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PROPOSTA TÉCNICA SEGUNDO ROTEIRO
I.

TÍTULO

Proposta Técnica para o gerenciamento, a operacionalização e a execução dos serviços de

saúde da MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL ZONA NORTE DE MACAPÁ - “DRA.
EUCLÉLIA AMÉRICO”, no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado do Amapá, conforme
EDITAL DO PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO No 002/2017.

II.

INTRODUÇÃO

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Amapá, na busca do aprimoramento e da
eficiência na prestação dos serviços públicos de saúde, tem por objetivos:
•
•
•

Potencializar a qualidade na execução dos serviços de saúde e atendimento à
população;
Melhorar o serviço ofertado ao usuário SUS com assistência humanizada;
Implantar um modelo de gerência voltado para resultados.

O modelo gerencial adotado obedecerá aos princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde– SUS, observando as políticas públicas voltadas para a regionalização da saúde,
preservando-se a missão da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Amapá.
A gestão da maternidade foi concebida de forma a implantar um modelo de serviços nos
moldes da política nacional de humanização do sistema único de saúde (HUMANIZASUS),
compreendendo-a como centro de parto normal e assistência obstétrica centrada nas
necessidades da parturiente e do neonato.

1.1.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

O estado do Amapá possui 782.295 habitantes distribuídos em 16 municípios. Segundo o
website da Sala de Apoio à Gestão Estratégica do MS (SAGE), no ano de 2016 o estado
apresenta cobertura assistencial pela Estratégia Saúde da Família - ESF de 62%. Segundo o
website Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil até o ano de2010 - o Índice de
Desenvolvimento Humano - IDH do estado é 0,708 (alto), aproximadamente, 90% da
população está na zona urbana, com 9,93% na linha de extrema pobreza e Taxa de
mortalidade infantil de 15,1‰ nascidos vivos.
Segundo dados do Ministério da Saúde - DATASUS, o estado está divido em 03 regiões de
Saúde: área central, área norte e área sudoeste.
A capital Macapá, inserida na área central, concentra 57% da população estadual (446.757
habitantes), segundo o SAGE possui 53% de cobertura de ESF. Segundo o Atlas do
Desenvolvimento Humano (2010) no Brasil o IDH do município é 0,733 (alto),
aproximadamente, 95,73% da população está na zona urbana, com 5,89% na linha de
extrema pobreza e Taxa de mortalidade infantil de 14‰ nascidos vivos.
Segundo os dados oficias (2010), das internações ocorridas na área, 99% ocorrem no
município de Macapá, sendo 51% decorrente do Cap. XV do CID 10 (gravidez, parto e
puerpério) 9% do Cap. X (Doenças do aparelho respiratório), 7% do Cap. XI (Doenças do
aparelho digestivo) e com 5 % os Capítulos XVI, XIX e IX (Algumas afecções originadas no
período perinatal. Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas
externas, Doenças do aparelho circulatório).
Ainda segundo o DATASUS (2015), 93% dos registros de óbito da área são realizados no
Município de Macapá, que são conforme o CID 10, os seguintes capítulos: Cap. IX - Doenças
do aparelho circulatório, Cap. XX – Causas Externas de morbidade e Mortalidade, Cap. II –
Neoplasias, Cap. X - Doenças do aparelho respiratório, Cap. XVIII - Sintomas, sinais e
achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte
(causas mal definidas), Cap. IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas e Cap. I
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Algumas doenças infecciosas e parasitárias 19,71%, 18,65%, 14,52%, 8,80%, 8,32%, 6,25%
e 5,87, respectivamente.

1.2.

ABRANGÊNCIA

Segundo dados do Ministério da Saúde - DATASUS, o estado está divido em 03 regiões de
Saúde: área central, área norte e área sudoeste.
Com a Maternidade de Risco Habitual Zona Norte de Macapá “Dra. Euclélia Américo” os
serviços oferecidos seguirão com o aprimoramento no desempenho, minimizando a demanda
reprimida e melhorando a qualidade dos serviços ofertados sendo norteados pelos princípios
de universalidade de acesso aos serviços de saúde e a integralidade da assistência dentro da
sua capacidade instalada. Os atendimento e procedimentos que se fizerem necessário e que
não estejam previstos no perfil de funcionamento da maternidade serão encaminhados a
unidade de saúde de referência de média e alta complexidade obstétrica e neonatal do estado,
o Hospital da Mulher Mae Luiza (HMML).
Atualmente, os centros de atenção materno infantil para o componente parto são: o Hospital
da Mulher Mãe Luiza, com 115 leitos para o atendimento público, já com sua capacidade
superior a demanda e o Hospital Escola São Camilo e São Luiz que possui convenio de 04
leitos de UTIN, 30 leitos obstétrico e 04 leitos de UTI adulta, contratualiziados com a SESA/AP.
Segundo estimativa nos anos de 2018 e 2010 haverá cerca de 47.000 grávidas encaminhadas
ao HMML, sendo destes, 15% de partos de alto risco.

1.3.

PERFIL DO HOSPITAL

A Maternidade de Risco Habitual Zona Norte de Macapá “Dra. Euclélia Américo” está
estruturada para o atendimento eletivo e em emergência e ambulatorial de média e alta
complexidade, com a capacidade instalada de 52 (cinquenta e dois) leitos 02 (dois)
isolamentos, sendo 05 de CPN, 05 leitos de PPP, 20 leitos de ALCON, 10 leitos de clínica
cirúrgica, 04 leitos de UTIN, 04 leitos de UCINCO, 02 leitos de UCINCA, 01 leito de isolamento
UTIN e 01 leito de isolamento adulto. A observação possuirá 04 leitos.

III.

PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL

A Pró-Saúde, desenvolve seu modelo de gestão com base na Gestão por Processos o que
significa que os processos são mapeados, monitorados, avaliados e revisados sempre que
necessário. Importante ressaltar que os esforços visam a melhoria contínua no alcance dos
objetivos da organização, sempre com foco na resolutividade com qualidade assistencial,
norteados pelo planejamento estratégico. Tendo como objetivo principal estabelecer uma
dinâmica de melhoria contínua, permitindo ganhos significativos às organizações, em termos
de desempenho, eficiência, eficácia e custo, (otimização do uso dos recursos e viabilizar os
resultados desejados, a eliminação de erros e a minimização de atrasos).
Assim, a administração hospitalar desenvolvida pela Pró-Saúde, tem como base gerenciar a
interrelação dos processos administrativos, processos assistenciais e de apoio, por meio do
monitoramento de indicadores.
Os processos são: assistenciais são aqueles que se inter-relacionam diretamente com o
cliente; de apoio, são os que sustentam os processos assistenciais, fornecendo produtos e
serviços; e os administrativos auxiliam na gestão dos serviços como: documentação,
controles, auditoria, dados estatísticos, etc.
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).
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Gestão por Processos tem objetivo principal de estabelecer uma dinâmica de melhoria
contínua, permitindo ganhos significativos às organizações, em termos de desempenho,
eficiência, eficácia e custo.
•
•

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

3.1.

ESTRATÉGIAS A SEREM ADOTADAS PARA O SUCESSO DA
IMPLANTAÇÃO DO MODELO

A Pró-Saúde, desenvolve a Gestão Assistencial conforme a RDC nº 36/2013 e para
certificação de qualidade dos Hospitais, usualmente, utiliza a metodologia da Organização
Nacional de Acreditação – ONA. Este programa (ONA) poderá ser adequado durante o
decorrer do contrato de gestão.
O Modelo de Gestão Pró-Saúde é baseado na definição de estratégias e planos, elaborados
conforme o perfil da unidade e necessidades dos clientes, buscando resultados satisfatórios
para os steakholders (partes interessadas). Esta metodologia está orientada pelo processo
de melhoria contínua.
A política de Gestão de Pessoas está estruturada de forma a promover a capacitação para as
competências adequadas para que os colaboradores desenvolvam suas atividades de forma
segura, eficiente e eficaz. A Gestão de Pessoas da Pró-Saúde é pautada e desenvolvida
através de estratégias que garantam o alinhamento, com a missão, visão, valores da
instituição, com o contratante, com a legislação e principalmente com o respeito aos seres
humanos.
Para que a Gestão e Regulação dos Serviços de Saúde ocorram de forma satisfatória, estas
serão fundamentadas em sistema de planejamento, organização, controle, avaliação e
regulação integrados nos níveis nacional, estadual e municipais.
3.1.1. 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 de cada Instituição.
FIGURA 1- CADEIA DE VALOR
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3.1.2. PROCESSOS
Processo é qualquer atividade que recebe uma entrada (input), agrega-se valor e gera uma
saída (output) para um cliente interno ou externo.
Para Cruz (2003) Processo é o conjunto de atividades que tem por objetivo transformar
insumos (entradas), adicionando-lhe valor por meio de procedimentos, em bens ou serviços
(saídas) que serão entregues e devem atender aos clientes.
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. Exemplos: Liderança (Diretoria
Geral, Diretoria Assistencial e Diretoria de Apoio).
Os processos assistenciais são aqueles que se inter-relacionam diretamente com o cliente.
Exemplos: Assistência Farmacêutica, Assistência Nutricional, Internação e Atendimento
Cirúrgico.
Os processos de apoio são aqueles que sustentam os processos assistenciais, fornecendo
produtos e serviços como: equipamentos, tecnologia, informações. Exemplo: Gestão de
Estrutura Física Funcional (manutenção), Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares
(Engenharia Clínica) e Sistema de Informação ao Paciente (T.I).
3.1.3. 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.

