADE DE SAÚDE 

ALAGOAS 

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

Maceió – AL 

2.Santa Casa de Penedo - AL 

BAHIA 

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

4. Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhães – Mairi  
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5. UPA Subúrbio 

6.Hospital Alayde Costa Salvador - BA 

7. UPA Valéria – Salvador/BA 

ESPÍRITO SANTO 

8. Hospital Estadual de Urgência e Emergência - Vitória 

PARÁ  

9. Hospital Porto de Trombetas – Oriximiná – PA 

10. Hospital Yutaka Takeda – Parauapebas – PA 

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

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

13. Hospital Regional da Transamazônica – Altamira – PA 

14.Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – Ananindeua - PA 

15. Hospital Galileu – Belém/PA 

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

17. Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo -PA 

18. Hospital Público Estadual Galileu - PA 

RIO DE JANEIRO 

19. Hospital Getúlio Vargas - RJ 

22. Hospital Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer  

21.Hospital Estadual Anchieta- RJ 

22. Hospital Estadual Adão Pereira Nunes -RJ 

PARANÁ  

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

24.UPA 24h de Pinhais 

SÃO PAULO 

25. Hospital Universitário de Jundiaí – SP 

26. Serviços de Saúde em Catanduva – SP 

27. SAMU Mogi das Cruzes SP 

28. Hospital de Clinicas de Campo Limpo Paulista- SP 

29.Pronto Socorro Engenho Novo - Barueri 

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

31.UPA 24h Macarenko – Sumaré  

32. PA Matão – Sumaré  

ACRE 

33. Hospital Santa Juliana – Rio Branco - AC 

RONDÔNIA 

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

GOIÁS 

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

MINAS GERAIS 

36. UPA São Benedito – Uberaba/MG 

37. UPA Mirante –Uberaba/MG 
 

ATIVIDADES SOCIAIS 

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

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

desenvolvem atividades com aproximadamente 430 crianças. São as seguintes: 

TABELA 3 - CRECHES 

CRECHE 

CEI Santa Rita – São Paulo 

CEI Jd. Eliane – São Paulo – SP 

Creche Jd São Jorge – São Paulo – SP 

Creche Jd Lageado – São Paulo - SP 
 

RECURSOS HUMANOS (em números aproximados) 

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

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

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

TABELA 4 - TRABALHO DA PRÓ-SAÚDE NOS ÚLTIMOS ANOS (NÚMEROS CONSOLIDADOS) 

ATIVIDADES  2009 2010 2011 2012 2013 2015 

01. Hospitais   

Próprios 12 15 36 32 24 36 

Administrados / 

Assessorados 
06 09 10 07 07 04 

Total 18 24 46 39 31 40 

2. Assistência Social 

Creches 

Próprias 01 01 01 01 01 ------- 

Administradas 03 03 03 03 03 04 

Nº de Crianças 
Atendidas 

634 634 550   759 

Centro Convivência Idoso  

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

Moradias Assistidas  

Nº de Moradias - - - 05 - ---------- 

Nº de Vagas - - - 60 - ----------- 

3. Assistenciais  

Nº Leitos dos 

Hospitais 
1.591 1.068 3.451 3.022 2.791 2.818 

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

Nº Internações 
Hospitalares 

86.715 47.434 15.971 160.555 7.619 102.369 

Nº Exames 5.262.098 2.663.541 840.598 917.910 839.714 5.962.912 

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

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

Nº Consultas 
Ambulatoriais 

1.826.146 1.130.724 316.910 293.903 186.853 2.521.700 

* Dados até 2015.      
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III. CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO 

Mogi das Cruzes é um município brasileiro do estado de São Paulo, situado na 

microrregião de mesmo nome e na mesorregião de São Paulo. Mogi das Cruzes está 

localizado na região metropolitana da capital paulista.  

Tem economia diversificada, é o maior polo produtor de hortaliças, cogumelos, caqui, 

orquídeas e nêsperas do Brasil e vive expansão industrial forte, com 891 indústrias, 

entre elas a General Motors (GM), Júlio Simões Logística (JSL), a Valtra, controlada pela 

AGCO Corporation, que é a maior fabricante de tratores agrícolas do Brasil, a Imerys do 

Brasil, indústria química, a Kimberly Clark, empresa no setor de higiene e bem-estar e 

a Gerdau. 

O Centro Especializado em Reabilitação de Mogi das Cruzes tem por finalidade a 

assistência integral aos usuários do Município de Mogi das Cruzes, contemplando a 

promoção à saúde, prevenção de agravos, assistência e reabilitação. 

As modernas instalações da Centro Especializado em Reabilitação de Mogi das Cruzes 

permitem a disponibilização em um mesmo espaço de prática de atividades físicas, de 

recreação, reabilitação e atividades aquáticas, proporcionando qualidade de vida 

preferencialmente à população pertencente a Melhor Idade. 

O equipamento está localizado à Rua Francisco Afonso de Melo, esquina com a Rua 

Jaçanã – Vila Brás Cubas – Mogi das Cruzes – SP, com infraestrutura e a oferta de 

serviços previstos, que contribuirão para promoção da qualidade de vida e a reabilitação 

de munícipes, preferencialmente da população da melhor idade. O Centro 

Especializado em Reabilitação de Mogi das Cruzes funcionará das 07h30min às 

17h00min. 

 

 

3.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

A Pró-Saúde atenderá com recursos humanos e técnicos, contratados em regime CLT, 

aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, oferecendo, segundo o grau de 

complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional, os serviços de promoção 

à saúde e de reabilitação que se enquadrem nas modalidades abaixo descritas. 

3.1.1. SERVIÇO DE ADMISSÃO 
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O serviço de admissão registrará os pacientes que buscarem atendimento no Centro 

Especializado em Reabilitação de Mogi das Cruzes, dos serviços existentes. Os pacientes 

e/ou seus responsáveis legais deverão ser orientados quanto às rotinas da Unidade e 

dos documentos necessários para o atendimento como RG, cartão SIS e comprovante 

de endereço e guia de encaminhamento, se for o caso, especificada, de acordo com o 

fluxo estabelecido pela Secretaria Municipal da Saúde – SMS. 

Consultas em Fisioterapia: 

Atendimento em Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica, Neurológica e Respiratória 

com prioridade aos usuários da Melhor Idade, encaminhados ao Centro Especializado 

em Reabilitação de Mogi das Cruzes pelos equipamentos da Rede Municipal de Saúde, 

regulados pelo Departamento de Apoio Técnico da Secretaria Municipal de Saúde – SMS. 

Consultas em Terapia Ocupacional: 

Atendimento em Terapia Ocupacional aos usuários encaminhados ao Centro 

Especializado em Reabilitação de Mogi das Cruzes pelos equipamentos da Rede 

Municipal de Saúde, regulados pelo Departamento de Apoio Técnico da SMS. 

Consultas em Nutrição: 

Atendimento em Nutrição aos usuários encaminhados ao Centro Especializado em 

Reabilitação de Mogi das Cruzes pelos equipamentos da Rede Municipal de Saúde, 

regulados pelo Departamento de Apoio Técnico da SMS. 

Consultas com Educador Físico: 

Atendimento com Educador Físico aos usuários encaminhados a Centro Especializado 

em Reabilitação de Mogi das Cruzes pelos equipamentos da Rede Municipal de Saúde, 

regulados pelo Departamento de Rede Básica da SMS. 

Atividades físicas de promoção à saúde, reabilitação e atividades aquáticas: 

O ingresso de usuários para prática de atividades físicas de reabilitação e atividades 

aquáticas realizar-se- á de acordo com fluxo a ser estabelecido pelos equipamentos da 

Rede Municipal de Saúde, regulados pelo Departamento de Rede Básica da SMS. 

3.2. CARACTERÍSTICAS DO ATENDIMENTO 

O atendimento do Centro Especializado em Reabilitação de Mogi das Cruzes será divido 

em 02 (dois) eixos distintos:  

1) Reabilitação e  
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2) Promoção à Saúde, com o objetivo de melhoria de qualidade de vida dos munícipes 

de Mogi das Cruzes, preferencialmente da Melhor Idade. 

3.2.1. EIXO DE REABILITAÇÃO 

O eixo de reabilitação será composto pelo atendimento de fisioterapia e Terapia 

Ocupacional. 

Sendo estes: 

 Atendimento em Fisioterapia 

o Consultas – prioridade a pacientes da Melhor Idade, encaminhados para: 

Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica, Neurológica e Respiratória. 

 Primeira consulta 

 Interconsulta 

 Consultas subseqüentes (retornos) 

 Procedimentos terapêuticos realizados por profissionais da saúde 

 Atendimento em Terapia Ocupacional: 

o Consultas – prioridade a pacientes da Melhor Idade, encaminhados para: 

Terapia Ocupacional 

 Primeira consulta 

 Consultas subsequentes (retornos) 

 Procedimentos terapêuticos Individuais realizados por 

profissionais da saúde; Procedimentos terapêuticos em grupo 

realizado por profissionais da saúde 

Entende-se por Primeira Consulta, o atendimento inicial do paciente  encaminhado pelos 

equipamentos da Rede Municipal de Saúde – Unidades Básicas de Saúde e Unidades de 

Saúde da Família ao Centro Especializado em Reabilitação de Mogi das Cruzes, para 

atendimento por especialidade. 

3.2.2. EIXO DE PROMOÇÃO A SAÚDE 

O eixo de Promoção a Saúde será composto em: 

 Atendimento em Nutrição 

o Consultas – prioridade a pacientes da Melhor Idade, encaminhados para: 

Nutrição; Primeira consulta; 

o Consultas subsequentes (retornos). 

 Atendimento com Educador Físico: 

o Avaliação – prioridade a munícipes da Melhor Idade encaminhados para: 

Atividades Físicas; Primeira consulta; 
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o Atividades Físicas em grupo acompanhadas por profissionais da saúde em 

academia e piscina; Avaliações subsequentes (retornos). 

Entende-se por Primeira Consulta, o atendimento inicial do paciente encaminhado pelos 

equipamentos da Rede Municipal de Saúde – Unidades Básicas de Saúde e Unidades de 

Saúde da Família ao Centro Especializado em Reabilitação de Mogi das Cruzes, para 

atendimento por especialidade. 

Entende-se por Interconsulta, o atendimento realizado por outro profissional em outra 

especialidade, com solicitação gerada pela própria instituição. 

Entende-se por Consultas Subseqüentes (Retornos), as consultas de seguimento 

ambulatorial, em todas as categorias profissionais, decorrentes tanto das consultas 

oferecidas à Rede Municipal de Saúde – Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde 

da Família, quanto das subsequentes às interconsultas. 

Entende-se por Procedimentos terapêuticos realizados por profissionais da saúde em 

grupo, aqueles realizados pelos membros da equipe multiprofissional. 

Entende-se por Avaliações Subsequentes (Retornos), aquelas realizadas pelos (s) 

educadores físicos, no seguimento dos munícipes. 

Entende-se por Atividades Físicas em grupo, as atividades físicas e aquáticas, 

acompanhados pelos Educadores Físico, responsáveis pelo Desenvolvimento e 

monitoramento de atividades físicas e aquáticas voltadas para a promoção de saúde. 

3.3. PROGRAMAS ESPECIAIS E NOVAS ESPECIALIDADES DE 

ATENDIMENTO 

Se, ao longo da vigência deste CONTRATO de GESTÃO, de comum acordo entre as 

partes, for proposto a realização de atividades diferentes daquelas aqui relacionadas, 

seja pela introdução de novas especialidades, seja pela realização de programas 

especiais ou pela introdução de novas categorias de procedimento, estas atividades 

deverão ser previamente autorizadas pela SMS, após análise técnica, sendo 

quantificadas separadamente do atendimento rotineiro da unidade e sua orçamentação 

econômico-financeira será discriminada e homologada através de Termo Aditivo ao 

presente contrato. 

3.4. ESTRUTURA 

O Centro Especializado em Reabilitação de Mogi das Cruzes ocupa uma área de 1.500 

m², divididos em: Pavimento Térreo com 750 m² e Primeiro Pavimento com 750 m². A 
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Unidade permite acessibilidade total aos portadores de deficiência e/ou com mobilidade 

reduzida. 

A estrutura física da unidade de reabilitação conta com os seguintes ambientes: Área 

destinada a atividades físicas (academia); 

 Área para guarda de macas e cadeiras de rodas; 

 Arquivo. 

 Consultório de fisioterapia;  

 Consultório de Nutrição; 

 Consultório de Terapia Ocupacional; 

 Copa; 

 Depósito de equipamentos; 

 Depósito de material de limpeza; 

 Piscina; 

 Recepção; 

 Sala de espera de pacientes e acompanhantes;  

 Sala de informática; 

 Sala de terapia ocupacional – consulta de grupo 

 Sala para cinesioterapia e mecanoterapia; 

 Sala para eletroterapia e termoterapia (Box de terapias) 

 Sala para fisioterapia respiratória; 

 Salas administrativas; 

 Salas de oficinas; 

 Sanitários com vestiários para pacientes e funcionários; 

Sala para eletroterapia e termoterapia (Box de terapias) 

Ambiente destinado à realização de procedimentos de termoterapia e eletroterapia nos 

pacientes de forma individualizada. A termoterapia consiste no tratamento pelo calor 

utilizando – se, infravermelho, ondas curtas, ultrassom e parafina, enquanto que a 

eletroterapia utiliza corrente elétrica (galvânica ou farádica), TENS e FES 

(eletroestimuladores), aparelho de corrente interferencial. Podem ser utilizados os 

seguintes equipamentos: goniômetro, martelo de percussão, ultrassom, recursos para 

crioterapia, entre outros. 