3.1.4. 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;
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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.
3.1.5. MONITORAMENTO DE PROCESSO
Depois da implantação e ou ajuste do processo é necessário que seja monitorado, avaliado
e devidamente ajustado, sempre levando em consideração o seu desempenho ao longo do
tempo, na busca constante de melhoria contínua.
Os responsáveis pelos processos devem garantir que estão gerando produtos e/ou serviços
que atendam às necessidades dos clientes.
3.1.6. DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA E OPERACIONAL DA UNIDADE
Representa a organização dos processos de trabalho e introdução à melhoria contínua na
gestão do Hospital. São elaborados, entre outros, documentos de cunho administrativo, de
qualidade, procedimentos de gestão e manuais que dizem respeito à formalização de todo o
funcionamento do Hospital.
Ainda no tocante as documentações inerentes ao Hospital são observadas a
padronização do tipo, conteúdo e a forma de apresentação, assegurando que todos os
processos normatizados sejam efetivamente gerenciados pela qualidade (rastreabilidade,
validade, entre outros).
FIGURA 2 - HIERARQUIA DE DOCUMENTOS EXISTENTE NOS HOSPITAIS

Desta forma, segue o referencial da gestão de documentos aplicado pela Pró-Saúde, passível
de adaptação local, observados os controles formais necessários:
MANUAL DE GESTÃO
Primeiro documento institucional que rege e disciplina a gestão do Hospital como um todo e
que formaliza a política de gestão da Pró-Saúde. Este documento contempla os seguintes
tópicos:
ORGANOGRAMA
Representação ilustrativa que demonstra a estrutura organizacional do Hospital e sua
departamentalização, definindo os níveis de autoridade e responsabilidade das áreas. A
estrutura é constituída por uma direção geral a qual estão ligadas as diretorias de áreas:
Administrativa, Apoio, assistencial, técnica, conforme contexto local.
REGIMENTOS
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Documento que rege e direciona as ações, direitos e deveres do corpo médico e demais
profissionais da assistência, dentro do Hospital. Com modelo elaborado a partir de estudo
próprio, a minuta é submetida a análise e aprovação da equipe médica.
MAPA DE PROCESSOS
Desenho dos processos existentes no serviço, de forma a esclarecer os fluxos entre as
principais atividades. Estes processos são descritos em subprocessos, com suas atividades
detalhadas, na ficha de descrição de processos.
Os processos dão origem aos indicadores, estratégico e operacionais que são descritos na
ficha de indicador.
Ficha de Descrição de Processos
É o modelo pelo qual se descreve, em texto e fluxograma, o processo em questão, fazendo
referência aos fornecedores e clientes, bem como ao indicador do processo, se houver.
Ficha do Indicador
É o modelo no qual são definidos os indicadores da organização. Deve-se preencher a ficha
do indicador com o intuito de padronizar fórmulas, definir responsáveis e o fluxo da informação
daquele indicador dentro do Hospital.
PROTOCOLOS CLÍNICOS
São como instruções de trabalho que descrevem o método de atendimento dos profissionais
da saúde para cada situação específica. A equipe do Hospital elabora os seus protocolos, de
acordo com sua realidade, devendo sempre contemplar o trabalho do corpo médico, a
enfermagem e outros profissionais de assistência ao paciente.
PROCEDIMENTOS DE GESTÃO
São os procedimentos (semelhantes a instruções de trabalho) que são relevantes e interferem
na organização de forma geral e sistêmica. Por exemplo: gestão dos eventos-sentinela,
gestão das não conformidades, etc. São procedimentos que não são específicos de uma só
área, pois define a participação de todos os setores da mesma forma.
MANUAIS INSTITUCIONAIS
São manuais que regem o método de trabalho e as premissas principais de alguns
macroprocessos dentro do Hospital, como por exemplo:
•
•
•
•

PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde, Manual de
Relacionamento com Fornecedores desenvolvido para a Unidade
Manual de Descrição de Cargos e Competências
Manual de Compras
Manual de Gestão de Contratos

MANUAIS TECNICO-ASSISTENCIAIS
São manuais específicos que descrevem as rotinas e tarefas de cada setor técnicoassistencial individualmente, sem se preocupar com as interações sistêmicas.
INSTRUÇÕES DE TRABALHO
A instrução de trabalho é o documento no qual são descritas as atividades e tarefas realizadas
em determinado setor / departamento. Por meio dela define-se modo de fazer, referenciamse documentos e estipulam-se responsáveis.
REGISTROS / PLANILHAS / TABELAS / FORMULÁRIOS
São documentos de uso diário na vida hospitalar e que podem ser criados e colocados em
uso e desuso de acordo com a necessidade. Os modelos de planilhas, tabelas e formulários
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são adaptados de acordo com a necessidade e demanda apresentadas pelo hospital. Ex.:
Informe de Alta, Ata de abertura de Comissões.
DOCUMENTOS LEGAIS, FISCAIS E INSTITUCIONAIS
O diretor geral do Hospital 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.
ELEMENTOS OPERACIONAIS DO MODELO DE GESTÃO
A. ATUAÇÃO DA EQUIPE DE GESTÃO
Atuação direta sobre todas as atividades da Unidade através da equipe de gestores que
desenvolvem o papel executivo, com autoridade de mando para implementar deliberações da
Diretoria da Pró-Saúde. Gradativamente serão introduzidos o Planejamento e a Gestão
Estratégica. Entre outras a equipe de gestão será responsável por:
•

Designar para a administração direta da Unidade profissional com experiência em
administração hospitalar.
• Manter uma equipe de retaguarda à distância, composta de médicos, administradores
hospitalares, enfermeiros, contadores e advogados, para prestarem assessoria à
contratante quando solicitado.
• Colocar à disposição da Unidade toda a estrutura técnica necessária ao bom
desempenho das atividades hospitalares, incluindo assessoria e consultoria jurídica,
financeira, contábil, médica e de enfermagem.
• Administrar a Unidade com plena autonomia e independência para implantar sistemas
administrativos, rotinas e procedimentos condizentes com as modernas normas de
administração hospitalar.
• Organizar a estrutura indispensável para o bom funcionamento da Unidade.
• Elaborar os instrumentos administrativos e jurídicos compatíveis com as
necessidades.
• Orientar quanto à instalação de novos serviços, adequação ou ampliação dos já
existentes.
• Orientar e proceder a celebração e revisão de todos os contratos existentes e
necessários.
• Definir os objetivos e estratégias de funcionamento da Unidade alinhadas ao contrato
de gestão.
• Elaborar a prestação de contas mensal que contenha todos os elementos para a
correta apreciação das atividades gerais no período, envolvendo aspectos
administrativos, sociais e econômico-financeiros.
• Esclarecer sobre as atividades desenvolvidas na gestão da Unidade sempre que for
convocado pelo contratante.
B. SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA
O desenvolvimento do trabalho de gestão conforme modelo proposto requer, entre outros,
suporte técnico de assessoria específica, a ser utilizada sempre que o plano de trabalho assim
demandar. Entre outros, destacamos as seguintes áreas:
Assessoria Jurídica
•
•

Emitir pareceres jurídicos ligados à área hospitalar, quando solicitada pela Unidade.
Analisar os contratos firmados pela Unidade, emitindo parecer.

Assessoria Financeira
•

Implantar sistemática e auxiliar tecnicamente a Unidade para que mantenha, de forma
atualizada, fluxo de caixa mensal, contemplando ao menos as entradas operacionais,
não operacionais, saídas do mês e saldo do mês.
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•

Implantar sistemática e auxiliar tecnicamente a Unidade para que mantenha, de forma
atualizada, sistema de conciliação de todas as operações, especialmente as
transações bancárias.

Assessoria Contábil
•
•
•
•

Implantar plano contábil hospitalar, conforme a legislação em vigor.
Assessorar a Unidade na contabilização de todos os fatos contábeis ocorridos no
decorrer do mês.
Emitir pareceres conclusivos relativos as questões da área contábil e financeira.
Acompanhar a conciliação das contas e o fechamento dos balancetes mensais e
também do balanço anual.

Assessoria Médica
•

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

Assessoria de Enfermagem
•
•
•
•
•

Emitir parecer acerca do correto dimensionamento de pessoal.
Auxiliar na implantação das escalas de trabalho.
Assessorar equipes de enfermagem da Unidade na utilização das melhores práticas
de trabalho.
Emitir parecer acerca das atribuições de cada segmento profissional da área de
enfermagem.
Colocar à disposição da Unidade toda a legislação relativa a atuação profissional da
área de enfermagem.

Assessoria Administrativa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientação especializada aos Dirigentes Hospitalares.
Apoio técnico em mudanças estruturais.
Introdução de instrumentos de análise permanente de desempenho da Unidade.
Gestão de Resultados: Plano de Ação do Exercício e Programação Orçamentária.
Projetos de desenvolvimento empresarial e comprometimento das partes envolvidas
(conselho administrativo, corpo de funcionários e corpo clínico).
Estudos de viabilidade: expansão e redução de serviços, terceirizações.
Projeto de novas receitas.
Parametrização de despesas.
Orientação e enquadramento legal.
Implantar plano estatístico hospitalar
Assessorar a Unidade no levantamento dos dados estatísticos;
Assessorar a direção da unidade no patrimoniamento de bens;
Assessorar a unidade na implantação do NQSP

3.1.7. GOVERNANÇA COORPORATIVA
A Governança Corporativa é importante pelo seu papel de profissionalização das
Organizações Sociais. A prática é relevante para a clareza e a transparência das informações,
partindo do princípio que se o setor de saúde brasileiro praticar seus conceitos em sua
essência, ele será muito melhor.
A Pró-Saúde utiliza-se dos princípios básicos de Governança Corporativa definidos pelo
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa- IBGC, são eles:
•

Transparência: disponibilização para as partes interessadas das informações que
sejam do seu interesse;
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•
•
•

Equidade: Caracteriza-se pelo tratamento justo de todas as partes interessadas
(stakeholders);
Prestação de Contas: Os agentes de governança prestam contas de sua atuação,
assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões;
Responsabilidade: Os agentes de governança zelam pela sustentabilidade das
organizações, visando à sua longevidade, incorporando considerações de ordem
social e ambiental na definição dos programas, projetos e operações

3.1.8. GOVERNANÇA CLÍNICA
Para atingimento da excelência assistencial é necessário o estabelecimento de uma
sistemática gerencial voltada às questões assistenciais, alinhada à Governança Corporativa,
que garanta, na prática, a monitorização do processo de evolução contínua, servindo de apoio
a implementação do referencial teórico do macroprocesso assistencial. A experiência mundial
tem consagrado o padrão do National Health System (NHS), para este propósito. Neste
modelo de gestão é estabelecida uma “abordagem sistêmica para manter e melhorar a
qualidade no cuidado ao paciente em Serviços de Saúde” conhecida com a denominação de
Governança Clínica. O Diretor Geral será responsável pela qualidade, incluindo a Governança
Clínica, estabelecendo o elo fundamental com a Governança Corporativa. Desta forma a
governança clínica torna-se um mecanismo poderoso e abrangente para assegurar, através
do atendimento à Política Assistencial e ao Modelo de Excelência Assistencial, que os
elevados padrões e a qualidade do atendimento clínico sejam alcançados e continuamente
melhorados, entregando valor aos clientes.
FIGURA 3 - MODELO CONCEITUAL DE GOVERNANÇA.

3.1.9. MODELO ASSISTENCIAL
ACOLHIMENTO (“PLAN”)
Nesta fase, os pacientes serão recebidos pelo médico que, avaliará e estabelecerá a
Condição Clínica do paciente e elaborará o Plano de Tratamento.
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
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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.
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.
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.
DEFINIÇAO DO PLANO TERAPÊUTICO (“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 TERAPÊUTICO (“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.
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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.
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 RESULTADO 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 e passarão a ser de
responsabilidade do próprio indivíduo ou familiares.
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, 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.
3.1.10. ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar possui uma
Política Nacional de Comunicação para profissionalizar o atendimento às demandas
das unidades que administra.
O objetivo é proteger e fortalecer a reputação da unidade de saúde, do contratante e
da entidade, promovendo ações de comunicação interna e externa, atendimento à
imprensa, gerenciamento de mídias sociais e gestão de crise.
Esse trabalho tem como base a missão, visão e valores da entidade e das unidades
gerenciadas, com foco na qualidade, humanização e sustentabilidade.
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As ações de comunicação são alinhadas diretamente com a contratante e seguem os
parâmetros do artigo 37 da Constituição Federal, que visam a divulgação de conteúdo
em caráter educativo, informativo e de orientação social.
Estrutura
A Política Nacional de Comunicação da Pró-Saúde é administrada pela Gerência de
Comunicação da Sede Administrativa, localizada em São Paulo (SP), cujo trabalho é
desenvolvimento em parceria com a Ricardo Viveiros & Associados, uma das maiores
agências de comunicação corporativa do Brasil.
Em cada região do País, há uma Coordenação de Comunicação, que faz a
interlocução entre a unidade de saúde, a Gerência de Comunicação da Pró-Saúde e
a Secretaria de Comunicação da contratante. Também é função da Coordenação de
Comunicação a criação de ações estratégicas para atender às unidades de saúde.
Na unidade de saúde há uma estrutura de comunicação, subordinada à Coordenação
de Comunicação da Pró-Saúde, que varia de acordo com os parâmetros do contrato
e o tamanho da demanda local.
Trabalho realizado na unidade de saúde administrada
A comunicação interna envolve a produção de conteúdo, com foco nos pacientes,
acompanhantes, visitantes e no engajamento dos colaboradores — campanhas,
informativos, releases e todas as peças gráficas e audiovisuais necessárias para
manter o público orientado e bem informado sobre a unidade de saúde e suas ações.
A comunicação externa visa divulgar ações desenvolvidas na unidade para à
imprensa, visando promover a proximidade com a comunidade em geral. O
atendimento à imprensa e o gerenciamento de crise são realizados com agilidade e
rigor na apuração do conteúdo solicitado. O atendimento às demandas da mídia e da
sociedade é permanente.
Rede de comunicação da Pró-Saúde
A Pró-Saúde possui uma rede própria de comunicação, que envolve site, mídias
sociais, boletins informativos e revista para divulgar as ações institucionais e também
de todas as unidades administradas. A Gerência de Comunicação da Pró-Saúde
monitora todas as notícias e citações na internet (sites, blogues, redes sociais etc.)
relativas às suas unidades de saúde em todo o país.
3.2.

IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE QUALIDADE

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

Inserir o tema Qualidade e Segurança do Paciente no Planejamento Estratégico da
Unidade;
Adotar as diretrizes e modelos corporativos;
Reportar a evolução do Projeto ao Coordenador do Projeto e/ou ao NQSP – Central
(sede Pró-Saúde);
Contribuir para melhorias na metodologia de gestão;
Colaborar com os Núcleos de Qualidade de outros serviços;
Implementar os Programas de Excelência;
Estabelecer planos de ações para adoção do Programa Nacional de Segurança do
Paciente;
Implementar a melhoria da qualidade na gestão de Serviços de Saúde com vistas à
acreditação;
Estabelecer planos de ações para o cumprimento dos Objetivos e Metas Estratégicas
definidas pela Sede.

AUTORIDADES E RESPONSABILIDADES
Diretoria Geral
•

Definir os objetivos estratégicos a serem cumpridos pelos hospitais e serviços de
saúde.

Diretoria Operacional
•
•

Definir metas estratégicas a serem cumpridos pelas Dependências;
Determinar e priorizar estrategicamente os projetos a serem implementados nas
Dependências.

Diretoria Dependência
•
•
•
•
•
•

Formalizar o compromisso em implementar, manter e melhorar a gestão dos serviços
de saúde;
Disponibilizar recursos para o desenvolvimento dos projetos de melhoria na gestão
dos serviços de saúde;
Desenvolver planos de ações para adesão e desenvolvimento aos Programas de
Excelência;
Estabelecer planos de ações para adoção ao Programa Nacional de Segurança do
Paciente;
Fornecer diretrizes para implementação da Qualidade de Serviços de Saúde com
vistas à acreditação;
Determinar ações para o cumprimento dos Objetivos e Metas Estratégicas definidas.

NQSP - Central
•
•
•
•
•

Capacitar o NQSP - Local
Formular diretrizes e criar modelo corporativo para gestão dos serviços de saúde;
Compartilhar responsabilidade e supervisionar o desempenho do NQSP– L;
Monitorar indicadores da qualidade e segurança nos Hospitais;
Alinhar metodologia com os Coordenadores de Projeto (Consultores internos e
externos);

Coordenadores de Projeto
•
•
•
•

Desenvolver e implementar todas as fases, atividades e produtos do projeto referentes
a melhoraria da gestão dos serviços de saúde;
Assegurar as entregas de produtos do Projeto;
Assegurar os objetivos e metas do Projeto, por meio dos indicadores de desempenho;
Ser o interlocutor entre os Núcleos Central e Local;
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•
•
•

Reportar a evolução do Projeto;
Desenvolver e implementar os instrumentos de gestão de projetos como: proposta,
planejamento, relatório de progresso, relatório de consultoria;
Desenvolver produtos, mercados e clientes.

NQSP - Local
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolver, estruturar e implementar o NQSP – L;

Inserir o tema Qualidade e Segurança do Paciente no Planejamento Estratégico da
Unidade;
Adotar as diretrizes e modelos corporativos;
Reportar a evolução do Projeto ao Coordenador do Projeto e/ou ao NQS – Central;
Contribuir para melhorias na metodologia de gestão;
Colaborar com os outros NQSP – Locais.
Implementar os Programas de Excelência;
Estabelecer planos de ações para adoção do Programa Nacional de Segurança do
Paciente;
Implementar a melhoria da qualidade na gestão de Serviços de Saúde com vistas à
acreditação;
Estabelecer planos de ações para o cumprimento dos Objetivos e Metas Estratégicas
definidas pela Sede.

FIGURA 4 - NÚCLEO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE
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FIGURA 5 – CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

GERENCIAMENTO DOS RISCOS:
Aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na
avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana,
a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional.
A implantação de um programa de gerenciamento do risco prevê a aplicação de um processo
lógico e sistemático de identificação, quantificação, análise do impacto do evento na
assistência, tratamento com implantação de medidas seguras e a comunicação dos riscos de
maneira a possibilitar que a organização diminua a ocorrência de efeitos indesejáveis.
Classificação de Riscos:
Risco clínico: risco associado à ação direta ou indireta dos profissionais da área da saúde,
resultante da ausência ou deficiência de políticas e ações organizadas na prestação de
cuidados de saúde. Os protocolos abaixo, encontram-se no Anexo II e deverão ser adaptados
a realizada da maternidade.
•
•
•
•
•
•

Risco de cirurgia não segura;
Risco de identificação incorreta do paciente;
Falha na segurança medicamentosa;
Risco de aquisição de infecção;
Risco de queda
Risco de falha na comunicação
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Riscos não clínicos: àqueles relacionados à segurança das instalações ou atendimento aos
processos de prestação de cuidados aos pacientes. Inclui aqui também os riscos gerados por
quebra nas condições adequadas de trabalho. Exemplos:
•
•

•

Riscos relativos à utilização de equipamentos: defeito no equipamento, erro de
utilização do usuário, uso em circunstâncias impróprias, falta de manutenção
preventiva.
Riscos relativos à segurança predial: laudo de para raio, manutenção de elevadores,
manutenção do sistema de ar condicionado, segurança dos vasos de pressão autoclave, caldeira, sistema de vapor, gases medicinais, vácuo, ar comprimido,
proteção radiológica, condições da água e sistema de aterramento.
Riscos relativos à segurança ocupacional: situação vacinal, exames periódicos, risco
de incêndio e acidentes ocupacionais.

TABELA 1- DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL:
CARGO
CARGA HORÁRIA
Enfermeiro da Qualidade
44
Auxiliar Administrativo
44
Médico da Qualidade
20

QUANTIDADE
01
01
01

VÍNCULO
CLT
PJ

No anexo I encontra-se o Modelo do Manual de Gerenciamento de Risco e no Anexo II os
modelos dos Protocolos de Segurança do Paciente, estes modelos deverão ser adaptados e
utilizados na Maternidade.

3.3.

MODELOS E CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE QUE
IMPLANTADOS INDICADORES DE IMPACTO PROPOSTOS

SERÃO

DIRETRIZES ASSISTENCIAIS
As Diretrizes Assistenciais da Pró-Saúde, alinhadas ao Projeto Diretrizes da AMB e CFM, tem
por objetivo conciliar informações da área médica e assistencial a fim de padronizar condutas
que auxiliem o raciocínio e a tomada de decisão do médico e da equipe multiprofissional.
O emprego de instrumentos de gestão que se estabeleçam como diretrizes, linhas- guia,
linhas do cuidado e protocolos e que tenham como referências diretrizes que fortaleçam os
princípios, pode ser uma estratégia potente para a introdução de novas formas de se fazer a
prática, que lhe deem direcionalidade e garantam a continuidade das ações.
No caso dos protocolos, é fundamental que se conheça, em profundidade, o problema a ser
enfrentado. É importante saber definir os objetivos a alcançar, para que não se aceite qualquer
fórmula, tecnologia ou caminho terapêutico como proposta de solução para o problema.
Portanto, o que se espera é que as diretrizes guardem estreita relação com a situação de
saúde da população sob a responsabilidade de uma unidade, com os problemas enfrentados
e com sua capacidade de produzir saúde.
RESULTADOS ASSISTENCIAIS
Na avaliação dos Serviços assistenciais, os aspectos pontuados pelos manuais de Qualidade
e Certificações habitualmente partem de dados sobre satisfação do cliente, dados de
mortalidade, restauração da saúde, informações dadas antes da alta, cuidados no retorno
aos hábitos diários, entre outros.
Outro aspecto refere-se à aplicabilidade da avaliação de resultado de risco hospitalar na área
da responsabilidade civil profissional, orientando a prevenção de danos e riscos
organizacionais com vistas à melhoria da qualidade da assistência prestada ao paciente.
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
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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.
O gestor tem como principal atribuição estabelecer metas para a sua equipe, sendo assim
deve organizar recursos e conduzi-los para a sua concretização, mantendo-se atento aos
possíveis ajustes.
Todas as metas devem ser mensuráveis, factíveis e desafiadoras, para atingi-las é preciso
reunir as seguintes ações: planejar, organizar, controlar e liderar, 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 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.