Piscina 

Ambiente destinado à realização de procedimentos de hidroginástica, individual ou 

coletivo. A piscina propicia a imersão do paciente, supervisionado pelo educador físico, 

para desenvolvimento de exercícios e atividades. 
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Sala para cinesioterapia e mecanoterapia 

Ambiente destinado à realização de procedimentos de fisioterapia que envolve a 

movimentação do paciente com e sem a ajuda de aparelhos. O tratamento de 

cinesioterapia corresponde ao desenvolvimento de exercícios ativos ou passivos – com 

ou sem ajuda profissional ou de aparelhos – para recuperação dos movimentos 

musculares. A mecanoterapia, por sua vez, tem o intuito de desenvolver e restaurar a 

força muscular, por meio do uso de aparelhos mecânicos, como halteres, molas, 

elásticos, polias, bolas, cama elástica, entre outros. 

A sala de cinesioterapia e mecanoterapia podem contar com os seguintes equipamentos 

e mobiliários: bicicleta ergométrica, bolas e rolos de bobath, faixas elásticas, tatame, 

rolo e rotor de punho, jogo de polias, estimula dor tátil, mesa ortostática, esteira 

ergométrica, espelho de postura, pronossupinador, tábua de quadríceps, barra de Ling 

(espaldar), barra de apoio (paralelas), andador, exercitador de mãos, rampa com 

degraus, escada para ombro, jogo de halteres, etc. 

As atividades desenvolvidas pelas referidas técnicas de fisioterapia podem compartilhar 

o mesmo espaço físico, desde que seja amplo o suficiente para a locação de todos os 

equipamentos utilizados. 

Consultório de terapia ocupacional 

Ambiente destinado ao desenvolvimento de terapia ocupacional de forma 

individualizada, bem como avaliação do paciente e emissão de relatório das terapias 

realizadas. A estrutura deste consultório se assemelha à de um consultório 

indiferenciado, dotado de maca para exames, além de mesa e cadeiras para 

atendimento. 

Sala de terapia ocupacional – atendimento em grupo 

Ambiente destinado ao desenvolvimento de terapia ocupacional em grupo devidamente 

equipada com equipamentos para reabilitação, bem como avaliação dos pacientes e 

emissão de relatório das terapias realizadas. 

Consultório de Fisioterapia 

Ambiente destinado ao atendimento de forma individualizada, bem como avaliação do 

paciente. A estrutura deste consultório se assemelha à de um consultório indiferenciado, 

dotado de maca para exames, além de mesa e cadeiras para atendimento. 

Consultório de Nutrição 

Ambiente destinado ao atendimento de forma individualizada, bem como avaliação do 

paciente. A estrutura deste consultório se assemelha à de um consultório indiferenciado, 



Plano de Trabalho para Gestão do Centro de Reabilitação Especializado de Mogi das Cruzes.  Edital nº 002/2016 -. Mogi das 

Cruzes – SP. 

18 

 

dotado de maca para exames, além de mesa e cadeiras para atendimento, e aparelho 

antropométrico. 

Salas de recepção e espera de pacientes e acompanhantes 

Os balcões de atendimento de áreas/salas de recepção de pacientes são acessíveis a 

PNE (pessoa com necessidades especiais), devendo estar localizados em rotas 

acessíveis. 

Os banheiros e sanitários são acessíveis e apresentam as seguintes características: 

Estar localizado em rotas acessíveis, próximos à circulação principal; 

Possuir sinalização visual, identificando o ambiente e indicando a rota de acesso; 

Dispor de sinalização de emergência ao lado da bacia e boxe do chuveiro para 

acionamento, em caso de queda, nos sanitários isolados; 

Barras de apoio junto às bacias, aos lavatórios e no interior dos boxes de chuveiro; Área 

de transferência ao lado das bacias e no interior dos boxes de chuveiro; 

Área de aproximação frontal junto aos lavatórios. 

3.5. SERVIÇOS E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS 

3.5.2. SERVIÇOS 

Relação sucinta dos serviços que serão prestados pelo Centro Especializado em 

Reabilitação de Mogi das Cruzes. 

 Atendimento Fisioterápico – Consultas 

 Procedimentos Fisioterápicos 

 Atendimento em Terapia Ocupacional 

 Atividade física / Academia: esteira, bicicleta e musculação e outros 

 Atividade aquática / Hidroginástica 

 Atendimento e orientação nutricional e dietética 

 Atividades Lúdicas/ Oficinas; 

 Atividades em informática;  

 Atividades educativas à população; Educação continuada aos profissionais. 

 Serviço Administrativo 

 Serviços de Apoio 

3.5.3. PRODUÇÃO 

TABELA 5 – METAS DE PRODDUÇÃO 



Plano de Trabalho para Gestão do Centro de Reabilitação Especializado de Mogi das Cruzes.  Edital nº 002/2016 -. Mogi das 

Cruzes – SP. 

19 

 

Especialidade 
Nº Atendimentos 

por Semana 

Nº Atendimentos 

por Mês 

REABILITAÇÃO 

Atendimento 

Fisioterápico*  
480 1.920 

Atendimento em 

Terapia Ocupacional 
30 grupos 180 Aulas 

Atividade 

Física/Academia 
45 Aulas 160 Aulas 

PROMOÇÃO À 

SAÚDE 

Atividade 

Aquática/Hidroginástica 
40 Aulas 160 Aulas 

Atendimento e 

orientação nutricional e 

dietética 

80 320 

* Número estimado de atendimentos individuais/consulta, sendo que, serão realizado 

grupos de atendimentos, o que aumentará o número estimado do quadro acima. 

Esse quadro se refere a uma estimativa de atendimentos a partir do segundo mês de 

funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação. 

 

IV. PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL / ASSISTENCIAL (C1) 

A seguir está descrito o Modelo Gerencial e Assistencial para o Centro Especializado em 

Reabilitação de Mogi das Cruzes.  

4.1. GESTÃO POR PROCESSOS 

A gestão por processos é um modelo de gestão organizacional orientado para o 

gerenciamento da empresa com foco nos processos, com responsabilidades de ponta-

a-ponta atribuídas ao gestor de cada processo, cuja função é dirigir a performance do 

mesmo e garantir que as necessidades dos clientes e do negócio sejam satisfeitas. 

(WERKEMA C; 2008).  

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

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

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

organização. 

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

contínua, permitindo ganhos significativos às organizações, em termos de desempenho, 

eficiência, eficácia e custo. 

 Eficientes: otimização do uso dos recursos;  
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 Eficazes: de forma a viabilizar os resultados desejados, a eliminação de erros e 

a minimização de atrasos;  

A seguir apresentamos algumas premissas para a Gestão por Processos: 

a) MACRO PROCESSO E CADEIA DE VALOR 

Macroprocesso é um processo que geralmente envolve mais de uma função 

organizacional e cuja operação tem impacto significativo no modo como a organização 

funciona. 

Cadeia de Valor é a representação do conjunto de atividades desempenhadas por uma 

organização desde as relações com fornecedores e ciclos de produção até a entrega final 

do produto ou serviço (Michel Porter – 1995). 

Processos que apresentam uma macrovisão da organização. A padronização aqui 

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

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

saúde. 

PROCESSOS 

Processo é qualquer atividade que recebe uma entrada (input), agrega-se valor e gera 

uma saída (output) para um cliente interno ou externo. 

Processos são atividades logicamente relacionadas que, usando recursos (pessoas, 

equipamentos, materiais, entre outros), produzem resultados (produtos ou serviço), 

adicionando valor a cada etapa. Portanto, não existe um produto ou um serviço 

oferecido por uma empresa sem um processo. 

Existem diferentes nomenclaturas para a classificação de processos utilizados por 

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

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

Assim, os processos Gerenciais são aqueles que existem para coordenar os processos 

de apoio e assistencial, através de definição de estratégias, definição e monitoramento 

das metas, e melhorando os processos, quando necessário.  

Os processos assistenciais são aqueles que se inter-relacionam diretamente com o 

cliente.  

Os processos de apoio são aqueles que sustentam os processos assistenciais, 

fornecendo produtos e serviços como: equipamentos, tecnologia, informações.  
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b) MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

O mapeamento de processos serve para demonstrar as sequencias lógica das atividades 

dentro de um processo. 

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

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

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

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

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

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

o processo detalhado e suas interfaces com os fornecedores e clientes. Nesta 

etapa é possível identificar os pontos críticos a ser monitorados e os riscos 

associados. 

 FLUXOGRAMA: utilizado para representar graficamente as etapas dos processos. 

c) INTERAÇÃO DE PROCESSOS 

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

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

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

qualidade dos produtos e serviços. 

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

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

produto ou serviço; 

2. Custo - custo financeiro do produto; 

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

quantidade certa; 

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

sistema; e 

5. Segurança - características de segurança que o produto deve ter em relação ao 

usuário e as características de segurança para o colaborador da organização. 

d) MONITORAMENTO DE PROCESSO 

Depois da implantação e ou ajuste do processo é necessário que seja monitorado, 

avaliado e devidamente ajustado, sempre levando em consideração o seu desempenho 

ao longo do tempo, na busca constante de melhoria contínua. 
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Os responsáveis pelos processos devem garantir que estão gerando produtos e/ou 

serviços que atendam às necessidades dos clientes. 

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 Básica de Saúde. 

Ainda no tocante as documentações são observadas a padronização do tipo, conteúdo 

e a forma de apresentação, assegurando que todos os processos normatizados sejam 

efetivamente gerenciados pela qualidade (rastreabilidade, validade, entre outros).  

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

passível de adaptação local, observados os controles formais necessários: 

MANUAL DE GESTÃO 

Primeiro documento institucional que rege e disciplina a gestão da unidade como um 

todo e que formaliza a política de gestão da Pró-Saúde.  

ORGANOGRAMA 

Representação ilustrativa que demonstra a estrutura organizacional da unidade, 

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

para os primeiros níveis do serviço. O mesmo poderá sofrer alterações se necessário. 

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.  

MAPA DE PROCESSOS 

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

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

operacionais. 

PROTOCOLOS CLÍNICOS 

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

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

base as diretrizes das sociedades de especialidades médicas.  
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PROCEDIMENTOS DE GESTÃO 

São os procedimentos que são relevantes e interferem na organização de forma geral e 

sistêmica. Por exemplo: gestão dos eventos-sentinela, gestão das não conformidades, 

etc.  São procedimentos que não são específicos de uma só área, pois define a 

participação de todos os setores da mesma forma.  

MANUAIS INSTITUCIONAIS 

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

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

MANUAIS TECNICO-ASSISTENCIAIS 

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

individualmente, sem se preocupar com as interações sistêmicas. 

INSTRUÇÕES DE TRABALHO 

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

realizadas na unidade. 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 da unidade e que podem ser criados e colocados 

em uso e desuso de acordo com a necessidade.  

DOCUMENTOS LEGAIS, FISCAIS E INSTITUCIONAIS 

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

fiscais da mesma sob sua responsabilidade junto a órgãos públicos e reguladores. Deve 

assegurar, por meio de prova documental, o efetivo cumprimento desta agenda.  

 

4.2. MODELO DE GESTÃO ASSISTENCIAL 

 

4.2.1. POLÍTICA ASSISTENCIAL 

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

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

Gestão fundamentado no Modelo de Excelência em Gestão da Fundação Nacional da 

Qualidade e Modelo de Excelência Assistencial Pró-Saúde, entregando valor para os 
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pacientes e familiares, em harmonia com os interesses da alta administração, 

colaboradores, fornecedores e comunidade. 

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

declara seus compromissos com a gestão assistencial, através das seguintes diretrizes:  

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

da liderança pelo exemplo, responsabilidade individual e vigilância 

compartilhada;  

 Entender, assegurar ou superar o atendimento das necessidades assistenciais 

dos pacientes e familiares;  

 Estabelecer objetivos, metas e indicadores, que permitam avaliar 

sistematicamente os resultados assistenciais;  

 Melhorar continuamente a efetividade da gestão assistencial, garantindo a 

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

necessários, da eliminação de processos desnecessários e da redução/ 

eliminação de desperdícios;  

 Implementar um processo de comunicação institucional que garanta a 

efetividade da gestão assistencial; 

 Assegurar as competências dos profissionais, mediante capacitação e avaliação 

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

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

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

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

riscos;  

 Monitorar o desempenho dos fornecedores de bens e serviços que impactam 

diretamente na assistência, visando assegurar a qualidade do fornecimento;  

 Garantir o cumprimento da legislação vigente e normas institucionais;  

 Atualizar e revisar periodicamente os padrões e práticas assistenciais;  

 Assistir aos pacientes e familiares é responsabilidade de todos; e 

 Assegurar a sinergia com as demais políticas da Instituição. 

4.2.2. MEA – MODELO DE EXCELÊNCIA ASSISTENCIAL 

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

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

familiares.  

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

melhores padrões e práticas assistenciais. 
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OBJETIVO 

Entregar valor para o paciente, ou seja, restabelecer a saúde do paciente no menor 

tempo possível, por meio da entrega de serviços assistenciais de alta qualidade e com 

custos competitivos. 

IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS DE SUCESSO 

Os imperativos estratégicos de sucesso são premissas / requisitos necessários para 

garantir a efetividade do Modelo de Excelência Assistencial. 