3.3.1. ACREDITAÇÃO HOSPITALAR
O processo de acreditação é um dos procedimentos mais usuais de avaliação do nível de
qualidade da assistência de uma instituição de saúde. A utilização desta metodologia busca
a melhoria do gerenciamento da instituição e a garantia de uma assistência de qualidade,
segurança e eficiência ao paciente.
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É uma metodologia que, no Brasil, é realizada por iniciativa da própria instituição e acontece
de maneira periódica e reservada (ou seja, as informações coletadas em cada organização
de saúde no processo de avaliação não são divulgadas), e se baseia em padrões e normas
pré-estabelecidas.
Desde a assunção da Maternidade será iniciado o processo de disseminação da cultura da
qualidade, preparando a unidade para processos de acreditação hospitalar.
No momento em que a equipe da Qualidade considerar o hospital preparado para a
certificação, será adotada a modalidade da Organização Nacional de Acreditação – ONA, que
tem caráter eminentemente educativo, voltado para a melhoria contínua, sem finalidade de
fiscalização ou controle oficial.
A acreditação pode ocorrer em 3 níveis: 1 - Acreditado - avalia os critérios de segurança do
paciente em todas as áreas de atividade, incluindo aspectos estruturais e assistenciais; 2 –
Acreditado Pleno - além dos critérios de segurança, avalia a gestão integrada, com processos
ocorrendo de maneira fluida e plena comunicação entre as atividades e 3- Acreditado com
excelência – avalia os níveis 1 e 2 ,a instituição já deve demonstrar uma cultura organizacional
de melhoria contínua com maturidade institucional.
Para o sucesso da acreditação será imprescindível a parceria com a SESA/AP, pois poderá
ser necessária a adequação de estrutura física com consequente investimento financeiro. A
previsão
No momento em que a equipe de Qualidade considerar o hospital preparado para a
certificação, normalmente este processo ocorre entre o 1º e o 2º ano de trabalho, seus
responsáveis definirão junto com a Secretaria de Saúde como será este processo de
certificação.
3.3.1.1.

CERTIFICAÇÃO ONA

Seguramente a ONA representa uma das consagradas modalidades de reconhecimento
externo. O Modelo de Gestão Pró-Saúde é estruturado de modo a buscar alinhamento com
os requisitos estabelecidos por esta metodologia.
Ao certificar uma instituição de saúde a ONA reconhece e classifica o nível de qualidade do
atendimento prestado pela mesma.
Segundo a ONA define-se Acreditação como um sistema de avaliação e certificação da
qualidade de serviços de saúde, voluntário, periódico e reservado.
Nas experiências brasileira e internacional, é uma ação coordenada por uma organização ou
agência não governamental encarregada do desenvolvimento e atualização da sua
metodologia.
Em seus princípios tem um caráter eminentemente educativo, voltado para a melhoria
contínua, sem finalidade de fiscalização ou controle oficial, não devendo ser confundido com
os procedimentos de licenciamento e ações típicas de Estado.
Principais vantagens da acreditação
•
•
•
•
•
•

Segurança para os pacientes e profissionais;
Qualidade da assistência;
Construção de equipe e melhoria contínua;
Útil instrumento de gerenciamento;
Critérios e objetivos concretos adaptados à realidade brasileira;
O caminho para a melhoria contínua.

Principais interessados pelo processo de Acreditação
•
•

Líderes e administradores;
Profissionais de saúde;
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•
•
•
•

Organizações de saúde;
Sistemas compradores;
Governo;
Cidadão.

Visando a busca pela melhoria continua a Pró Saúde desenvolveu como estratégia uma
metodologia de avaliação e monitoramento em seus processos definindo os tempos de
evolução da gestão para a Instituição com avaliação e monitoramento, conforme quadro
abaixo.
Todas as atividades descritas serão realizadas pela equipe do Núcleo de Qualidade do
hospital com apoio do Núcleo de Qualidade da Pró-Saúde sede. A Pró-Saúde possui
certificação em hospitais por ela administrados.
TABELA 2 - PLANO DE AÇÃO

PLANO DE AÇÃO - SETORIAL

Título:
Data início

Projeto Certificação ONA

Unidade/Serviço:

Data Fim:

Unidade/Serviço:

Indicador: Total de Ações concluídas / Total de ações planejadas
N.

ATIVIDADE

RESP.

RECURSOS

Diretoria:
COMO

1

Reforçar a implementação da
Sala de
sistemática de notificações
Gestor NQSP
treinamento
de incidentes/eventos

Apresentação e oficina
para Notificação de
Incidentes

2

Capacitar avaliadores
internos para as avaliações
dos protocolos e conclusão
de planos de ação

NQSP

Sala de
treinamento

Treinamento com
apresentação e dinâmica
com práticas e exemplos

3

Levantar Perfil
epidemiológico e
necessidades da população
atendida.

Gestor NQSP

Serviço de
Estatística

Levantamento dos
atendimentos conforme e
classificação por CID,
idade, sexo e região.

4

Criar Identidade
organizacional e elaborar o
PE

Sala de
Gestor NQSP Treinamento e
Consultoria PE

5

Elaborar e validar as
políticas: Qualidade e
Segurança do Paciente,
Comunicação, Gestão de
Pessoas, Custos,
Consentimento Informado e
esclarecido, Gestão
Ambiental, Gestão da
Informação, Qualificação de
fornecedores.

6

Implantar um programa de
Gestor NQSP Sala de
Capacitação para Diretores e
e RH
treinamento
Gestores.

Treinamento com
apresentação e dinâmica.

7

Implementar o protocolo de
Identificação do Paciente
NQSP.003.

Visitas de avaliação de
cumprimento do protocolo

PRAZO
A definir

A definir

A definir

Levantamento dos pontos A definir
fortes e fracos do projeto
e treinamento sobre o PE.
A definir

Agendamento de
reuniões com
Gestor NQSP
gestores e
diretores

Gestor NQSP

Cronograma de
avaliação

Elaborar o documento
conforme modelo padrão
disponibilizado no Portal
do Conhecimento

A definir

A definir
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8

Implementar o protocolo de
Higienização das Mãos
NQSP.004.

9

Reforçar toda padronização
de formulários gráficos e não
gráficos setoriais, prontuários
e registros conforme
Gestor NQSP Sistema de Rede
Procedimento de Gestão Controle de Documentos e
Registros PG.SEDE.GI.001

10

Consolidação das
Informações obrigatórias
para Gestão

11

Aplicar Treinamento de
Ferramentas da qualidade

12

Monitorar os planos de ação
setorial pós RAG
semanalmente e encaminhar
plano Ação Certificação
mensalmente para NQSP
Central

NQSP

13

Implantar Interação por
Processos

Sala de
Gestor NQSP treinamento e
logística

14

Formalizar a descrição de
cargos com a estrutura de
documentos do projeto

Diretor Geral

15

Levantamento das
Competências essenciais e
individuais.

16

Implantar sistemática de
reuniões com apresentações
de resultados com
padronização da
apresentação e itens a
serem discutidos.

Gestor NQSP Sala de
e RH
treinamento

Assegurar a sistemática
A definir
com participação de todos
gestores e equipes
multiprofissionais sendo
liderada pelo Diretor
Geral.

17

Implantar Programa de
Qualidade de vida e saúde
alinhado ao perfil
epidemiológico das pessoas.

Gestor
Medicina do
Trabalho

Fazer o levantamento do
perfil, elaborar um
programa, divulgar e
executar o mesmo.

18

Acompanhar as comissões
específicas para
gerenciamento de riscos
ocupacionais em função do
porte e da capacidade
instalada.

Gestor
Medicina do
Trabalho

In loco

Participar e monitorar as
ações das comissões

Implementar o protocolo de
Queda NQSP. 005

Gestor da
Enfermagem

In loco

Acompanhar
mensalmente as ações e
indicadores relacionados.

A definir

19

Elaborar o plano de
catástrofes e realizar o
simulado conforme
orientações e liberação
do Corpo de Bombeiros

A definir

20

Capacitação de todos os
colaboradores para situações Gestor
Sala de
de riscos patrimoniais e
Segurança do
treinamento
físicos (Simulado de Rota de Trabalho
fuga e incêndio)

Enfermeiro
SCIH

Cronograma de
avaliação

Visitas de avaliação de
cumprimento do protocolo

A definir

A definir
Levantar conforme perfil
da Unidade os modelos
de formulários
necessários e solicitar no
e-mail do NQSP

Diretor Geral

Estruturar os
dados de
produção,
consumo e
resultados

Ajustar todas informações
do projeto e validar com
as equipes.

A definir

NQSP
Central

Sala de
treinamento

Apresentação e Oficina

Hospital

Visitar áreas críticas e
mensalmente aplicar
avaliação das ações
concluídas

A definir
A definir

Gestor RH

A definir
Apresentação e oficina
A definir

Levantar junto ao
RH da SEDE

Validar junto a Direção

Sala de
treinamento

Oficina com Diretores e
Gestores para
levantamento com base
na identidade institucional
(Visão Missão e Valores)

In loco e sala de
treinamento

A definir

A definir

A definir
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21

Identificar e Mapear as
necessidades de capacitação
e desenvolvimento
considerando as
competências, estratégia
Gestor RH
organizacional e as
necessidades das pessoas
para o exercício das funções
atuais e futuras.

In loco

Formalizar o
Levantamento de
Necessidades de
Treinamento (LNT) e
realizar o mapeamento do
mesmo e divulgar quando
alinhado e aprovado pela
Direção.

22

Implantar Gerenciamento de
Riscos

Sala de
treinamento e
logística

Apresentação e oficina

23

Implantar a avaliação de
eficácia das atividades de
capacitação, através de
Gestor RH
resultado de desempenho de
trabalho.

In loco

Estabelecer sistemática e
treinar os facilitadores e
gestores.