COMPROMETIMENTO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO 

Consiste em evidências mundial que apontam que o comprometimento da alta 

administração contribui substancialmente para o melhor progresso na qualidade da 

entrega 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 se manifestar por: 

 Estabelecer uma proposta clara, com foco na entrega de valor ao paciente, 

para assegurar a qualidade do resultado assistencial; 

 Dedicar 25% do tempo das reuniões para resultados assistenciais; 

 Definir objetivos e metas assistenciais e não assistenciais que sejam 

desafiadoras, factíveis e mensuráveis;  

 Atualizar constantemente os valores e princípios organizacionais de forma a 

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

interessadas - governança corporativa; 

 Supervisionar a execução de um plano efetivo para melhoria contínua da 

qualidade assistencial (governança clínica); 

 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. 
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4.2.3. ENGAJAMENTO DA LIDERANÇA NA PROMOÇÃO DA CULTURA DE 

EXELÊNCIA ASSISTENCIAL 

Consiste na atuação dos líderes de forma aberta, democrática, inspiradora e motivadora 

das pessoas, visando o desenvolvimento ininterrupto da cultura de excelência, 

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; 

 Construir um compromisso claro e bem definido, focado nos resultados 

assistenciais;  

 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, criando condições para que elas se 

realizem profissional e humanamente, maximizando seu desempenho por meio de 

comprometimento, desenvolvimento de competências e espaço para empreender. 

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 – Fundamentados no perfil do cargo, estratégias da 

empresa e desempenho individual, com avaliação de sua efetividade; 

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

estimulando a busca por atingir as metas definidas para cada cargo. 

DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES SEGURAS PARA TOMADA DE DECISÃO 
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Consiste num bom sistema de informação como fator preponderante na tomada de 

decisão. A alta performance gerencial pressupõe a existência de infraestrutura 

informacional para tomada de decisão, de forma ágil e segura.  

Na prática, a disponibilidade de informações seguras para tomada de decisão, 

consiste em: 

Implementar processos gerenciais que contribuam diretamente para a disponibilização 

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

de informação. 

ANÁLISE CRÍTICA DE RESULTADOS ASSISTENCIAIS E BUSCA CONTÍNUA DO 

APRIMORAMENTO DOS MESMOS 

Consiste em analisar os resultados assistenciais de acordo com o grau de realização e 

grau de melhoria dos indicadores assistenciais em relação as metas pré-estabelecidas 

buscando a melhoria contínua dos processos assistenciais. 

Estabelecer um referencial comparativo para cada indicador. 

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 competitivo, de forma a 

promover a melhoria contínua dos serviços assistenciais; 

 Definir 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. 

 

MACROPROCESSO DO MODELO DE EXCELÊNCIA ASSISTENCIAL 

FIGURA 1 – MACROPROCESSO ASSITENCIAL 
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4.2.4. ESTRUTURA 

O processo que permeia a linha de cuidados assistenciais é composto por fases que se 

sucedem e repetem semelhante ao que ocorre ao indivíduo durante a sua vida. Assim, 

como um recém-nascido necessitará de cuidados de puericultura, onde essas fases já 

se apresentam, o mesmo acontecerá ao lactente, o pré-escolar, o adolescente e o 

adulto, tanto em sua idade jovem como na maturidade e senilidade. 

Os cuidados preventivos com a saúde constituem também um processo contínuo, com 

as mesmas fases que se iniciam e encerram. Esse processo de assistência é 

permanente, tanto nos estados de saúde como nas doenças. 

A sequência de ações pode ser comparada a qualquer processo de gerenciamento, aqui 

referentes ao “gerenciamento” 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 pela Medicina e pelas outras profissões de 

promoção da saúde no modelo consagrado do diagnóstico seguido pela terapêutica, com 

a obtenção de resultados visando a melhoria do estado do indivíduo. 

Nosso objetivo é sistematizar, por um prisma gerencial, a linha de cuidados 

assistenciais, definindo espaços e responsabilidades dentro do contexto do 

gerenciamento de resultados de qualidade assistencial, muito mais do que na mera 

obtenção de metas quantitativas ou indicadores numéricos, que estarão 

consequentemente alcançáveis ao se concluir a própria linha de cuidados, seja no 

âmbito da internação hospitalar seja na atenção básica à saúde em nível ambulatorial 

ou no lar. 

ACOLHIMENTO (“PLAN”) 
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Após o acolhimento com classificação de risco, os pacientes serão acolhidos pelo médico 

que, avaliará e estabelecerá a Condição Clínica do paciente e elaborará o Plano de 

Tratamento, direcionando, se necessário, para o atendimento pela equipe 

multiprofissional. 

O comprometimento da equipe assistencial multiprofissional é condição básica para o 

sucesso do plano terapêutico, assim entendido como a linha de cuidados estabelecida 

quando o indivíduo estiver sob a responsabilidade da unidade de saúde gerenciada. 

A partir dos processos de identificação do indivíduo na admissão ao serviço de saúde se 

instala o processo assistencial, iniciado no âmbito do setor de emergência com a 

classificação de risco ou com a transcrição fidedigna dos objetivos da referência que o 

trouxe para a instituição. 

O acolhimento nesse âmbito se entende como a recepção do indivíduo pela equipe 

multiprofissional, seja pela Enfermagem ou pelo corpo médico, com a busca da 

compreensão do motivo do acesso espontâneo ou referenciado à instituição. Este 

modelo não elimina o Acolhimento com Classificação de Risco, mas sim, quer dizer que 

o paciente, independente do momento em que estiver de seu atendimento, deve ser 

acolhido, como pontuado na Política Nacional de Humanização: “O acolhimento não se 

constitui como uma etapa do processo, mas como uma ação que deve ocorrer em todos 

os locais e momentos do serviço de saúde”. 

DIAGNÓSTICO DA CONDIÇÃO CLÍNICA (“PLAN”) 

A anamnese deve ser completa, não subestimando o conceito da integralidade da saúde 

do organismo, bem como o comprometimento com a instalação da linha de cuidados 

assistenciais adequada a cada situação. 

Exame físico e hipóteses diagnósticas poderão ser dirigidos especificamente ou terão 

que ser completos em situações em que informações de referência estejam 

indisponíveis. 

De qualquer forma, a responsabilidade profissional não deve ser diluída entre os 

membros da equipe multiprofissional, utilizando quando necessário o concurso de 

especialistas disponíveis. 

O indivíduo não pode ser avaliado superficialmente como um portador de uma lesão 

evidente ou classificado superficialmente em diagnósticos puramente sindrômicos, mas 

examinado e analisado em suas características individuais, levando em conta sua 

condição clínica pregressa e outros agravos à saúde dos quais seja portador. 
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A utilização de exames complementares laboratoriais, funcionais e de imagem será 

conduzida e indicada pelas hipóteses diagnósticas baseadas na clínica apresentada, 

devendo seguir protocolos bem estabelecidos, sempre que disponíveis, ou o 

conhecimento inerente a boa prática técnica dos profissionais. 

O estabelecimento de um diagnóstico sindrômico ou etiológico, bem como a 

identificação de outras condições clínicas correlatas pré-existentes ou possivelmente 

decorrentes do diagnóstico principal, propicia a instalação do plano terapêutico 

adequado a ser seguido em todas as suas vertentes. 

DEFINIÇÃO DO PLANO TERAPEUTICO (“PLAN”) 

A opção pela melhor conduta terapêutica em cada situação é baseada fortemente no 

conhecimento técnico prévio da equipe multiprofissional, bem como na existência de 

protocolos definidos pela instituição em conformidade com as boas práticas clínicas 

consagradas e ou normatizadas. 

Seja uma conduta clínica medicamentosa e de cuidados, seja uma programação 

cirúrgica imediata ou passível de preparação mais detalhada, o ponto de partida do 

plano terapêutico é fundamentado por estar em consonância com as fases anteriores, 

ou seja, o acolhimento e o diagnóstico completo da ou das condições clínicas 

apresentadas (“PLAN”). 

A prescrição médica e de enfermagem representa a correta execução dessas fases e 

propicia as condições para que o plano terapêutico instituído seja o início da ação 

terapêutica (“DO”) se estabeleça adequadamente em busca do resultado final esperado. 

EXECUÇÃO DO PLANO TERAPEUTICO (“DO”) 

A prescrição da conduta terapêutica constitui-se no início das ações (“DO”) em busca 

da manutenção ou restabelecimento do estado saudável do indivíduo sob cuidados. 

Utilizar protocolos de segurança farmacêutica ou cirúrgica é desejável, bem como todos 

os demais cuidados com a segurança do indivíduo sob cuidados. 

A administração de fármacos por qualquer via, os cuidados referentes ao decúbito e 

transporte e ao preparo de intervenções cirúrgicas são fundamentais para que o plano 

terapêutico planejado seja executado em sua plenitude, evitando perda de efetividade 

das medidas necessárias. 

Mais uma vez, além de protocolos bem definidos, o conhecimento técnico é fundamental 

para o sucesso das medidas prescritas pelo corpo médico e pela enfermagem. 



Plano de Trabalho para Gestão do Centro de Reabilitação Especializado de Mogi das Cruzes.  Edital nº 002/2016 -. Mogi das 

Cruzes – SP. 

31 

 

Os medicamentos, equipamentos, materiais cirúrgicos e as instalações da instituição 

constituem infraestrutura básica da qual não se pode abrir mão. 

A checagem permanente da execução de cada medida prescrita representa segurança 

e condição para o sucesso. 

AVALIAÇÃO DO REESULTADO DO PLANO TERAPEUTICO (“CHECK”) 

Além do completo domínio da execução do plano terapêutico evidenciado pela checagem 

das medidas prescritas, a monitoração da evolução clínica do indivíduo é importante 

para que o controle sobre a linha de cuidados se mantenha em progressão constante e 

positiva, permitindo a retomada do processo em fase anterior, replanejando 

eventualmente as ações mediante o diagnóstico de alterações positivas ou negativas no 

estado clínico global e nova prescrição de cuidados necessários. 

Novamente, a anamnese, exame físico e complementar assumem papel importante para 

avaliação das mudanças no estado do indivíduo, utilizando-se do conhecimento técnico 

e de protocolos definidos, quando se aplicar. 

Nesta fase, manifesta-se também o aspecto de aprendizado (“LEARN”), uma vez que 

padrões de evolução são variáveis em indivíduos diferentes ou mesmo condições clínicas 

não evidentes no início do processo de cuidados podem se manifestar durante a 

evolução. 

TRANSIÇÃO DE CUIDADOS E ALTA (“ACT”) 

A finalização do plano terapêutico requer a transição de cuidados, que deixarão de ser 

assistidos quando o indivíduo receber alta hospitalar ou institucional. Entretanto, 

entende-se que a responsabilidade da instituição vai além, na contra referência do 

usuário, garantindo a continuidade do cuidado. 

Essa transição será feita com a devida orientação multiprofissional uma vez que os 

períodos de convalescença podem se estender ou o indivíduo necessite utilizar cuidados 

preventivos para evitar novo evento da mesma condição clínica, complicação ou 

sequela. 

Ainda, a transição de cuidados é necessária dentro do próprio ambiente institucional, 

no caso hospitalar, nas condições de transferência interna, em que o indivíduo precisar 

de acolhimento em unidade de internação, centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva 

e serviços de diagnóstico e tratamento. 

Em cada uma dessas situações fecha-se um ciclo do processo assistencial e se inicia um 

novo, retornando ao acolhimento, diagnóstico da nova situação e da situação pregressa, 
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novo plano terapêutico a ser planejado, executado, avaliado e concluído, todos fazendo 

parte do macroprocesso do modelo assistencial assentado na excelência de execução 

de cada uma das fases. 

4.2.5. RESULTADOS ASSISTENCIAIS 

O meio pelo qual se torna possível identificar os resultados é na forma de indicadores, 

que são dados coletados rotineiramente, padronizados e que permitem a comparação 

dentro e/ou fora do serviço. Devem fornecer informações confiáveis a respeito das 

características do problema escolhido, fornecendo uma forma de avaliação ou análise 

crítica para levar ao ciclo da melhoria contínua, deve ter reprodutibilidade, consistência 

e interpretabilidade, além de ser integrado ao sistema de gestão.  

Antes de se definir o que se irá fazer e qual caminho deve ser percorrido, é preciso fixar 

onde se quer chegar. Essa representação deve ser pautada em metas claras e definidas. 

A meta trata-se do resultado final a ser alcançado, um fim exato e mensurável almejado 

pelo gestor, para atingi-la é necessário realizar um esforço. Muitas pessoas confundem 

objetivo com meta, porém o objetivo refere-se a uma intenção, uma vontade ou um 

desejo. A meta engloba a quantificação desse objetivo. 

Todas as metas devem ser mensuráveis, factíveis e desafiadoras, para atingi-las é 

preciso reunir as seguintes ações: planejar, organizar, controlar, liderar e implantar 

ações para melhoria contínua, quando bem delimitadas favorecem ao gestor selecionar 

quais atividades serão executadas, por quem serão realizadas e quando serão 

cumpridas. 

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.  

Deve-se fazer uso dos indicadores assistenciais para planejar, analisar o desempenho e 

a qualidade da assistência, melhorar as atividades, corrigir as não conformidades e 

alinhar as atividades com as metas da organização. As decisões são tomadas baseadas 

em fatos, dados e informações quantitativas e qualitativas. 

Os indicadores medem qualidade, custos e entrega de serviços e estão voltados e 

relacionados com os clientes e deve ser estabelecido sobre aquilo que se possa exercer 

controle e que se possa atuar na causa do desvio. 

Os sistemas de medição através dos indicadores de desempenho das organizações de 

excelência devem dar informações às equipes gestoras dos diferentes processos, sobre 

as tarefas ou atividades que contribuem para um determinado resultado a fim de que 
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as equipes envolvidas no processo saibam se estão no caminho certo ou então onde 

estão as anomalias que devam ser corrigidas.   