24

Implementar o protocolo de
segurança na prescrição, uso Farmacêutico
e administração de
RT
medicamentos

Etiquetas para
identificação de
Adquirir os insumos e
alergias, etiquetas
formalizar e treinar toda
para rotulagem,
sistemática do protocolo.
termômetros
calibrados.

25

Formalizar a proposta de
Diagnóstico Organizacional
junto a Instituição
Acreditadora (IAC) e
encaminhar para aprovação
da Sede.

Gestor
NQSP/SEDE

Contrato
formalizado

Contatar a Sede

26

Elaborar e implementar os
protocolos clínicos de maior
prevalência.

Diretor
Técnico

Levantamento
junto aos
coordenadores

Promover reuniões com o
corpo clínico.

Diretor Geral

Meios formais de
comunicação

Validar a sistematização
de comunicação entre
todas as esferas
profissionais

A definir

27

Implementar o protocolo de
Segurança na comunicação
entre os profissionais da
saúde NQSP. 002

28

Contratar o Diagnóstico
Organizacional pela IAC.

Diretor Geral

Logística

Visita de avaliação
externa.

A definir

29

Elaborar o Plano de Ação
Institucional e setorial das
Ações do Diagnóstico
Organizacional e ações
pendentes do RAG aplicado.

Diretorias

Estratificação das
ações

Cobrar e validar as ações
junto aos gestores de
áreas.

30

Promover e desenvolver a
cultura da aprendizagem em
equipe, o compartilhamento
de informações, inovações e
melhores práticas.

Gestor RH

Estabelecer um
projeto com todos
os fluxos
estabelecidos e
como serão
medidos

Capacitar os gestores
para execução do projeto

31

Planejar seminários e ou
reuniões que envolvam
diferentes saberes clínico e
gerencial para garantia de
melhores resultados
assistenciais.

Diretor
Técnico

Fazer
levantamento de
casos que
possam ser
levantados e
avaliados sua
melhoria.

Elaborar projeto que
envolva reuniões
periódicas e ao menos 1
Seminário Anual

32

Implantar sistemática para
estabelecer ações para
retenção de conhecimentos

Gestor RH

Formalizar
sistemática de
multiplicação dos

Elaborar sistemática de
medição.

NQSP
Central

A definir

A definir

A definir

A definir

A definir

A definir

A definir

A definir

A definir

A definir
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conquistados pela
organização

conhecimentos
adquiridos

33

Implantar o PE e análise
crítica de indicadores

NQSP
Central

34

Avaliar os riscos clínicos e
protocolos.

35

In loco e sala de
treinamento

Reuniões com gestores e
treinamento geral.

A definir

Gestor NQSP Visita in loco

Promover auditoria de
riscos.

A definir

Diretor Geral

Visita in loco

Avaliação com os
gestores e auditores
internos

A definir

Avaliação de Certificação
Implantar sistemática com
ferramentas para gerenciar
as melhorias dos processos

NQSP

Implementação e
monitoramento
das ferramentas

Sistematizar lógica de
formalizar e apresentar
resultados de melhorias

A definir

36

37

Implantar e implementar o
modelo de gerenciamento de Diretor Geral
custos

Desenvolvendo e
Normatizando

Apresentar sistemática
aos gestores

38

Estabelecer critérios e
sistemática para qualificação
de fornecedores locais e
análise crítica de contratos,
com ênfase na avaliação de
desempenho

NQSP

Criar sistemática
padrão para
qualificação e
avaliação

Apresentar sistemática
A definir
aos gestores e
principalmente envolver
os técnicos na avaliação
(visitas técnicas ao menos
1 vez ao ano)

39

Sistemática de planejamento
para aquisição de insumos
com critérios técnicos e perfil
da instituição.

Gestor
Logística

Elaborar o PG
com todo o
processo de
aquisição de
insumos

Após aprovação da
Direção divulgar junto aos
gestores

40

Criar sistemática para o
estabelecimento de critérios
Gestor de
técnicos e multidisciplinares
Logística
para padronização de
materiais, insumos e serviços

Elaborar o PG e
Execução da
Comissão de
Padronização

Após aprovação do PG
fazer divulgação junto aos
gestores

41

Estabelecer critérios de
recebimento e
armazenamento de
materiais, insumos e
medicamentos.

Gestor de
Logística

Elaborar Its de
recebimento,
armazenamento
de materiais e
medicamentos

Divulgar e disponibilizar
nas áreas de ação, bem
como treinar a equipe
referente as Its.

42

Critérios de disponibilização
de materiais, insumos e
serviços com metodologia
que assegure
rastreabilidade.

Gestor de
Logística

Implementação
de fluxos que
assegurem a
rastreabilidade

Aplicar as sistemáticas
junto aos serviços.

43

Implementação das diretrizes
de farmacovigilância,
Gestor de
tecnovigilância e
Logística
hemovigilância.

Elaborar Manuais
específicos

Diretrizes definidas por
meio da Execução das
Comissões que neste
caso são obrigatórias aos
serviços de saúde.

44

Elaborar planos de
contingência para mitigar a
falta de insumos, materiais e
medicamentos

Gestor de
Logística

Fazer
levantamento e
contatos para
empréstimos e
compras

Descrever e divulgar
rotina estabelecida nos
momentos de
contingenciamento.

45

Sistemática que verifica as
exigências legais para
totalidade dos fornecedores.

Gestor de
logística

Criar fluxo que
assegure os
pedidos de
documentação

Monitorar anualmente o
vencimento das
documentações e
providenciar sua
atualização.

A definir

A definir

A definir

A definir

A definir

A definir

A definir

A definir
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46

Promover diretrizes e
instruções ao cliente interno
Gestor de
quanto ao uso e conservação
logística
dos insumos, materiais e
medicamentos.

Elaborar Its que
Treinar as equipes
orientem a guarda envolvidas em todas as
e utilização
etapas do processo.

A definir

47

Estabelecer critérios para
identificação, segregação,
descarte e inativação de
materiais, insumos e
medicamentos.

Alinhar a forma
conforme descrito
no PGRSS

Treinar as equipes
envolvidas em todas as
etapas do processo.

48

Estabelece mecanismos para
identificação e controle da
Gestor Adm.
entrada e saída de pessoas,
materiais e equipamentos.

Elaborar fluxos e
sinalizações.
Elaborar Its que
formalizem os
fluxos
estabelecidos

Divulgar e disponibilizar
nas áreas de ação, bem
como treinar a equipe
referente as Its.

49

Promove a educação
permanente dos profissionais
Gestor
para situações de
Administrativo
emergência relacionadas à
segurança patrimonial.

Levantar juntos à
equipe
multidisciplinar as
orientações para
ação nestas
circunstâncias.
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Divulgar e disponibilizar
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Estabelecer fluxos
Gestor
nas áreas de ação, bem
circulação nas instalações da
para entrada e
Administrativo
como treinar a equipe
organização.
saídas
referente as Its.
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Estabelece mecanismos para
Gestor
Elaborar e
Promover treinamento a
divulgação e orientação do
Administrativo descrever o Plano todos os colaboradores.
plano de evacuação.

A definir
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Estabelece plano de
contingência para situações
de incêndio, acidente,
explosão e desastres
naturais

A definir

A definir
Gestor de
logísticas

A definir

A definir
Realizar o treinamento e
documentar em Its.

Gestor
Elaborar e
Promover treinamento a
Administrativo descrever o Plano todos os colaboradores.

A definir

FIGURA 6 – CRONOGRAMA CERTIFICAÇÃO

O cronograma ilustra as fases de acreditação até o 24º mês de contrato, alinhado com o RAG.
3.3.2. HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA
Desde 1992, o Ministério da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
certificam na Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) instituições de saúde públicas e
privadas que cumprem os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno, o Cuidado
Amigo da Mulher e uma série de outros requisitos que buscam a adequada atenção à saúde
da criança e da mulher. Os hospitais certificados recebem uma placa que é fixada na entrada.
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Os objetivos da IHAC são:
•
•
•
•
•
•

Diminuir a morbimortalidade infantil por meio do estímulo à prática da amamentação
Mobilizar e capacitar profissionais de saúde para mudarem rotinas e condutas
inadequadas que possam prejudicar a amamentação e determinar um desmame precoce.
Implementar os Dez Passos Para o Sucesso do Aleitamento Materno
Por fim à prática de distribuição de suprimentos gratuitos ou de baixo custo de substitutos
do leite materno para maternidades e hospitais
Cumprir a NBCAL
Promover o Cuidado Amigo da Mulher.

Os DEZ PASSOS PARA O SUCESSO DO ALEITAMENTO MATERNO são:
1. Ter uma norma escrita sobre aleitamento, que deveria ser rotineiramente transmitida a
toda a equipe de cuidados de saúde;
2. Treinar toda a equipe de cuidados de saúde, capacitando-a para implementar esta norma;
3. Informar todas as gestantes sobre as vantagens e o manejo do aleitamento;
4. Ajudar as mães a iniciar o aleitamento na primeira meia hora após o nascimento;
5. Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem a ser
separadas de seus filhos;
6. Não dar a recém-nascidos nenhum outro alimento ou bebida além do leite materno, a não
ser que tal procedimento seja indicado pelo médico;
7. Praticar o alojamento conjunto – permitir que mães e bebês permaneçam juntos – 24 horas
por dia.
8. Encorajar o aleitamento sob livre demanda
9. Não dar bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas ao seio;
10. Encorajar o estabelecimento de grupos de apoio ao aleitamento, para onde as mães
deverão ser encaminhadas por ocasião da alta, no hospital ou ambulatório
Revertendo para a instituição vantagens como: ambiente mais calmo e tranquilo, menor taxa
infecção neonatal, estimulação o trabalho em equipe, melhor imagem e maior prestígio, mais
segurança em emergências e vantagens econômicas
Assim, durante a gestão do Hospital, será incentivado e disseminado a cultura do Hospital
Amigo da Criança. Tendo como foco principal a mobilização de toda a equipe de saúde para
que modifiquem condutas e rotinas responsáveis pelos altos índices de desmame precoce,
buscando a certificação junto a UNICEF.
FIGURA 7 - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO - HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA – APÓS
INICIO DAS ATIVIDADES
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3.4.