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, visam a 

implementação de 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; 

 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. 

As Diretrizes Assistenciais da Pró-Saúde têm por objetivo conciliar informações da área 

a fim de padronizar condutas que auxiliem o raciocínio e a tomada de decisão. 

É importante saber que as diretrizes, por si só, não geram ações. São instrumentos 

direcionadores de linhas políticas e dependem, em primeiro lugar, de quem as adota e 

como são interpretadas. Ou seja, dependem da percepção que se tem do objeto de 

trabalho. Neste sentido, a qualidade obtida nos serviços vai depender do direcionamento 

da política impressa pelo gestor às ações. 

4.2.6. ATUAÇÃO DAS EQUIPES 

As equipes propõem os programas terapêuticos com objetivo de reabilitar e promover 

a capacidade funcional dos idosos. 

O Serviço Social desenvolve ações com o foco nos cuidadores e nas famílias dos idosos 

usuários assistidos no CER, com atendimento e capacitação, garantindo a eficácia das 

intervenções e aderência ao tratamento. 

A nutrição atua nas disfunções nutricionais em vários níveis de gravidade clínica 

(obesidade, desnutrição, portadores de diabetes mellitus, etc), com o objetivo da 

promoção da saúde no envelhecimento. 

A Reabilitação é composta por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e educador 

físico. Esta equipe tem como proposta avaliar e planejar a intervenção de acordo com o 

prognóstico funcional do idoso, com foco na continuidade do tratamento na rede de 
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saúde ou na comunidade, incluindo no plano terapêutico a educação ao paciente e ao 

cuidador. 

4.2.7. CRITÉRIOS DE ATENDIMENTO: 

 Ter 60 anos ou mais; 

 Ser referenciado pela Unidade Básica de Saúde do município de Mogi das Cruzes, 

 Ter critérios de atendimento e acompanhamento de serviço secundário de saúde 

de acordo com a Rede de Atenção de Saúde (RAS). 

4.2.8. CRITÉRIOS DE ALTA: 

Após o acompanhamento no CERo usuário recebe alta para dar continuidade e 

acompanhamento na sua Unidade Básica de Saúde de origem. 

 Atingir objetivos propostos pelo plano de cuidado (compensação das doenças 

crônicas e reabilitado). 

 Mudança de complexidade com necessidade de outro serviço de atendimento da 

rede (exemplo: casos oncológicos). 

 

4.3. ORGANOGRAMA (a) 

FIGURA 2 – ORGANOGRAMA 

 

 
 
 

4.4. PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS (b) 

Os protocolos assistenciais são desenvolvidos com base, sempre que possível, nas 

evidências científicas da literatura e na experiência clínica sendo adaptados aos recursos 
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locais disponíveis. Estas recomendações buscam fornecer um fluxo padronizado para o 

manejo do paciente com determinada condição clínica e são elaborados por equipes 

multidisciplinares. 

OBJETIVOS: 

 Estabelecer um padrão assistencial baseado nas melhores práticas clínicas; 

 Otimizar os recursos assistenciais disponíveis; 

 Circunscrever a variabilidade das práticas clínicas; 

 Mensurar os resultados obtidos junto aos pacientes a partir das condutas 

assistenciais; 

 Utilizar os protocolos assistenciais como ferramenta de melhoria da qualidade 

assistencial. 

A seguir, encontram-se modelos de protocolos assistenciais, que poderão ser utilizados 

ou adaptados para a Unidade. 

4.4.1. TERAPIA OCUPACIONAL 

Atendimento em Terapia Ocupacional aos usuários encaminhados ao Centro 

Especializado em Reabilitação de Mogi das Cruzes pelos equipamentos da Rede 

Municipal de Saúde, regulados pelo Departamento de Apoio Técnico da SMS. 

PROTOCOLO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

1 – ESPECIALIDADE 
Reabilitação 

2 – EXECUTANTE 
Terapeuta Ocupacional 
3 – OBJETIVO 
Descrever a de atuação do Terapeuta Ocupacional com idosos com diagnóstico de doenças 
crônicas, abordando aspectos sensoriais, cognitivos, psicomotores e funcionais, e analisar se 
esse protocolo maximiza a independência na atividade de alimentação - Atividades Básicas da Vida 
Diária (ABVD) 

4 – INTRODUÇÃO 

Avaliação e Diagnóstico 
O Terapeuta Ocupacional avalia as funções sensoriais, perceptivas, físicas e sociais do indivíduo, 
bem como os fatores ambientais que influenciam o seu desempenho nas atividades; identifica as 
áreas de disfunção, para envolver o indivíduo num programa estruturado de atividades 
significativas, de forma a ultrapassar as dificuldades proporcionadas pela sua condição de saúde. 
As atividades selecionadas são de acordo com as necessidades pessoais, sociais, culturais e 
econômicas e refletem os fatores ambientais que orientam a vida do indivíduo. Avaliação e 
Intervenção em três níveis: na Pessoa, na Ocupação e no Ambiente. 
Na pessoa, o terapeuta avalia as capacidades, as limitações e os riscos que possam existir a 
nível físico, cognitivo, afetivo e/ou social. Intervém para desenvolver competências, restaurar 
funções perdidas e/ou prevenir disfunções, através do uso de técnicas e procedimentos 
específicos, ou para compensar funções que não podem ser recuperadas, através da utilização 
de ajudas técnicas e/ou tecnologias de apoio. 
Na ocupação, o terapeuta analisa quais as exigências ao nível físico, cognitivo, afetivo e/ou social, 
para que as ocupações possam ser desempenhadas com sucesso. Intervém, graduando a 
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ocupação, através de procedimentos e equipamentos específicos, de forma a adaptá-la às 
necessidades da pessoa. 
No ambiente, o terapeuta avalia de que forma este pode contribuir para a função ou disfunção 
ocupacional, se o ambiente facilita ou inibe o envolvimento da pessoa nas ocupações. Para tal, 
identifica o suporte/apoio e as exigências que os espaços e/ou equipamentos, as pessoas e a 
cultura, que fazem parte do ambiente da pessoa, lhe colocam no desempenho das suas 
ocupações. Intervém, modificando os ambientes físicos e social de forma a remover barreiras e 
fomentar os aspectos facilitadores da participação em ocupações. 
Na ocupação, o terapeuta analisa quais as exigências ao nível físico, cognitivo, afetivo e/ou social, 
para que as ocupações possam ser desempenhadas com sucesso. Intervém, graduando a 
ocupação, através de procedimentos e equipamentos específicos, de forma a adaptá-la às 
necessidades da pessoa. 
No ambiente, o terapeuta avalia de que forma este pode contribuir para a função ou disfunção 
ocupacional, se o ambiente facilita ou inibe o envolvimento da pessoa nas ocupações. Para tal, 
identifica o suporte/apoio e as exigências que os espaços e/ou equipamentos, as pessoas e a 
cultura, que fazem parte do ambiente da pessoa, lhe colocam no desempenho das suas 
ocupações. Intervém, modificando os ambientes físicos e social de forma a remover barreiras e 
fomentar os aspectos facilitadores da participação em ocupações. 
Os atendimentos abordam os aspectos sensoriais, cognitivos, psicomotores e funcionais que 
compõem a atividade de alimentação, através de técnicas como: estimulação sensorial, 
estimulação cognitiva, treino de coordenação motora final e grossa, lateralidade e amplitude de 
movimento, além do treino funcional de alimentação, como também verifica o desempenho do 
indivíduo na realização de 18 tarefas subdivididas em: tarefas motoras (autocuidado, controle 
esfincteriano, transferências, locomoção) e cognitivas (comunicação e cognição social). Cada 
item pode ser classificado em uma escala de graus de dependência em sete níveis: 
 
1 - Dependência total; 
2 - Dependência máxima; 
3 - Dependência moderada;  
4 - Dependência mínima; 
5 - Supervisão, estímulo ou preparo;  
6 - Independência modificada;  
7 - Independência completa 
A pontuação varia de 18 a 126 pontos, sendo que a parte motora da escala varia de 13 a 91 
pontos – quanto maior a pontuação, maior o nível de independência do paciente (RIBERTO et 
al., 2004).  Para essa pesquisa foram avaliadas apenas as tarefas do componente motor desse 
instrumento. 
5 – CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 Pacientes que apresentarem referenciamento nas consultas encaminhadas pela Unidade 
de Básica de Saúde 

 Classificação a partir de dependência, serão incluídos os pacientes com dependência de 
3 a 5  

6 – CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  
Serão excluídos os pacientes com dependência de 1, 2 e 7 

7 – TEMPO DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR PREVISTO 
NA 
8 – HISTÓRIA E EXAME FÍSICO 
Avaliação do perfil funcional dos idosos selecionados, através da Medida de Independência 
Funcional – MIF 

9 – PLANO TERAPÊUTICO MULTIPROFISSIONAL 

Atividades Objetivos  Materiais 

Avaliação inicial Avaliar o perfil funcional 
(ABVD) do paciente 

Instrumentos de avaliação: 
MIF 

Reconhecendo os materiais – 
os materiais foram 
apresentados um por vez ao 
paciente, que deveria nomeá- 

Estimulação sensorial (visão – 
gnosia); estimulação cognitiva 
(reconhecimento, percepção e 
nomeação) 

Copo; talheres (garfo, faca e 
colher); prato; guardanapo; 
sachês de açúcar e sal 
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lo ou relatar a sua função 
(percepção). 

Reconhecimento tátil – de 
olhos vendados foi 
apresentado ao paciente um 
material por vez e solicitado 
que ele o reconhecesse 
através do tato 

Estimulação sensorial (tato – 
estereognosia 

Copo; talheres (garfo, faca e 
colher); prato; guardanapo; 
sachês de açúcar e sal 

Psicomotricidade – encaixe e 
desencaixe de copos; 
agrupamento de talheres em 
diferentes copos 

Coordenação motora fina e 
grossa; lateralidade e 
amplitude de movimento 

Copos; talheres (garfo, faca e 
colher) 

Posicionamento adequado no 
leito para a alimentação – 
posição sentada 

Posicionamento adequado 
para facilitar a alimentação e 
prevenir complicações 
(broncoaspiração) 

Leito e travesseiros 

Treino de alimentação com o 
lanche (café da manhã ou 
café da tarde). 

Treino funcional – estimulação 
da independência 

Copo; talheres (garfo, faca e 
colher); prato; guardanapo; 
sachês de açúcar e sal; 
embalagens de alimentos 
(bolo, pão e fruta); mesa de 
apoio; tecnologia assistiva, 
caso necessário 

Treino de alimentação, com o 
almoço. 

Treino funcional – estimulação 
da independência 

Copo; talheres (garfo, faca e 
colher); prato; guardanapo; 
sachês de açúcar e sal; 
alimentos; mesa de apoio; 
tecnologia assistiva, caso 
necessário 

Aplicação da MIF e 
orientações para continuação 
da estimulação da 
independência do idoso 

Avaliar o perfil funcional após 
a intervenção da Terapia 
Ocupacional e estimular a 
continuação no domicílio. 

Instrumento de avaliação: 
MIF; panfleto de orientações 
à estimulação à 
independência, com as 
possíveis consequências 
caso o idoso deixe de realizar 
as atividades 

 

10 – INSTRUÇÕES MULTIPROFISSIONAIS ESPECÍFICAS 
Descrever as atividades dos profissionais. 

11 – MARCADORES / INDICADOR 
Taxa de adesão ao tratamento 
Taxa de alta 

12 - RESULTADO ESPERADO 
Metas estabelecidas. 

13 – ANEXOS 
Documentos relacionados e aplicáveis ao protocolo. 

14 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Uma proposta de atuação da Terapia Ocupacional junto a idosos hospitalizados1Cad. Ter. Ocup. 
UFSCar, São Carlos, v. 22, n. 2, p. 373-382, 2014 http://dx.doi.org/10.4322/cto.2014.057 

 

4.4.2. ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA  

Atendimento em Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica, Neurológica e Respiratória 

com prioridade aos usuários da Melhor Idade, encaminhados ao Centro Especializado 

em Reabilitação de Mogi das Cruzes pelos equipamentos da Rede Municipal de Saúde, 

regulados pelo Departamento de Apoio Técnico da Secretaria Municipal de Saúde – SMS. 
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No CER será feita a avaliação, o diagnóstico cinético-funcional, a prevenção e o 

tratamento dos distúrbios do movimento humano que são decorrentes de alguma 

alteração ocorrida nos órgãos ou sistemas do paciente. Com o tratamento, é possível 

preservar, manter, desenvolver e reabilitar, por meio de exercícios terapêuticos, como 

a cinesioterapia, e do uso de equipamentos, uma independência funcional dos pacientes, 

o que vai proporcionar uma melhor qualidade de vida. 

PROTOCOLO - PRIMEIRO ATENDIMENTO 

Objetivo: Orientar e esclarecer ao paciente e acompanhante a finalidade e objetivos do Serviço de 
Fisioterapia para auxiliar na recuperação do mesmo. 

Documentos Complementares: Ficha de Evolução  

Setores Relacionados: Todos os setores em que a Fisioterapia atua no hospital. 

AÇÃO RESPONSÁVEL FORMULÁRIO/ MATERIAL 

Apresentação Pessoal Fisioterapeuta  

Esclarecimento sobre o Serviço Fisioterapeuta  

Esclarecimento sobre as sessões Fisioterapeuta  

Esclarecimento sobre a forma de 
atendimento 

Fisioterapeuta  

Esclarecimento sobre Alta ou 
Suspensão Terapêutica 

Fisioterapeuta  

 

 

PROTOCOLO DE FISIOTERAPIA 

1 – ESPECIALIDADE 

Reabilitação 

2 – EXECUTANTE 

Fisioterapeuta. 