DESCRIÇÃO
DAS
FERRAMENTAS
MODERNIZAÇÃO GERENCIAL

E

INSTRUMENTOS

DE

O modelo de gestão desenvolvido pela Pró-Saúde visa a busca pela melhoria continua, e
como estratégia desenvolveu uma ferramenta baseada na metodologia de avaliação e
monitoramento em seus processos.
Esta ferramenta é o RAG - REQUISITOS DE APOIO À GESTÃO que é aplicado através de
visita “in loco” de forma sistêmica na Instituição com a checagem de evidências do requisito,
das práticas de trabalho dentro da legislação e das boas práticas vigente. Também é função
do RAG, de forma complementar, contribuir com os projetos de Acreditação Hospitalar, além
de estabelecer e aplicar critérios para verificação, planejamento, organização e avaliação da
gestão hospitalar, na identificação do nível de gestão praticado através da aderência dos
setores à legislação e boas práticas além da conformidade dos mesmos, mediante entrevista
e apresentação de evidências objetivas definindo os tempos de evolução da gestão para a
Instituição.
Estrutura
O RAG é composto por 8.386 requisitos que se dividem nos grupos:
Grupo 1 – Infraestrutura
Grupo 2 – Requisitos de gestão
Grupo 3 – Requisitos técnicos operacionais
Grupo 4 – Requisitos de gestão de Risco
Estes grupos por sua vez, são subdivididos em 3 níveis, sendo:
Nível I envolve a estrutura física, o cumprimento da legislação, questões de segurança do
paciente, evolução da gestão e gerenciamento de risco.
NÍVEL II é estruturado pelos requisitos do nível I, acrescidos da avaliação da Gestão
Integrada, onde apresenta fatores relacionados a resultados dos processos e suas interações.
NÍVEL III é estruturado pelos requisitos do nível I + nível II, acrescido da avaliação do sistema
de gestão de resultados estratégicos e aplicação de melhorias contínuas, como práticas
refinadas, inovadoras, proativas, disseminadas e plenamente integradas, na busca pela
Excelência em Gestão.
O checklist de cada área comporta também os requisitos sistêmicos, ou seja, são requisitos
aplicáveis em todos os processos institucionais (Infraestrutura, Gestão e Segurança e Riscos),
o resultado da avaliação destes requisitos é demonstrado através do Mapa de Processos
Sistêmicos.
Equipe avaliadora: Equipe multiprofissional, composta também por um avaliador trainee,
sendo este um profissional convidado que estará em treinamento para se tornar um avaliador
do RAG.
Avaliação da aplicação do RAG: Ao término da aplicação da metodologia o NQSP – Local
e o Diretor Geral do Hospital / Serviço de Saúde respondem uma pesquisa eletrônica com o
objetivo de avaliar a metodologia aplicada bem como a performance dos avaliadores.
Compromisso com Melhorias: Após receber o relatório com seu resultado oficial, o
Hospital/Serviço de Saúde deverá se comprometer com a melhoria dos mesmos através do
preenchimento do Compromisso com Melhorias, que é monitorado pela Sede Administrativa.
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FIGURA 8 – MODELO DE GRÁFICO DE DEEMPENHO DO RAG

FIGURA 9 – MODELO DE GRÁFICO COMPARATIVO DO RAG

FIGURA 10 – TELA DOS GRUPOS AVALIADOS PELO RAG - MODELO

FIGURA 11 – TELA DE DESEMPENHO POR NÍVEL - MODELO

35

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

3.5.

INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO QUE SERÃO
ADOTADOS PARA SE RELACIONAR COM A SECRETARIA DE SAÚDE
DO AMAPÁ

Considerando a política de saúde do estado, a Pró-Saúde manterá vínculo direto com a
SESA/AP para apresentação de prestação de contas mensal. Estes documentos serão
norteadores para a tomada de decisão conjunta uma vez que apresentaremos indicadores de
desempenho e de perfil de atendimento.
A gestão do hospital será de responsabilidade da Pró-Saúde, porém toda tomada de decisão
relativa à mudança de perfil de atendimento, novos investimentos ou mudança de escopo do
contrato de gestão serão acordadas entre as partes com o objetivo de melhorar cada vez mais
o atendimento à população local.
O apoio da Pró-Saúde junto a SESA/AP será total quanto à melhoria continuada dos serviços
e dos indicadores de atendimento à população. Os programas implantados no estado e que
terão de alguma forma a participação do hospital serão monitorados e adaptados a
necessidade do estado conforme condições e orçamento apresentado pela SESA/AP.
3.5.1. TRANSPARÊNCIA
Com foco na transparência de sua gestão a Pró-Saúde disponibilizará na internet, as
principais informações do projeto, seja no seu website da Pró- Saúde, seja website a própria
maternidade. Entre estes documentos encontram-se:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrato de gestão e seus aditivos;
Regulamentos para a unidade
Contratos assinados
Relatórios de atividades
Resultados dos processos de seleção
Pareceres técnicos
Regulamento de compras e contratação de serviços e obras
Processos de compras em andamento
Organograma
Comissões obrigatórias e outras
Balancete mensal
Controle de metas contratuais
Balanço mensal
Programas e projetos
Regulamento de seleção e contratação de pessoal
Relação dos terceirizados
Parecer da comissão avaliadora
Quadro geral estatístico de produção
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FIGURA 12 - MODELO DE TELA DA UNIDADE DE SAÚDE

Para a prestação de contas da gestão da Maternidade, serão apresentados periodicamente e
sempre que solicitados, no mínimo, os seguintes documentos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Relatórios contábeis e financeiros
Relatório de cumprimento de metas
Relatórios referentes aos indicadores de Desempenho e Qualidade estabelecidos
Relatórios de custos
Censo de origem dos usuários
Pesquisa de satisfação de usuários e acompanhantes
Relação de servidores remunerados em reação de exercício da função temporária,
assessoria de direção
Relatório de quantificação e estado de conservação dos bens do termo e permissão
de uso.

3.6.

LIMITES DE RESPONSABILIDADES CONSIDERANDO O OBJETO DE
NEGÓCIO

A gestão do gasto público permite a redução de desperdícios, o que possibilita o aumento dos
recursos disponíveis para o Estado atender melhor a população nas mais diversas formas:
desde a manutenção e o aparelhamento dos hospitais públicos à elevação da qualidade dos
serviços ofertados.
Em cumprimento ao artigo 17 da Lei nº 9.637/98, a Pró-Saúde informa os procedimentos
adotados pela entidade para compras, contratação de obras e serviços, com racional de
recurso público, visando maximizar a qualidade dos serviços ofertados com o menor custo
possível. O procedimento de compras e contratação de obras e serviços compreende o
cumprimento das seguintes etapas: I - solicitação de compras; II - qualificação de
fornecedores; III coleta de preço; IV - apuração da melhor oferta; V - emissão da ordem de
compra. A coleta de preço poderá ser realizada por e-mail, podendo também ser utilizado o
Portal da Central de Compras Pró-Saúde, com no mínimo 3 (três) fornecedores. Descritos no
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REGULAMENTO PRÓPRIO DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS no
Anexo V deste projeto.
Somente poderão participar da etapa de coleta de preços, as empresas legalmente
constituídas, que apresentarem os documentos legais de habilitação jurídica, qualificação
técnica e regularidade fiscal.
Todos os processos para contratação de pessoal, serviços, obras, compras ou outras
atividades que se relacionem ao objeto do presente contrato de gestão, depois de
submetidos à análise prévia da CTA/SESA/AP serão publicados nos meios oficiais de
publicidade, garantindo ampla publicização de nossos processos.

A Pró-Saúde vem desenvolvendo o modelo de gestão de suas unidades adotando medidas
de integridade institucional anticorrupção (sistemas de “compliance”) e criando mecanismos
de auto regulação setorial com vistas a fortalecer a organização e divulgação de suas
melhores práticas ou mesmo da edição de normas que tornem obrigatórios determinados
comportamentos em termos de governança, gestão e transparência administrativa.
Com este modelo gerencial visa a promoção, proteção e recuperação da saúde, não só dos
usuários das unidades administradas bem como a de seus colaboradores.
Se ao longo da vigência do contrato, de comum acordo entre as partes, for proposto a
realização de outros tipos de atividades, diferentes daquelas aqui relacionadas, seja pela
introdução de novas atividades diagnósticas e/ou terapêuticas, seja pela realização de
programas especiais para determinado tipo de patologia, estas atividades deverão ser
previamente estudadas, pactuadas e autorizadas pela SESA/AP.

3.7.

MODELO DE RELACIONAMENTO IMPLANTADO ENTRE A OSS E OS
ENTES NAS TRÊS ESFERAS RESPONSÁVEIS PELA ATENÇÃO
MATERNO INFANTIL

As ações voltadas para a atenção materno infantil tem como objetivo organizar a rede de
cuidados, integral e humanizada de atenção as mulheres e recém-nascidos, favorecendo o
acesso às práticas de saúde que defendam e protejam a vida, estas ações envolvem os
gestores municipais, estaduais e federais.
Considerando que o nível federal tem principalmente, as atribuições de formular, avaliar e
apoiar políticas; normalizar ações; prestar cooperação técnica aos Estados, ao Distrito
Federal e municípios; e controlar, avaliar as ações e os serviços, respeitadas as competências
dos demais níveis.
A direção estadual do SUS tem como principais atribuições promover a descentralização de
serviços; executar ações e procedimentos de forma complementar aos municípios; prestar
apoio técnico e financeiro aos municípios. À direção municipal do SUS compete,
principalmente, a execução, controle, avaliação das ações e serviços das ações de saúde.
Para garantir a assistência prestada ao binômio mãe/RN, no que cabe a maternidade, serão
elaborados e implantados fluxos e protocolos com a rede básica e regulação estadual para
média e alta complexidade, estabelecendo -se assim, a referência e contra referências para
os atendimentos,
O sistema de referência e contra referência de casos, visa a assistência integral às
necessidades de saúde da população.
Entende-se por referência o ato de encaminhamento de um paciente atendido em um
determinado estabelecimento de saúde a outro de maior complexidade. A referência deverá
sempre ser feita após a constatação de insuficiência de capacidade resolutiva e segundo
normas e mecanismos preestabelecidos. O encaminhamento deverá ser acompanhado com
todas as informações necessárias ao atendimento do paciente (formulário com resumo da

38

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

história clínica, resultado de exames realizados, suposição diagnóstica, etc.) e a garantia,
através de agendamento prévio, do atendimento na unidade para o qual foi encaminhado.
Por contra referência entende-se o ato de encaminhamento de um paciente ao
estabelecimento de origem (que o referiu) após resolução da causa responsável pela
referência. A contra referência do paciente deverá sempre ser acompanhada das informações
necessárias ao seguimento ou acompanhamento do paciente no estabelecimento de origem
onde, juntamente com seus familiares, será atendido nas suas necessidades básicas de
saúde.
Os pacientes que necessitem de avaliações especializadas, recursos diagnósticos e
terapêuticos não disponíveis na unidade, devem ser, após o atendimento médico com
estabilização do quadro clínico, registrados, via sistema de informações na Central de
Regulação de Leitos para transferência. Deverá ser emitido solicitação/relatório médico,
buscando a transferência com garantia de recursos e de recebimento do paciente pela
Unidade de Destino. Deve haver retaguarda hospitalar previamente pactuada com fluxos e
mecanismos de transferência claros. A Central de Regulação fará a seleção, indicação,
regulação e transferência do paciente até os leitos da Instituição Prestadora. Caso estes leitos
não estejam disponíveis ou não tenham o perfil assistencial contratualizado/conveniado, estes
pacientes deverão ser transferidos a outros hospitais da rede pública ou complementar, a
serem determinados pela Central Estadual de Regulação. Deve existir mecanismo de
referência e contra referência com a rede hospitalar, com a rede básica: ambulatórios,
unidades básicas de saúde (UBS) e Programas Saúde da Família (PSF) do Distrito Sanitário
onde se encontra, permitindo o adequado acompanhamento dos pacientes após o
atendimento no hospital e sua inserção, não apenas na atividade curativa como também em
atividades de promoção e prevenção da saúde. Estas pactuações serão definidas pela
SESA/AP e cumpridas pela instituição contratada. Nos casos de necessidade de transferência
para outra unidade hospitalar a paciente deve ter a garantia de transporte através de
ambulância, seja ela do tipo UTI ou convencional, definida pelo profissional médico
responsável pelo paciente.
Nos casos de falta absoluta de recursos necessários para o paciente em outros hospitais da
rede municipal ou demora na transferência via regulação, o paciente não poderá ser impedido
de permanecer nas dependências do Hospital até que esteja disponível o recurso mais
adequado.
A implantação do contra referências para os serviços já existentes com a Atenção Primária e
outros estabelecimentos assistenciais de saúde será mantida conforme demanda atual.
No Anexo I encontra-se o Modelo de Manual de Referência e Contra referência utilizado
atualmente nos hospitais administrados pela Pro-Saúde, este e poderá ser adaptado e ser
utilizado na Maternidade.

3.8.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CAMPO DE ATUAÇÃO DA OSS COM
ÊNFASE NA ATENÇÃO HOSPITALAR PÚBLICA, DESTACANDO SUA
INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIO

A Pró-Saúde é uma das maiores entidades de gestão de serviços de saúde e administração
hospitalar do País. Tem sob sua responsabilidade mais de 2.068 leitos e o trabalho de cerca
de 16 mil profissionais, sendo 2,9 mil médicos, contribuindo para a humanização do
atendimento hospitalar, em especial do SUS. Com excelência técnica e credibilidade nacional,
é uma Organização Social de Saúde (OSS) que oferece uma gama de serviços em benefício
da vida. A atuação na área de administração hospitalar tornou a entidade amplamente
reconhecida no setor e permite que a Pró-Saúde ofereça a mesma qualidade em assessoria
e consultoria, planejamento estratégico, capacitação profissional, diagnósticos hospitalares e
de saúde pública, gestão de serviços de ensino e muitos outros. A atuação da Pró-Saúde,
entidade sem fins lucrativos, se alinha aos esforços da sociedade para o aperfeiçoamento dos
serviços públicos de saúde.
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Como organização alicerçada na ética cristã e na vasta experiência católica de trabalho social,
voltada aos mais diversos públicos, nas mais distintas realidades, a Pró-Saúde prima pela
valorização da vida, pela defesa das condições essenciais para o desenvolvimento das
pessoas, pelo bem público e fortalecimento da gestão humana.
Alinhado à gestão de processos, a Pró-Saúde emprega a administração estratégica,
estabelecendo seus objetivos com relação aos ambientes internos e externos bem como os
objetivos organizacionais. São eles:
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 públicos 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.
Princípios
•
•
•
•

Profissionalismo
Qualidade
Responsabilidade Social
Ética

A Pró-Saúde, desenvolve a Gestão Assistencial conforme a RDC nº 36/2013 e para
certificação de qualidade dos Hospitais, usualmente, utiliza a metodologia da Organização
Nacional de Acreditação – ONA. Este programa (ONA) poderá ser adequado durante o
decorrer do contrato de gestão.
O Modelo de Gestão Pró-Saúde é baseado na definição de estratégias e planos, elaborados
conforme o perfil da unidade e necessidades dos clientes, buscando resultados satisfatórios
para os steakholders (partes interessadas). Esta metodologia está orientada pelo processo
de melhoria contínua.
A política de Gestão de Pessoas está estruturada de forma a promover a capacitação para as
competências adequadas para que os colaboradores desenvolvam suas atividades de forma
segura, eficiente e eficaz. A Gestão de Pessoas da Pró-Saúde é pautada e desenvolvida
através de estratégias que garantam o alinhamento, com a missão, visão, valores da
instituição, com o contratante, com a legislação e principalmente com o respeito aos seres
humanos.
Para que a Gestão e Regulação dos Serviços de Saúde ocorram de forma satisfatória, estas
serão fundamentadas em sistema de planejamento, organização, controle, avaliação e
regulação integrados nos níveis nacional estadual e municipais.
TABELA 3 - HOSPITAIS/UNIDADES DE SAÚDE/EDUCAÇÃO GERENCIADOS
OPERACIONALIZADAS PELA PRÓ-SAÚDE
NOME DA UNIDADE DE SAÚDE
INICIO CONTRATO

E

ACRE
01. Hospital Santa Juliana – Rio Branco - AC
ALAGOAS
02. Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares –
MedCoop – Arthur Ramos – Maceió – AL

07/11/2011

16/06/2003
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03. Santa Casa de Penedo – AL

03/10/2011

ESPÍRITO SANTO
04. Hospital Estadual de Urgência e Emergência - Vitória
18/12/2015
BAHIA
05. 16º Centro de Saúde Maria Conceição Santiago Imbassay
22/06/2006
- Salvador – BA
06. Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães – Mairi
13/12/2012
07. UPA Valéria – Salvador/BA
25/03/2014
08. Hospital Alayde Costa
01/09/2014
GOIÁS
09. Hospital de Urgência – Santa Helena de Goiás – GO
16/11/2010
PARÁ
10. Hospital Porto de Trombetas – Oriximiná – PA 01/06/1997
11. Hospital Yutaka Takeda – Parauapebas – PA
21/07/1997
12. Hospital 05 de Outubro – Canaã dos Carajás – PA
10/05/2006
13. Hospital Regional Público do Sudeste do Pará – Marabá – PA
03/07/2006
14. Hospital Regional da Transamazônica – Altamira – PA
07/12/2006
15. Hospital Público do Oeste do Pará – Santarém – PA
08/05/2008
17.Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência –
12/12/2012
Ananindeua – PA
16. Hospital Galileu – Belém/PA
14/02/2014
18. Hospital Infantil Oncológico– Belém/PA
10/09/2015
PARANÁ
19. Hosp. Mun. N. Sra. da Luz dos Pinhais e UPA Pinhais
10/12/2009
RIO DE JANEIRO
20. Hospital Getúlio Vargas – RJ
20/12/2012
21. UTI – Hospital Estadual Carlos Chagas
20/12/2012
24. Hospital Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e Hosp.
26/02/2013
Estadual Anchieta- RJ
RONDÔNIA
265. Hospital Bom Pastor de Guajará Mirim – Guajará Mirim –
13/05/2011
RO PAULO
SÃO
26. Hospital Universitário de Jundiaí – SP
20/05/2009
27. Serviços de Saúde em Catanduva – SP
17/12/2010
28. SAMU Mogi das Cruzes SP
16/09/2011
29. Hospital Municipal Braz Cubas – Mogi das Cruzes/SP
27/03/2014
30.UBS Alto do Ipiranga – Mogi das Cruzes
01/09/2016
31.UPA Corasi
23/12/2016
32. Pronto Socorro Engenho Novo – Barueri - SP
28/08/2013
33. Centro de Educação Infantil Santa Rita – São Paulo - SP
29/05/2015
34. Centro de Educação Infantil Lageado - São Paulo - SP
20/05/2008
35. Centro de Educação Infantil Jardim Eliane - São Paulo - SP
01/07/1998
36. Centro de Educação Infantil Jardim são Jorge- São Paulo –
01/07/1998
SP

No Anexo IV encontra-se o portfólio da Pró-Saúde.
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3.9.