AGA tem como objetivos utilizar escalas, identificar as limitações do paciente 

geriátrico, qualificá-las e estabelecer a conduta terapêutica adequada através de uma 

equipe multidisciplinar. As principais áreas a serem analisadas incluem a detecção 

das doenças crônicas, da função física e mental, e das condições sociais e familiares 

4 – INTRODUÇÃO 

Anamnese/Avaliação: 

AGA (Avaliação Geriátrica Ampla) 

AGA é fundamental para avaliação e seguimento clínico dos pacientes idosos, que por 

características intrínsecas ao processo do envelhecimento humano e sua 

susceptibilidade e vulnerabilidade para múltiplas condições médicas, de caráter 

biológico, psicológico e/ou social, necessitam de uma avaliação médica mais 

abrangente. 

ÍNDICE DE VULNERABILIDADE CLÍNICO- FUNCIONAL (IVCF) 

O primeiro passo para identificar qual paciente idoso mais se beneficiaria da AGA, é 

a estratificação em níveis de risco para declínio funcional. Uma das formas é a 

ferramenta IVCF3 . Trata-se de um instrumento conciso, fácil de ser utilizado e que 

possui boa correlação com a AGA. O IVCF avalia oito dimensões: a idade, a auto-

percepção da saúde, as atividades de vida diária (três AVD instrumentais e uma AVD 
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básica), a cognição, o humor/comportamento, a mobilidade (alcance, preensão e 

pinça; capacidade aeróbica/muscular; marcha e continência esfincteriana), a 

comunicação (visão e audição) e a presença de comorbidades múltiplas, representada 

por polipatologia, polifarmácia e/ou internação recente. As perguntas podem ser 

respondidas pelo idoso ou por alguém que conviva com ele. É importante que as 

respostas sempre sejam confirmadas pelos cuidadores, pois, muitas vezes, o idoso 

com déficit cognitivo pode não perceber o problema e não apresentar queixa de 

memória ou de perda funcional nas atividades de vida diária. Cada pergunta recebe 

uma pontuação específica, de acordo com o desempenho do idoso, no total de 40 

pontos. Além das perguntas, algumas medidas, como a circunferência da panturrilha, 

a velocidade da marcha e o peso/índice de massa corporal, são incluídas para 

aumentar o valor preditivo do instrumento. A pontuação gera três classificações: de 

0 a 6 pontos, o idoso tem provavelmente baixa vulnerabilidade clínico-funcional, e 

não necessita de avaliação e acompanhamento especializados; de 7 a 14 pontos, 

verifica-se risco aumentado de vulnerabilidade, que vai apontar necessidade de 

avaliação mais ampla e atenção para identificação e tratamento apropriado de 

condições crônicas; com 15 ou mais pontos, considera-se alto risco de vulnerabilidade 

ou mesmo fragilidade instalada, que exigem avaliação ampliada, de preferência por 

equipe especializada em cuidado geriátricogerontológico e com suporte psicossocial. 

Vários testes têm sido desenvolvidos com o objetivo de avaliar funcionalmente o 

equilíbrio e a marcha e na busca de se estabelecer parâmetros para identificação de 

idosos com maior suscetibilidade à queda. Dentre eles, destacam-se: Timed up & go 

test (teste da cronometragem do Erguer e Ir), Berg Balance Scale (escala de equilíbrio 

de Berg), o POMA (avaliação da mobilidade orientada pelo desempenho), o Functional 

reach (teste do alcance), One Leg Stance (suporte unipodal ) e o Dynamic gait index 

( índice da marcha dinâmica ) 

As escalas de Berg, o Poma e o Dynamic gait index são testes funcionais de avaliação 

do equilíbrio e da marcha que contêm um maior número de tarefas motoras e 

necessitam de um maior treinamento na sua aplicação. Em geral, são aplicados por 

fisioterapeutas dentro de um espectro maior de avaliação físico-funcional de idosos 

(MACIEL, 2002). Todos os profissionais que atuam na população idosa devem estar 

atentos a qualquer redução da funcionalidade de seus pacientes, freqüentemente, 

associada à institucionalização e ao risco de quedas. Esses fatores são fontes de 

sobrecarga física, emocional e financeira para o paciente e para seus familiares. Por 

esse motivo, a avaliação da capacidade funcional deve estar incluída na avaliação 

clínica, fundamentalmente, para o sucesso terapêutico. 

5 – CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Pacientes que apresentarem referenciamento nas consultas encaminhadas pela 

Unidade de Básica de Saúde 

6 – CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

• Atingir objetivos propostos pelo plano de cuidado (compensação das 

doenças crônicas e reabilitado). 

• Mudança de complexidade com necessidade de outro serviço de 
atendimento da rede (exemplo: casos oncológicos). 

7 – TEMPO DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR PREVISTO 

NA 

6 – HISTÓRIA E EXAME FÍSICO 

Antropometria 

• Circunferência da Cintura:  

o Relação importante com o risco do aparecimento de eventos 

cardiovasculares pela deposição de gordura altamente mobilizável na 

região do abdome.   

o Masculino 94 cm = aumentado/102 cm = muito aumentado/Feminino 

80 cm = aumentado/ 88 cm = muito aumentado 

• Circunferência da Panturrilha: medida mais sensível de massa muscular 

em idosos, indicando modificação da massa livre de gordura pelo 
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envelhecimento e diminuição da atividade física. Valores < 31cm = perda 

de massa muscular. Acumula menos gordura na panturrilha, por isso a 

avaliação para verificar massa magra corporal.  

o Perimetria: coxa – 10 e 20 cm acima da borda superior da patela 

o Perna – 5 e 10 cm abaixo da borda inferior da patela 

• Circunferência do Braço 

o 5 e 10 cm acima da prega do cotovelo 

o Antebraço – 5 e 10 cm abaixo da prega do cotovelo 

As mudanças na composição corporal mais evidentes são: a redução do teor de água 

corporal, redução da massa corporal livre de gordura (massa muscular e óssea) e 

modificação na distribuição da gordura corporal: a gordura subcutânea dos membros 

tende a diminuir ao passo que a intra-abdominal aumenta.  

Baixo peso, sobrepeso e obesidade: indicadores de prognóstico para diferentes 

patologias. 

• IMC:  

o O índice de massa corporal segundo Lipschitz (1994) tem sido muito 

utilizado, porém ainda questionado: Estado nutricional = magreza = 

< 22/     Eutrofia = 22-27/     Excesso de peso = > 27 

o Perda de peso rápido indica sinal de fragilidade. Abaixo de 22 deve-se 

investigar. 

o O fisioterapeuta deve também avaliar os itens dor, flexibilidade, força 

muscular e função respiratória. 

• Avaliação da dor: 

o Classificação da dor: aguda, crônica (mais de 3 m sem melhora por 1 

m), mecânica, inflamatória, superficial, profunda, dor na raiz nervosa, 

dor arterial (piora com elevação dos membros), dor venosa (melhora 

com elevação dos membros). 

o Escalas para avaliação da dor: 

o Escala Visual Analógica. 

o Escala Numérica – escala linear analógica não visual. 

o Escala Verbal Descritiva – sem dor, leve, moderada, severa e muito 

severa. 

o Escala de Faces. 

o Old Cart – American Geriatrics Society. 

o Não abordar dor somente em termos de intensidade, mas de 

interferência na capacidade funcional 

• Avaliação muscular: 

o Goniometria x flexibilidade funcional – goniométrica para caso 

ortopédico específico; 

o Função Muscular 

o Teste muscular manual = semiquantitativo e subjetivo, depende da 

força e da experiência do terapeuta, estabilização e bom 

posicionamento. 

o Dinamômetro manual = analógico ou digital, as posições são as 

mesmas do teste manual baseadas nas posições de Daniels. 

o Dinamômetro de Preensão Manual.  

o Dinamômetro isocinético computadorizado = quantifica 

numericamente parâmetros da função muscular em velocidade 

constante, avalia e recupera a força muscular. 

• Vida Diária (Atividades Básicas e Instrumental de vida diária) 

o Escala de Katz (AVD), Escala de Lawton (AIVD) 

• Função cognitiva 

o MEEM (Mini Exame do Estado Mental)  

• Equilíbrio e Mobilidade: 

o Equilíbrio de Berg, Time up and GO Test 

• Funcionalidade 

o Escala Barthel 
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• Condição Emocional: 

o Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage 

• Avaliação da Qualidade de Vida  

o Short Form – SF 36, WHOQOL-100 (OMS), Perfil de Saúde de 

Nottingham (PSN), Health Assessment Questionaire (HAQ) 

• Avaliação do Risco de Quedas:  

o Falls Risk Assesment, Falls Efficacy Scale ( FES ) 

 

8 – PLANO TERAPÊUTICO MULTIPROFISSIONAL 

Com base nos parâmetros avaliados e testes utilizados será realizado o plano de 

tratamento. 

 

IDENTIFICAÇÃO  

 
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE CLÍNICO- FUNCIONAL (IVCF) 
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ATIVIDADES BÁSICAS E INSTRUMENTAL DE VIDA DIÁRIA 
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FUNÇÃO COGNITIVA 

 

 
FUNCIONALIDADE 
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10 – INSTRUÇÕES MULTIPROFISSIONAIS ESPECÍFICAS 

NA 

11 – MARCADORES / INDICADOR  

 Taxa de adesão ao tratamento 

 Taxa de alta 

12 - RESULTADO ESPERADO 

NA 

13 – ANEXOS 

NA 

14 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Costa EFA. Avaliação Geriátrica Ampla (AGA). In: Liberman A, Freitas EV, Savioli Neto 

F, Taddei CFG. Diagnóstico e Tratamento em Cardiologia Geriátrica. Editora Manole, 

2005 

Costa EFA, Galera SC, Porto CC et al. Semiologia do Idoso. In: Porto CC, Porto AL. 

Semiologia Médica. 6ª Ed. Grupo Editorial Nacional (GEN), 2009 

Freitas EV, Miranda RD. Avaliação Geriátrica Ampla. In: Freitas EV Py L, (orgs). 

Tratado de Geriatria e Gerontologia, 3ª Ed. Grupo Editorial Nacional (GEN), 2011 

Freitas EV. Avaliação Geriátrica Ampla. In: Freitas EV et al, (orgs). Manual Prático de 

Geriatria. Grupo Editorial Nacional (GEN), 2012 
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4.4.3. EDUCAÇÃO FÍSICA - ATIVIDADE FÍSICA/ACADEMIA 

Atendimento com Educador Físico aos usuários encaminhados a Centro Especializado 

em Reabilitação de Mogi das Cruzes pelos equipamentos da Rede Municipal de Saúde, 

regulados pelo Departamento de Rede Básica da SMS. 

PROTOCOLO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

1 – ESPECIALIDADE 
Reabilitação 
2 – EXECUTANTE 
Educador Físico. 

3 – OBJETIVO 
Prestar serviços que envolvam a atividade física ou o exercício físico incluindo aquelas 
responsáveis pela atenção básica à saúde, onde poderá atuar nos três níveis de intervenção 
(primária, secundária e terciária), dependendo das necessidades do indivíduo e do grau de 
competência do profissional  

4 – INTRODUÇÃO 
Entende-se por intervenção primária qualquer ato destinado a diminuir a incidência de uma 
doença numa população, reduzindo o risco de surgi- mento de casos novos. 
A intervenção secundária busca diminuir a prevalência de uma doença numa população 
reduzindo sua evolução e duração, exigindo diagnóstico precoce e tratamento imediato 
A intervenção terciária visa diminuir a prevalência das incapacidades crônicas numa população, 
reduzindo ao mínimo as deficiências funcionais consecutivas à doença já existente, permitindo 
uma rápida e melhor reintegração do indivíduo na sociedade, com aproveitamento das 
capacidades remanescentes. 
O profissional de Educação Física, inserido na atenção básica à saúde deverá ser capaz de 
desenvolver ações compatíveis com as metas traçadas pelos órgãos responsáveis 

5 – CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
Pacientes que apresentarem referenciamento nas consultas encaminhadas pela Unidade de 
Básica de Saúde  

6  - CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 
 Atingir objetivos propostos pelo plano de cuidado (compensação das doenças crônicas e 

reabilitado). 
 Mudança de complexidade com necessidade de outro serviço de atendimento da rede 

(exemplo: casos oncológicos). 

7 – TEMPO DE PERMANÊNCIA  
NA 
8.HISTÓRIA E EXAME FÍSICO 
O Educador Físico atuará avaliando o estado funcional e morfológico dos beneficiários, 
estratificando e diagnosticando fatores de risco à saúde, prescrevendo, orientando e 
acompanhando exercícios físicos, tanto para pessoas consideradas “saudáveis”, objetivando a 
promoção da saúde e a prevenção de doenças, quanto para grupos de portadores de doenças e 
agravos, atuando diretamente no tratamento não farmacológico e intervindo nos fatores de risco 

9 –  PLANO TERAPÊUTICO MULTIPROFISSIONAL – a ser elaborado pelo educador físico  
Cabe ao profissional de Educação Física, desenvolver ações que propiciem a melhoria da 
qualidade de vida da população, a redução dos agravos e danos decorrentes das doenças não-
transmissíveis, que favoreçam a redução do consumo de medicamentos, objetivando a prevenção 
e promoção da saúde por meio de práticas corporais, cabendo-lhe, especificamente: 
 Proporcionar educação permanente por meio de ações próprias do seu campo de 
intervenção, juntamente com as Equipes de Saúde da Família (ESF), sob a forma de co-
participação, acompanhamento e supervisão, discussão de casos e métodos da aprendizagem 
em serviço; 
 Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento 
de pertencimento social nas comunidades, por meio da atividade física regular, do esporte, das 
práticas corporais de qualquer natureza e do lazer ativo; 
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 Promover ações ligadas aos exercícios/atividades físicas próprias do seu campo de 
intervenção junto aos órgãos públicos e na comunidade; 
 Articular parcerias com setores da área administrativa, junto com a ESF e a população, 
visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para 
a prática de exercícios/atividades físicas próprias do seu campo de intervenção; 
 Promover eventos que estimulem e valorizem a prática de exercícios/atividades físicas 
próprias do seu campo de intervenção, objetivando a saúde da população. 
 Aferir e interpretar os resultados de respostas fisiológicas durante o repouso e durante o 
exercício; 
 Coletar dados e interpretar informações relacionadas com prontidão para a atividade 
física, fatores de risco, qualidade de vida e nível de atividade física; 
 Aplicar escalas de percepção subjetiva do esforço; 
 Manusear ergômetros (esteira, cicloergômetro, etc) e equipamentos utilizados em 
programas de exercício físico; 
 Manusear equipamentos usados para avaliação de parâmetros fisiológicos específicos; 
 Conhecer, aplicar e interpretar testes de laboratório e de campo utilizados em avaliação 
física; 
 Realizar testes de avaliação postural e de avaliação antropométrica; 
 Prescrever exercícios físicos baseados em testes de aptidão física, desempenho motor 
específico, avaliação postural, índices antropométricos e na percepção subjetiva de esforço; 
 Trabalhar em equipe multiprofissional. 
PLANO TERAPEUTICO ESPECIFICO 
Obesidade: 
 Certificar-se de que o beneficiário tomou as medicações diárias. Estar atento a possíveis 
mudanças na dosagem ou tipo de medicamento. 
 Reconhecer que alguns medicamentos para redução ponderal podem aumentar o 
metabolismo e a frequência cardíaca. 
 Evitar a prática de exercícios que promovam impacto articular (caminhada, corrida) e 
optar por exercícios em piscina e bicicleta 
 Propor modificações na prescrição para encorajar maior gasto energético total. Nesse 
caso, o treinamento intervalado poderá ser utilizado, de forma progressiva, paralelamente ao 
treinamento contínuo. 
 No caso de obesidade grau II  (índice de massa corporal entre 35 e 39,9 kg/ m2) a 
preferência deve ser por exercícios em piscina e bicicleta. Caso não haja a disponibilidade de 
piscina ou bicicleta, a caminhada deve ser incentivada e poderá ser realizada em séries de 10 
minutos, sempre visando aumentar o número de séries e, posteriormente, o tempo de realização 
contínua do exercício aeróbio, ou seja, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. 
 Propor modificações na prescrição para encorajar maior gasto energético total. O 
treinamento intervalado poderá ser utilizado, de forma progressiva, em dias não consecutivos. 
 Incentivar o acompanhamento nutricional para iniciar reeducação alimentar com o 
objetivo de redução ponderal 
Diabetes mellitus 
 Após o início da prática regular de exercício físico, o nível de glicemia poderá se alterar e 
assim, o médico deverá ser comunicado para ajustes de medicação, principalmente em usuário 
(s) portador (es) de diabetes mellitus tipo 1. 
 Nos beneficiários com diabetes tipo 2 a variação glicêmica é menos comum. Desta forma, 
o monitoramente glicêmico antes do exercício é recomendável. 
 Nos beneficiários com diabetes tipo 1 deve-se monitorar o nível de glicemia antes, durante 
(> 30minutos) e após a sessão de exercício físico. 
 Evitar começar a sessão de exercício se a glicemia estiver > 250 mg/dL com a presença 
de cetose. Atenção se a glicemia estiver > 300 mg/dL sem a presença de cetose. 
 Ajustar a ingestão de carboidrato ou injeções de insulina antes do início do exercício, de 
acordo com o nível glicêmico e intensidade de exercício, para prevenir hipoglicemia. Ingerir de 20 
a 30g de carboidrato antes de começar o exercício se a glicemia estiver < 100 mg/dL. 
 Evitar aplicar insulina em membros exercitados. Preferir a região abdominal. 
 Evitar exercícios aeróbios e resistidos de alta intensidade. No paciente com diabetes tipo 
2 a variação glicêmica é menos comum, desta forma, o monitoramente glicêmico antes do 
exercício é suficiente. 
 Estar atento aos principais sintomas tanto da hiperglicemia (>300 mg/dL – fraqueza, sede, 
boca seca, náusea, vômito, respiração cetônica, edema nas pálpebras, diurese frequentemente, 
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quanto da hipoglicemia (<80 mg/dL – sonolência, desmaio, tonturas, tremores mãos, suor, fome 
excessiva, fadiga, irritabilidade, apatia, visão turva, dor de cabeça, dificuldade de concentração). 
 Ter atenção à possibilidade de hipoglicemia noturna. 
 Reconhecer a necessidade de cuidados específicos para os beneficiários com maiores 
complicações decorrentes do diabetes mellitus (retinopatia, nefropatia e/ ou neuropatia periférica). 
Hipertensão Arterial Sistêmica 
 Certificar-se de que o beneficiário tomou as medicações diárias. Estar atento a possíveis 
mudanças na dosagem ou tipo de medicamento. 
 Prescrever, preferencialmente, exercício aeróbio de intensidade moderada e controlada 
por meio da FC ou de escala de percepção subjetiva do esforço. 
 Evitar exercícios aeróbios e resistidos de alta intensidade, bem como exercícios 
isométricos. 
 Observar o intervalo de recuperação entre um exercício resistido e outro. Evitar manobra 
de valsalva durante a realização dos exercícios resistidos. 
 Aferir a pressão arterial (PA): antes, durante e no final da sessão de exercício aeróbio. 
 Não começar o exercício aeróbio ou resistido caso a PA esteja acima de 200 mmHg (PA 
sistólica) e 110 mmHg (PA diastólica). 
Doença arterial coronariana 
 Certificar-se de que o beneficiário tomou as medicações diárias. Estar atendo a possíveis 
mudanças na dosagem ou tipo de medicamento. 
 Caso o beneficiário tenha isquemia, conversar com o médico para identificar a intensidade 
de esforço na qual o usuário apresentou a isquemia. A intensidade de exercício deve ser prescrita 
abaixo do limiar de isquemia. 
 Interromper o exercício caso a PA sistólica diminua mais que 10mmHg. 
 Estar atento aos sinais e sintomas de intolerância ao exercício, como angina, dispnéia 
intensa e alteração eletrocardiograficas sugestiva de isquemia ou arritmias (aluno na fase II de 
reabilitação cardíaca). 
 Informar ao beneficiário as características da angina clássica, para que o mesmo possa 
reconhecer os sintomas durante a prática do exercício físico. 
 Caso os sintomas de angina não cessem após a interrupção do exercício físico ou após 
a administração de trinitrina (nitroglicerina) sublingual, o beneficiário deverá ser socorrido 
imediatamente. 
 Em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, deve-se introduzir exercícios resistidos com 
movimento de tórax somente após 3 meses da cirurgia. 
 Qualquer mudança ou aumento nos sintomas de angina deve ser comunicado ao médico, 
pois pode significar mudança no estado das coronárias. 
Insuficiência cardíaca 
 Certificar-se de que o beneficiário tomou as medicações diárias. Estar atendo a possíveis 
mudanças na dosagem ou tipo de medicamento. 
 O beneficiário só poderá realizar exercício físico se estiver estável com terapia 
medicamentosa adequada  e com indicação médica. O mesmo  deverá ter capacidade funcional 
maior que 3 METS (se possível com medida direta de oxigênio). 
 Estar atento aos sintomas de descompensação, como a dispnéia aos pequenos esforços 
ou arritmias. 
 Possível risco de hipocalemia (potássio sérico < 3.5 mmol/L), por uso de diuréticos. 
 Evitar exercícios isométricos. 
 Em pacientes que apresentem arritmias em repouso e que, por essa razão, o controle da 
intensidade do exercício aeróbio pela contagem dos batimentos cardíacos seja difícil, poderá ser 
feito este controle com o uso da escala de percepção subjetiva do esforço. 

10 – MARCADORES / INDICADOR 

Taxa de adesão ao tratamento 

11 - RESULTADO ESPERADO 

NA 

12 – ANEXOS 

NA 

13 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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4.4.4. HIDROGINÁSTICA 

O ingresso de usuários para prática de atividades físicas de reabilitação e atividades 

aquáticas realizar-se- á de acordo com fluxo a ser estabelecido pelos equipamentos da 

Rede Municipal de Saúde, regulados pelo Departamento de Rede Básica da SMS. 

PROTOCOLO DE ATIVIDADE AQUÁTICA 

1 – ESPECIALIDADE 
Reabilitação 
2 – EXECUTANTE 
Educador Físico. 
Fisioterapeuta 
3 – OBJETIVO 
Prevenir as disfunções e ajudar no desenvolvimento, melhoria, recuperação ou manutenção da 
força normal, incluindo força e resistência muscular, flexibilidade e mobilidade, relaxamento, 
coordenação, reeducação do tempo de internação e melhora da qualidade de vida do paciente. 
Evitando assim, o isolamento e insegurança social, ruptura com a vida profissional, perda de 
status social, abandono social e familiar e bem como as patologias agravadas com o decúbito 
prolongado 

4 – INTRODUÇÃO 
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Princípios físicos da água 
 Temperatura: considerando para o devido protocolo uma variação da temperatura entre 
32 a 33°. A água aquecida diminui a dor, espasmo muscular, rigidez. “distrai” a dor, 
bombardeando o sistema nervoso; durante a imersão em água aquecida, os estímulos sensoriais 
estão competindo com os estímulos da dor. 
 Pressão Hidrostática: a lei de Pascal estabelece que a pressão do fluido é exercida 
igualmente sobre todas as áreas do corpo imerso a uma dada profundidade. A diferença de 
pressão hidrostática na posição vertical precipitará um movimento dos fluidos corporais da região 
distal para a proximal; uma reação diurética ocorrerá na imersão em decorrência da expansão do 
volume central que suprimirá o hormônio antidiurético e a combinação de pressão hidrostática e 
exercícios apropriados do membro aumentará a circulação. Todos esses fatores contribuirão para 
a reabsorção de edemas. A pressão hidrostática proporciona aos pacientes maiores períodos de 
reação antes que percam o equilíbrio, o que beneficia a reeducação de equilíbrio, o treino de 
marcha e a confiança do paciente. Oferece resistência na musculatura Respiratória. 
 Flutuação: força que reage contra a força de gravidade, amenizando seus efeitos 
proporcional ao nível da água, conforme quadro 2. Pode ser de assistência, resistência ou de 
apoio. Essa força assiste qualquer movimento em direção à superfície da água. Quando a 
flutuação equivale à força de gravidade, qualquer movimento na horizontal é considerado de 
apoio. E de resistência se o corpo é movido para o fundo da piscina, ou em outras direções com 
velocidade ou flutuadores maiores. A flutuabilidade diminuíra a carga sobre as articulações 
sustentadoras, o que auxiliará na diminuição da dor. Além de auxiliar o movimento das 
articulações rígidas em amplitudes maiores com um aumento mínimo de dor. O sistema nervoso 
simpático é suprimido pela imersão, e consequentemente, diminuirá a percepção da dor. 
 Turbulência: ocorre um movimento desordenado das moléculas do fluido, que causa 
redemoinhos reduzindo a pressão atrás do objeto em movimento que tende a segura-lo. A 
turbulência ocorre quando um objeto desalinhado do ponto de vista hidrodinâmico move-se 
através de um fluido ou quando um objeto alinhado move-se através de fluido em velocidade 
maior do que sua velocidade crítica. A força de arrasto de um corpo é proporcional ao quadrado 
da velocidade, é importante compreender como pequenas modificações no tamanho, forma e 
velocidade de um relaxamento e propriocepção do paciente. 
 Densidade: o corpo humano possui densidade quase igual ao da água, o que permite 
uma flutuação parcial do ser humano. Então, para melhorar a flutuação e oferecer maior 
segurança, conforto e diminuir a tensão do paciente será necessário o uso de flutuadores. 
 Viscosidade: é o atrito entre as moléculas de um líquido e que causa uma resistência a 
um corpo em movimento. Esse fator aumenta em 800 vezes a resistência em relação ao ar. É 
importante para o inicio da reeducação muscular, onde grupos musculares podem estar 
debilitados necessitando graduar a resistência. 
 Tensão Superficial: força por unidade de comprimento que atua através de qualquer linha 
em uma superfície e tende a atrair as moléculas de uma superfície de água exposta. Este não é 
um fato importante se o corpo estiver totalmente submerso, mas é um fator significante quando o 
membro “quebra” a superfície da água, principalmente em fraqueza muscular excessiva. 

5 – CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
Pacientes que apresentarem referenciamento nas consultas encaminhadas pela Unidade de 
Básica de Saúde  

6 – CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 Atingir objetivos propostos pelo plano de cuidado (compensação das doenças crônicas e 
reabilitado). 

 Mudança de complexidade com necessidade de outro serviço de atendimento da rede 
(exemplo: casos oncológicos). 

7 – TEMPO DE PERMANÊNCIA  
NA 

8 - HISTÓRIA E EXAME FÍSICO 
Causas que necessitam do tratamento e comorbidades 

9 –  PLANO TERAPÊUTICO MULTIPROFISSIONAL – a ser elaborado pelo educador físico 
ou fisioterapeuta 

- Os alongamentos e fortalecimentos serão realizados de acordo com o limite de cada paciente; 
- A duração das terapias podem ser diminuídas de acordo com a capacidade do paciente; 
- As fases poderão ser prorrogadas ou antecipadas, de acordo com a freqüência e evolução de 
cada paciente; 
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- A graduação da resistência será de acordo com a descrição já feita; 
- Será realizado relaxamento muscular ao final da terapia se houver necessidade; 
- Será orientado que o paciente realize uma última adaptação de marcha em terra; 
- Nem todos os exercícios das fases correspondentes serão realizados na mesma terapia; 
- As terapias serão realizadas três vezes por semana; 
- Nem todos os exercícios foram mostrados, pois o trabalho na água é tridimensional; 
- Os exercícios mostrados são apenas exemplos, eles podem e devem ser modificados (quanto 
a decúbito, flutuação e acessórios) caso haja necessidade para melhor adaptação do paciente 
aos exercícios. O importante é o protocolo. 
- Todos os exercícios realizados para frente, a volta é para trás e o mesmo para as laterais; 
- Exercícios braços preventivos (melhorar a capacidade respiratória ou incrementar ou associar 
outros exercícios), ficam a critério de cada fisioterapeuta. 
- Será orientado aos pacientes que continuem um programa de hidroterapia em grupo após alta 
do protocolo, para manutenção e prevenção de novas lesões. 
Fase Aquecimento Alongamento Exercícios 

Ativos 
Fortalecimento Descarga 

de peso 
Treino de 
equilíbrio e 
propriocepção 

Treino de 
marcha 

I-5 à 8 
sessões 
com 
duração 
de 30 
min. 
cada. 

Abdução e 
adução, 
horizontal 
(não cruzar as 
pernas). 
Flexão e 
extensão, 
horizontal. 
Bicicleta  

Passivo de 
quadríceps. 
Ativo de 
ísquio- 
tibiais. 
Tronco. 

Flexão e 
extensão 
de joelhos. 
Flexão e 
extensão 
de quadril. 
Abdução e 
adução de 
quadril. 
Contração 
glútea 

    

II-8 à 
10 
sessões 
com 
duração 
de 45 
min. 
cada. 

Caminhada 
para 
frente/trás e 
lados (Fig. 6), 
com perna 
estendida 
Passo cruzado 
Bicicleta. 

Caminhada 
para frente e 
para trás e 
lados com 
perna 
estendida 
(Fig. 8). 
Passo cruzado  

 Flexores e 
extensores de 
quadril. 
Abdutores de 
quadril. 
Rotadores 
internos e 
externos de 
quadril. 

Na 
horizontal 
(Bad 
Ragaz). 

  

III-8 à 
10 
sessões 
com 
duração 
de 45 
min. 
cada. 

Idem, 
aumentando 
a 
intensidade. 
Pivô de quatro 
cantos 
Passada 
cruzada. 
Movimentos 
pélvicos   

Idem, 
aumentando 
a intensidade. 
Músculos da 
virilha. 

 Idem, 
aumentando a 
intensidade. 
Agachamento  

Descarga 
de peso 
para 
frente  
Descarga 
de peso 
para os 
lados  
18). 

Uso da prancha 
de natação em 
baixo do pé e o 
outro pé de 
apoio: frente/ 
trás e lados, 
rotações e 
circulações. 

Idem ao 
aquecimento. 
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IV-8 à 
10 
sessões 
com 
duração 
de 45 
min. 

Idem, 
aumentando 
a 
intensidade. 
Marcha com 
resistência da 
prancha. 

Idem, 
aumentando 
a intensidade. 

 Idem, 
aumentando a 
intensidade. 
Flexão de 
quadril com 
rotação 
externa. 
Salto cruzado 
em piscina 
funda. Salto 
com afasta- 
mentos. 
Corss-country 
em piscina 
funda. 

Ficar em 
um só pé e 
realizar 
balanceios 
com os 
braços. 

Idem ao anterior 
com 
turbulência 
feito pelo 
fisioterapeuta. 
Uso da prancha 
de 
propr io cepção 
(movimento de 
flexo-extensão, 
in- versão e 
eversão; apoio 
dos dois MMII 
juntos e se- 
parados). 

Idem ao 
aquecimento. 

 
 
10 – MARCADORES / INDICADOR 
NA 

11 – RESULTADOS ESPERADOS 
Taxa de adesão ao tratamento 
Taxa de alta 

12 - RESULTADO ESPERADO 
NA 

13 – ANEXOS 
NA 
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4.4.5. NUTRIÇÃO 

Atendimento em Terapia Ocupacional aos usuários encaminhados ao Centro 

Especializado em Reabilitação de Mogi das Cruzes pelos equipamentos da Rede 

Municipal de Saúde, regulados pelo Departamento de Apoio Técnico da SMS. 

PROTOCOLO DE ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL 

1 – ESPECIALIDADE 
Nutrição 

2 – EXECUTANTE 
Nutricionista  

3 – OBJETIVO 
Identificar o risco nutricional com o objetivo de realizar intervenção precoce. A aplicação é 
indicada na primeira consulta. A triagem sinaliza precocemente pacientes que poderiam 
beneficiar-se da terapia nutricional 
Os cuidados, chamados genericamente de assistência, ou cuidado de nutrição incluem: 
 Avaliação do estado nutricional do paciente; 
 Identificação de metas terapêuticas; 
 Escolha das intervenções a serem implementadas; 
 Identificação das orientações necessárias ao paciente; 
 Formulação de um plano de avaliação, devidamente documentado. 
A triagem deve ser um procedimento rápido, executado pela equipe multidisciplinar de saúde 
que realiza a admissão hospitalar, previamente treinada. Também pode ser aplicada pelo 
paciente (autoaplicada) ou por seus familiares para identificar o risco nutricional do paciente. 
Uma complexa trama de ações é prevista e pode ser organizada por meio de sistematizações 
do cuidado de nutrição (cuidado alimentar e nutricional).  
As ações consistem em estratégias coletivas não só em saúde e nutrição, mas que envolvam a 
realização dos profissionais envolvidos pela oportunidade de interação e aprendizagem mútuas 
no trabalho. 
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Modelo de classificação de níveis de assistência em nutrição 

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE ASSISTÊNCIA DE NUTRIÇÃO 

Nível Descrição 

Primário 
Pacientes cuja doença de base ou problema não exija cuidados dietoterápicos 

específicos (pneumonia, gripe, conjuntivite, varicela). 
Pacientes que não apresentam risco nutricional. 

Secundário 

Pacientes cuja doença de base ou problema não exija cuidados dietoterápicos 
específicos, porém apresentam riscos nutricionais. 

Pacientes cuja doença de base exija cuidados dietoterápicos, mas não 
apresentam risco nutricional (disfagia, diabetes, alergia à proteína do leite de vaca, 
hipertensão). 

Terciário 
Pacientes cuja doença de base exija cuidados dietoterápicos especializados 

(Prematuridade, baixo peso ao nascer, erros inatos do metabolismo). 
Pacientes que apresentam risco nutricional. 

 

Os diagnósticos de nutrição, em conjunto com a etiologia e os indicadores nutricionais 
identificados, direcionam o planejamento e o monitoramento das intervenções. De maneira 
didática, os métodos de avaliação podem ser organizados em: 
 História nutricional global; 
 Dietético (história alimentar); 
 Exame físico nutricional; 
 Antropométrico/composição corporal; 
 Exame bioquímico. 

 
5 – CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
Pacientes que apresentarem referenciamento nas consultas encaminhadas pela Unidade de 
Básica de Saúde  
9 – CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Atingir objetivos propostos pelo plano de cuidado (compensação das doenças crônicas e 

reabilitado). 
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Mudança de complexidade com necessidade de outro serviço de atendimento da rede (exemplo: 

casos oncológicos). 
10 - TEMPO DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR PREVISTO 

NA 
11 - HISTÓRIA E EXAME FÍSICO 

INSTRUMENTOS DE TRIAGEM 

1.Mini avaliação Nutricional – MAN 

SEÇÕES DO QUESTIONÁRIO DE MINIAVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

Seção Descrição 

Avaliação 
antropométrica 

Peso 

Estatura 

Perda de peso 
Avaliação geral Estilo de vida 

Uso de medicamentos 

Mobilidade Avaliação dietética Número de refeições 

Ingestão de alimentos 

Autonomia para comer sozinho Autoavaliação Percepção da saúde e do estado nutricional 

A soma dos escores da MAN® permite identificar os pacientes idosos com estado nutricional 
adequado, com risco de desnutrição ou com desnutrição. 

2. Avaliação Subjetiva Global - SGA 

A SGA pode ser aplicada por qualquer profissional de saúde da equipe multiprofissional. O 
questionário foca questões relacionadas à desnutrição crônica, como: 

 Percentual de perda de peso nos últimos 6 meses; 
 Modificação na consistência dos alimentos ingeridos; 
 Sintomatologia gastrintestinal persistente por mais de 2 semanas; 
 Presença de perda de gordura subcutânea e de edema. 

3.Malnutrition Universal Screening Tool - MUST 

O MUST é aplicado a adultos, idosos, lactantes e gestantes, principalmente na 
comunidade, mas também a pacientes ambulatoriais, clínicos ou hospitalizados. 

O MUST também tem o objetivo de identificar a obesidade (IMC > 30kg/m2). O 
instrumento utiliza três critérios que refletem a evolução do paciente: 

 Perda não intencional de peso 
(passado); 

 IMC (presente); 
 Efeito da doença aguda sobre a ingestão alimentar 

(futuro). 

A resposta ao critério de risco nutricional deve ser resultante de algum instrumento de triagem. 
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Quanto à necessidade de dietoterapia, é necessário conhecer a condição clínica do paciente, 
seu estado nutricional e a prescrição médica da dieta para definir a necessidade de atenção 
dietética especializada 

 

11 – PLANO TERAPÊUTICO MULTIPROFISSIONAL 

PLANO DE ATENDIMENTO DE NUTRIÇÃO A PACIENTES  

AMBULATORIAIS SEGUNDO O NÍVEL DE ASSISTÊNCIA DE NUTRIÇÃO 

Nível primário de assistência em nutrição 

Ações 

propostas em 

nível 

ambulatorial 

■■ Orientação nutricional sobre alimentação saudável 

■■ Registro do atendimento em prontuário 

■■ Alta da nutrição. 

Nível secundário de assistência em nutrição 

Ações 

propostas em 

nível 

ambulatorial 

■■ Anamnese e elaboração do diagnóstico de nutrição 

■■ Orientação nutricional com base no diagnóstico de nutrição 

■■ Registro do atendimento em prontuário 

■■ Programação do retorno ou alta da nutrição 

Nível terciário de assistência em nutrição 

Ações 

propostas em 

nível 

ambulatorial 

■■ Anamnese e elaboração do(s) diagnóstico(s) de nutrição 

■■ Orientação com base no(s) diagnóstico(s) de nutrição 

■■ Encaminhamento para atendimento em grupo (de nutrição e/ou multiprofis- 

sional) ou individual de acordo com os critérios estabelecidos 

■■ Acompanhamento de acordo com a evolução, verificação das dúvidas junto ao 

paciente e reforço das orientações 

■■ Registro do atendimento em prontuário 

■■ Programação do retorno ou alta da nutrição 
 

12 – INSTRUÇÕES MULTIPROFISSIONAIS ESPECÍFICAS 

NA 

13 – MARCADORES / INDICADOR 

Taxa de adesão  

Taxa de alta  

14 - RESULTADO ESPERADO 

NA 

15 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Manual Orientativo: Sistematização do Cuidado de Nutrição / [organizado pela] Associação 

Brasileira de Nutrição ; organizadora: Marcia Samia Pinheiro Fidelix. – São Paulo : Associação 

Brasileira de Nutrição, 2014 

 

4.4.6. ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO NA RECEPÇÃO; 

Estes pacientes chegarão à Unidade d encaminhados de outras unidades, via Central de 

Regulação.  

A Unidades deve realizar a recepção e Acolhimento da totalidade dos usuários que 

procurarem os serviços. 
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A recepção deverá contar com profissionais da área de segurança, a fim de garantir a 

segurança pessoal dos profissionais e pacientes que estão na Unidade. 

A recepção realizará a abertura de Ficha de Atendimento (Registro), via sistema de 

informação e dará orientação e acessibilidade ao serviço. 

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 o usuário se constituindo no 

primeiro contato do paciente ou seu familiar com o funcionário da Unidade. Nesse 

primeiro contato, o funcionário deve ouvir o cliente/paciente/familiar atentamente, 

identificando rapidamente sua necessidade. A recepção fará o registro e orientará o 

paciente sobre quaisquer outros temas que sejam necessários. 

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. 

AGENDAMENTO 

O agendamento dos atendimentos poderá ser realizado das seguintes formas: 

 1° atendimento de consultas: 

o Através da regulação da Unidade Básica de Saúde que realiza o 

agendamento através do sistema de Central de Regulação da SMS; 

o Através do agendamento pessoal; 

 Retornos e outras especialidades:  

o Através do agendamento pessoal para marcação dos atendimentos 

As confirmações das consultas são realizadas pelo Call Center. 

DOCUMENTOS E ORIENTAÇÕES PARA AGENDAMENTO DAS CONSULTAS: 

 O usuário deverá ter a ficha de referenciamento nas consultas encaminhadas 

pela Unidade de Básica de Saúde. 

 Cartão SUS. 

 Trazer todas as receitas e exames para o atendimento médico e avaliação de 

fisioterapia e nutrição (Triagem Reabilitação). 

 Manter os atualizado os contatos (endereço e telefones e celulares) atualizados 

nas recepções. 

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO  
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Objetivo: Operacionalização da rotina de recepção e registros dos usuários, 

acompanhantes e visitantes. 

  

Equipamento de Proteção Individual (EPI) Necessário: - 

 

Documentos Complementares: - 

  

Setores Relacionados: Unidades Assistenciais, Administração e Apoio. 

            

Descrição da Instrução de Trabalho: 
Ação Responsável Formulário Descrição Da Ação 
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Identificar-se, colocar-se de forma educada e 
humanizada, buscando sempre a informação 
correta aos usuários e/ou responsável; 

Obs. Nos casos de usuários para realização e 

retirada de exames, providenciar a entrega das 
senhas e solicitar que aguarde o atendimento; 

Dar feedback quanto ao atendimento; 

Manter a preferência de atendimento aos 
usuários conforme lei Federal 10048/2000 e 
usuários de outros municípios que possuem 

horários de transporte fixados para retorno ao 
seu Município de origem;  

Orientar ao usuário e/ou responsável quanto à 
prioridade de atendimentos aos usuários  

V
e
ri

fi
c
a
r 

g
u
ia

 d
e
 A

te
n
d
im

e
n
to

 e
 

d
o
c
u
m

e
n
to

 d
e
 i
d
e
n
ti
fi
c
a
ç
ã
o
. 

R
e
c
e
p
c
io

n
is

ta
, 

A
u
x
. 

A
d
m

. 

A
te

n
d
e
n
te

 

L
is

ta
g
e
m

 d
e
 A

u
to

ri
z
a
ç
ã
o
, 

C
I,

 C
P
F
 e

 

C
a
rt

ã
o
 S

U
S
. 

Conferir a solicitação através da listagem de 
autorização de atendimento; 

Conferir a guia de autorização de atendimento 
através do número de chave emitido via Centrais 
de Regulação Municipais, atentando para o 
procedimento liberado; 

Solicitar o documento de identificação. 

Obs. Caso a guia de autorização e documentos 
estiver incorretos solicitar que o usuário ou 
responsável regularize; 

Em casos de intercorrências verificar junto a 
Central de Regulação a autorização do 
atendimento. 
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Realizar a conferência do cadastro no sistema 
através do nome, sobrenome, data de 

nascimento e nome da mãe, isto para que não 
haja cadastro duplicado; 

Verificar os dados cadastrais junto ao usuário 
e/ou responsável; 

Realizar o cadastro completo via sistema de 
informação. 

Obs. 1 - Quando identificar o cadastro duplicado 
repassar à liderança. 
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Atentar-se na atualização do sistema junto ao 
setor de TI. Obs. Nos casos em que ocorrer a 
não autorização, deverá retornar o fax e/ou 
email a Central de Regulação constando o 
motivo, horário, data e assinatura do médico 

e, posteriormente, retirar cópia do mesmo e 

lançar na planilha de controle de solicitações 
não autorizadas, de acordo com as 
informações exigidas.  

Visualizar o documento de atendimento, 
conferir, emitir e solicitar assinatura do usuário 
e/ou responsável. Obs. Nos casos de 
impossibilidade de assinatura do usuário e/ou 
responsável junto aos documentos, deverá 
lançar observação: “Usuário impossibilitado/ 

sem Acompanhante e/ou momento não havia 
Testemunhas presentes” e encaminhar uma 
cópia da ficha de internação ao Líder 
Administrativo, nos casos que não houver as 
testemunhas, deverá ser assinado o 
documento pelos profissionais: recepcionista, 

o qual registrou o atendimento e o enfermeiro 
que assistiu o usuário; 

Emitir a identificação, conforme modelo padrão 
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Acessar o sistema, clicar em consultas, 
agenda, data da agenda, executante, 
profissional, procedimento e tipo de agenda 
que deverá ser lançada como CONSULTA, 
marcar listar para impressão e encaminhar a 
cada setor de registro e guarita; 

Marcar em exibir procedimento, tipo de 
ordenação idade, mantendo o critério de 
prioridade; 

Clicar em ok e no campo imprimir; 
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Registrar os contatos telefônicos na solicitação 
de comparecimento do profissional especialista 

em escala de sobreaviso e/ou plantão 
conforme planilha de controle padronizada; 

Encaminhar fichas de atendimento de 
consultas ambulatoriais, sessões de 

fisioterapia, uma via ao setor de faturamento, 
diariamente, e a via original após alta do 
usuário ao setor de arquivo, isto devidamente 
identificada e em ordem cronológica e 
completa, de acordo com cada prontuário; 

Manter os registros de Atendimentos em 
envelopes e arquivar em ordem alfabética e 
identificada pelo nome e nº do prontuário. Obs.  

Conferir o número de fichas de atendimento junto 

ao envelope relacionado ao tratamento do 
usuário  

Manter trancado os arquivos de prontuários; 

Manter atualizados os relatórios. 

Emitir diariamente relatório de faltas de 
consultas ambulatórias de acordo com planilha 
de controle de usuários faltantes do dia 
anterior; 

Emitir relatório de agendamento via retorno 
ambulatorial diariamente conforme Planilha de 
Agendamento Ambulatorial SES do dia 

anterior; 

A
g
e
n
d
a
r 

c
o
n
s
u
lt
a
s
, 

R
e
c
e
p
c
io

n
is

ta
 

A
u
x
. 

A
d
m

. 
L
íd

e
r 

A
d
m

. 

C
o
m

p
ro

v
a
n
te

 d
e
 

A
g
e
n
d
a
m

e
n
to

 A
IH

 

Acessar o sistema, clicar em solicitar, 
solicitação de consultas Ambulatoriais, 
Paciente, solicitação e ok; 

Nos casos em que o usuário não possuir o 
cartão SUS o mesmo deverá ser cadastrado e 
orientado ao mesmo que procure a secretaria 
Municipal para efetivação da emissão do seu 

cartão, pois o mesmo receberá uma 
numeração provisória. 
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4.5. APRESENTAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS (c) 

TABELA 6 – DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS 

Categoria 

Carga 

Horária 

Semanal 

Carga 

Horária 

Mensal 

Quantidade de 

Profissionais 
Obs. 

Diretor Técnico/ Gerente * 12 60 1   

Coordenador 
Administrativo 44 220 1   

Jovem Aprendiz 20 100 1   

Assistente Administrativo 44 220 6   

Nutricionista 44 220 1   

Educador Físico 44 220 3   

Fisioterapeuta 30 150 8   

Terapeuta Ocupacional 30 150 1   

Oficineiro 44 220 1   

Recepcionista 44 220 3   

Técnico de informática 44 220 1   

Auxiliar de Higienização 44 180 5   

Controlador de Acesso 44 220 1   

Telefonista 36 180 2   

Oficial de Manutenção  44 220 1   

Total     36   
 
* Esta função será exercida por um dos Fisioterapeutas do Quadro de Pessoal do CER. 

V. PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA QUALIDADE (C2) 

As propostas de atividades voltadas à qualidade estão orientadas a obter e garantir a 

melhor assistência possível, dado o nível de recursos e tecnologia existentes.  

5.1. POLÍTICA DE GESTÃO DA QUALIDADE (a) 

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

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

como instrumentos fundamentais alinhados com sua missão, visão e valores. Reconhece 

também a importância desses instrumentos para sua sustentabilidade, crescimento e 

perenidade, e como fatores agregadores de valor para os pacientes, familiares, 

sociedade e demais partes interessadas.  

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

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

sociedade, com a melhor qualidade disponível, no menor tempo e custo possíveis. 
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As Diretrizes Assistenciais têm por objetivo conciliar informações da área médica e 

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

decisão do médico e da equipe multiprofissional. 

A Política Assistencial 

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

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

Gestão fundamentado no Modelo de Excelência em Gestão da Fundação Nacional da 

Qualidade e Modelo de Excelência Assistencial Pró Saúde, entregando valor para os 

pacientes e familiares, em harmonia com os interesses da alta administração, 

colaboradores, fornecedores e comunidade. 

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

declara seus compromissos com a gestão assistencial, através das seguintes diretrizes:  

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

da liderança pelo exemplo, responsabilidade individual e vigilância 

compartilhada;  

 Entender, assegurar ou superar o atendimento das necessidades assistenciais 

dos pacientes e familiares;  

 Estabelecer objetivos, metas e indicadores, que permitam avaliar 

sistematicamente os resultados assistenciais;  

 Melhorar continuamente a efetividade da gestão assistencial, garantindo a 

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

necessários, da eliminação de processos desnecessários e da redução/ 

eliminação de desperdícios;  

 Implementar um processo de comunicação institucional que garanta a 

efetividade da gestão assistencial; 

 Assegurar as competências dos profissionais, mediante capacitação e avaliação 

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

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

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

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

riscos;  

 Monitorar o desempenho dos fornecedores de bens e serviços que impactam 

diretamente na assistência, visando assegurar a qualidade do fornecimento;  

 Garantir o cumprimento da legislação vigente e normas institucionais;  

 Atualizar e revisar periodicamente os padrões e práticas assistenciais;  

 Assistir aos pacientes e familiares é responsabilidade de todos; e 
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 Assegurar a sinergia com as demais políticas da Instituição. 

 

Modelo de Excelência Assistencial (MEA): 

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

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

familiares.  

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

melhores padrões e práticas assistenciais. 

Os imperativos estratégicos de sucesso são premissas / requisitos necessários para 

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

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

ser composto por profissional que entenda as diversas dimensões da assistência e dos 

seus impactos no resultado global da organização. 

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

democrática, inspiradora e motivadora das pessoas, visando o desenvolvimento 

ininterrupto da cultura de excelência, promoção de relações de qualidade e à proteção 

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

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

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

maximizando seu desempenho por meio de comprometimento, desenvolvimento de 

competências e espaço para empreender. 

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

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

mercado e clientes atuais e potenciais. 

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

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

diferencial competitivo para a organização. 

- Disponibilidade de informações seguras para tomada de decisão: Consiste num 

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

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

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

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

assistenciais. 
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5.2. PROPOSTA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO 

USUÁRIO E PESQUISA DE SATISFAÇÃO (b) 

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

atendimento prestado pela unidade. Este destina-se ao atendimento de usuários e 

funcionários que queiram manifestar-se sobre os serviços prestados, seja por dúvida, 

queixa, elogio ou sugestões. Este serviço será implantado em até 02 meses após o início 

das atividades na unidade. 

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

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

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

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

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

estabelecida pelo SAU em procedimento específico.  

As reclamações dos usuários devem ser registradas como ocorrências (não 

conformidades), conforme processo estabelecido pela Qualidade.  

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

a credibilidade da pesquisa.  

Mensalmente os dados levantados nas Pesquisas de Satisfação são enviados aos 

gestores das unidades de saúde para avaliação e aprimoramento dos serviços 

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

providências tomadas para solução do problema. 

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

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

envolvida e quando cabível retornar ao usuário para finalização do processo (telefone).  

As manifestações anônimas devem ser registradas seguindo o critério de clareza das 

informações e se a letra estiver legível.  

Nota: as manifestações anônimas deveram ser finalizadas no momento da abertura uma 

vez que não haverá possibilidade de serem tratadas por não possuir dados pessoais do 

usuário como nome e forma de contato.  

As manifestações deverão ser tratadas conforme sua criticidade. 

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

recebidos, controlar os prazos de soluções. Acompanhar em tempo real o fluxo da 
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reclamação. Buscar uma proatividade nas soluções dos problemas, fazendo de uma 

ouvidoria passiva para uma ativa. 

Modelo de formulário de Pesquisa: 

FIGURA 3 – IMPRESSO DO SAU 

 

 

5.2. PROPOSTA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE (c) 

A educação permanente dos profissionais do CER 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 
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e político. Assim, deve ser concebido dentro das premissas básicas de ser um processo 

constante de promoção e desenvolvimento integral e contextualizado da equipe, 

centrando-se nas circunstâncias e problemas de seu processo de trabalho, de modo 

crítico e criativo. Em suma, saberes, habilidades e valores deverão ser apropriados pela 

equipe no contexto do trabalho, para que ela possa desempenhar suas atividades, de 

forma satisfatória para todos – profissionais e comunidade. 

O planejamento de um processo de educação permanente precisa estar adequado às 

necessidades loco-regionais, utilizando todos os recursos potenciais, especialmente o 

aparelho formador de recursos humanos. 

Objetivos: 

1. melhorar a qualidade dos serviços, mediante um processo educativo permanente e 

comprometido com a prática do trabalho;  

2. aumentar a resolutividade das ações frente aos problemas prevalentes;  

3. fortalecer o processo de trabalho da equipe da Unidade; 

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

equipe 

Etapas do Projeto de Educação Permanente:  

1. levantamento das necessidades da comunidade e dos profissionais;  

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 

Conteúdo programático: 

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

membros das famílias da população adscrita ao CER, em cada uma das fases de seu 

ciclo de vida, requer sistematizar um processo de educação permanente, onde não se 

aceita uma atuação restrita aos problemas de saúde biologicamente estabelecidos, mas 

o compromisso de realizar ações, ainda enquanto os indivíduos estiverem saudáveis.  

Partindo dessas premissas, o CER deverá desenvolver ações programáticas, de acordo 

com a fase do ciclo de vida em que se encontra a pessoa, sem perder de vista o seu 

contexto.  