ÁREA DE ATIVIDADE

3.9.1. HORÁRIOS E FREQUÊNCIA SEMANAL DO USO DOS LEITOS
As diferentes linhas de atendimento sugerem que haja um profissional responsável e
qualificado pelo caso e que ele esteja adequadamente identificado como tal no prontuário do
paciente. Dentre os aspectos observados pelas metodologias, estão: garantir que esse
profissional documente as informações relativas ao plano terapêutico ou plano de cuidado;
que o histórico clínico, psicológico e social tenha sido coletado na entrevista de avaliação
inicial; que cada paciente tenha um plano de cuidado individual baseado na avaliação de
suas necessidades; que o cuidado seja planejado e registrado no prontuário do paciente;
que as informações sejam repassadas aos pacientes e familiares de maneira oportuna;
que haja um processo formal para revisão desse plano ao longo de todo o cuidado.
A partir desta sistematização, o envolvimento dos profissionais nos assuntos relacionados
à segurança na assistência e na gestão do cuidado, incluindo os planos terapêuticos, o
hospital vem observando curvas de resultados positivas, no sentido da diminuição
progressiva do tempo médio de permanência dos pacientes.
Controlar o tempo de permanência (hospitalização) do paciente dentro de uma instituição
é fundamental por uma série de fatores como, por exemplo, para garantir uma adequada
gestão financeira, evitando-se gastos e intervenções desnecessárias, e otimizar a gestão de
recursos humanos e tecnológicos. Em algumas realidades, além destes fatores, o controle
do tempo de permanência funciona como método para garantir que leitos institucionais, que
muitas vezes são escassos e aquém das reais necessidades da localidade, não sejam
ocupados por pacientes que não requeiram cuidados de saúde no regime hospitalar por
pacientes que não requeiram cuidados de saúde no regime hospitalar.
O Sistema Único de Saúde (SUS) possui uma tabela de procedimentos que estabelece os
limites de permanência para cada intervenção de saúde por ele financiada e, portanto,
quando o usuário ultrapassa este limite de permanência, a instituição não recebe a
compensação financeira.
Instruções específicas
Assim que o paciente admitido, o médico preenche o documento padrão, elencando todas as
atividades globais que devem ser empreendidas nos dias previstos para internação. Esse
registro contém também campos para a descrição das atividades que as outras equipes,
como enfermagem, fisioterapia, nutrição e internação, devem desenvolver e que também
deve ser preenchido pelo médico. Diariamente, o plano terapêutico é revisado com
documentação no prontuário do paciente e monitorado no quadro de monitoramento do plano
terapêutico nas unidades. A meta é criar uma aferição diária da execução ou não do plano.
Preenchido pelo enfermeiro, no quadro em cada unidade de internação, se acompanha o
plano e caso a meta clínica não seja cumprida, a equipe mínima documenta em prontuário e
justifica. Isso provoca a revisão do plano pelo médico e permite que os casos que fogem ao
planejado sejam monitorados e melhorias com as mudanças nos processos sejam
fundamentadas. As etapas são:
1ª - Identificar a condição clínica do paciente (riscos, diagnóstico principal e comorbidades);
2ª - Mobilizar a equipe interdisciplinar necessária;
3ª - Estabelecer alternativas terapêuticas;
4ª - Decidir com o paciente e/ ou responsável a terapêutica a ser realizada;
5ª - Identificar e mitigar os riscos inerentes à terapêutica escolhida;
6ª - Estabelecer metas e planejar alta (tempo de internação);
7ª - Executar o plano terapêutico;
8ª - Avaliar o resultado clínico;
9ª - Realinhar o plano quando necessário.
Os quadros para acompanhamento, organizados nos postos de trabalho das unidades de
internação/atendimento estão adaptados para que o controle do tempo de permanência e
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da previsão de alta pela meta clínica, seja realizado visualmente, aplicando-se o sistema
kanban, ferramenta organizada inicialmente com o tempo médio por especialidade clínica,
com regras claras para facilitar a adesão da equipe
A equipe responsável (médico assistente e enfermeiro do setor), ao detectar o kanban
amarelo durante a visita diária, deverá avaliar a situação clínica para o cumprimento do Plano
e assim preparação para a alta hospitalar ou necessidade de revisão do plano.
Ao detectar, por meio do kanban vermelho, que o tempo de internação excede ao esperado
para a condição clínica, deverá ser investigado com a equipe responsável os motivos do
paciente se encontrar com o tempo de internação extrapolado.
FIGURA 13 – MODELO DE USO DO KANBAN

A figura acima poderá ser utilizada como modelo para as unidades de internação (ALCON,
unidade de internação obstétricas, UTIN, UCINCO e UCINCA).
Os leitos das unidades associadas ao atendimento de parto (CPN e PPP), os leitos de
internação e os leitos de observação estarão disponíveis na totalidade da capacidade
instalada, todos os dias nas 24 horas, respeitando os tempos destinados, à efetivação da alta
médica, saída da paciente, higienização e preparo do leito e nova internação,
Na sequência se encontra uma proposta para o uso dos leitos de CO, CPN e PPP. Esta
proposta deverá ser adaptada a necessidade do hospital.
TABELA 4 – DIPOSNIBILIDADE DAS SALAS DE PPP/CPN/CO
DIAS DA SEMANA

Segunda

CPN
PPP
Sala 1/CO
Sala 2/CO

Terça

Quarta
Quinta
Sexta
Disponível para a demanda
Disponível para a demanda
Obstetríci
Obstetrícia Obstetrícia Obstetrícia
Obstetrícia
a
Urgência
Urgência
Urgência Urgência Urgência

Sábado

Domingo

Urgência

Urgência

Urgência

Urgência

Nos finais de semana o centro obstétrico funcionará apenas para urgência e emergência.
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3.9.2. HORÁRIOS E DISTRIBUIÇÃO SEMANAL DE UTILIZAÇÃO DOS LOCAIS DE
SERVIÇOS AMBULATORIAIS
Abaixo apresentamos uma proposta para o uso das salas do Ambulatório. Esta proposta
poderá ser adaptada mediante a necessidade.
TABELA 5 – DISPONIBILIDADE DAS SALAS DE AMBULATÓRIO/APOIO
SEGUNDA
Sala 1 - Teste 8 às 12
pezinho
Sala
2
-Teste
8 ás 10
orelhinha
Sala 3 - Teste olhinho
14 ás 16
Banco de leite - 8 às 12 – 13
Coleta de leite
ás 17

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

8 às 12

8 às 12

8 às 12

8 às 12

8 ás 10

8 ás 10

8 ás 10

8 ás 10

14 ás 16
8 às 12 –
13 ás 17

14 ás 16
8 às 12 –
13 ás 17

14 ás 16
8 às 12 –
13 ás 17

14 ás 16
8 às 12 – 13
ás 17

As salas estarão disponíveis à utilização mediante agenda do profissional.
Preferencialmente os RNs receberão alta da Maternidade com todos os testes realizados.
Caso haja a necessidade de retornar à Maternidade para a realização dos testes acima, o
agendamento deverá ser realizado pelo próprio profissional.
3.9.3. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO, DISTINGUINDO ENTRE ATIVIDADE
PROGRAMADA E URGENTE, DE TODOS OS SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS E
TERAPÊUTICOS.
A seguir apresentamos uma proposta para os horários de atendimento do serviço de SADT
contemplado no edital. Esta proposta poderá ser adaptada mediante a necessidade.
TABELA 6 – DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS
SADT

*HORÁRIOS

**PROGRAMADOS

***URGÊNCIA

Raio - X
Ultrassonografia
Ecocardiograma
Eletrocardiograma
Agencia
transfusional
Laboratório
de
análises clínicas

24 h
8h – 12h e 14 - 18 h
10h, 13h, 15h
24 horas

X
X
X
X

X
Sobreaviso
Sobreaviso
X

24 horas

X

X

24 horas

X

X

* o quadro acima refere-se à disponibilização semanal de horários.
** distribuição de SADT em caráter de procedimento eletivo/programado
*** distribuição de SADT em caráter de procedimento de urgência.

3.10. AREA DE QUALIDADE – QUALIDADE OBJETIVA
3.10.1. NÚMERO DE COMISSÕES TÉCNICAS
As instituições hospitalares têm adotado as comissões hospitalares como um instrumento de
gestão para oferecer serviços de qualidade aos usuários. As comissões hospitalares
desempenham várias funções na instituição, destacando-se a produção de indicadores
relevantes para a gestão hospitalar e também contribuir para a eficácia das organizações em
prol dos usuários.
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Para cada comissão será criada uma pasta arquivo para organizar a documentação, neste
estarão as atas de nomeação, reunião, cronograma de atividades, etc.
No Anexo IV, encontram-se os regimentos das comissões abaixo descritas, assim como o
Manual das comissões.
.
As Comissões que serão implantadas no Hospital são:
3.10.1.1.

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – CCIH

A Lei Federal 9.431 de 06/01/97 instituiu a obrigatoriedade da existência da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e de um Programa de Controle de Infecções
Hospitalares (PCIH), definido como um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e
sistematicamente, tendo como objetivo a redução máxima possível da incidência e gravidade
das infecções nosocomiais. Em 13/05/98, o Ministério da Saúde editou a Portaria 2.616/98,
com diretrizes e normas para a execução destas ações, adequando-as à nova legislação.
TABELA 7 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
Profissional com formação em de nível superior indicado
Presidente
pela Diretoria da Instituição e escolhido pelos membros da
Comissão.
Profissional com formação em de nível superior indicado
Secretário
pela Diretoria da Instituição e escolhido pelos membros da
Comissão.
Profissional com formação em de nível superior indicado
Membros Efetivos pela Diretoria da Instituição e escolhido pelos membros da
Comissão.

QTD
01

01

05

Atendendo a resolução 2616/1998 a composição da CCIH será composta por profissionais de
nível superior das áreas: Medica, Enfermagem, Administrativa, Microbiologia e Farmácia,
outros profissionais cujo as atividades tenham impacto direto com as questões de infecção e
epidemiologia poderão ser convidados a fazerem parte da Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar. Respeitando o total de leitos e complexidade dos serviços prestados.
Objetivo e Funcionamento
• Propor diretrizes de atuação em assuntos relevantes para o controle de infecção hospitalar;
• Avaliar sistematicamente o Programa de Controle de Infecção Hospitalar - PCIH, Serviço
de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e o Sistema Operacional de Vigilância,
Notificação e Investigação Epidemiológicas do hospital;
• Estimular o quadro técnico do Hospital ao desenvolvimento de pesquisas que venham a
contribuir, direta ou indiretamente, para o controle da infecção Hospitalar.
• Elaborar, implementar, manter, avaliar e adequar aspectos de prevenção e controle
propriamente dito;
• Planejar e implementar cursos de atualização em controle de infecção Hospitalar,
objetivando estabelecer sistematicamente um programa de Educação Médica Continuada
para equipe multiprofissional que lida, direta ou indiretamente, com a comunidade
Hospitalar;
• Planejar, padronizar, treinar e supervisionar técnicas, procedimentos, normatizações e
medidas de prevenções universais relativas à prevenção e ao controle das infecções
hospitalares no Hospital, em todos seus setores.
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TABELA 8 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
CONTRATO
FUNDAMENTO:
IMPLANTAR A COMISSÃO
Âmbito de desempenho
Qualidade e requisito legal
Tipo de Indicador
Continuo
Portaria de Constituição da Comissão e relatório do registro
das investigações realizadas e providências adotadas. Rotina
Fonte de Auditoria
de notificação de reação adversa, queixa técnica e erros de
medição implantada.
Comissão Implantada em até 03 meses com realização de
pelo menos uma reunião no trimestre, evidenciada em com
Meta Inicial:
ata. Manual de Rotinas e Procedimentos implantadas
(Instruções de Trabalho – ITs)
Reunião Mensal, com registro em ata e análise crítica dos
Meta Permanente:
casos notificados.
FIGURA 14 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (APÓS A POSSE DOS MESMOS)

3.10.1.2.

COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

A Comissão de Ética Médica é o órgão supervisor da ética profissional na instituição,
representando o Conselho Regional e Federal de Medicina. Este tem por atribuição julgar e
disciplinar a classe médica nos aspectos referentes ao exercício profissional, cabendo-lhes
zelar e trabalhar, por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da
Medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente.
TABELA 9 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
Profissional com formação em medicina, eleito pelo corpo
Presidente
clínico do Hospital
Profissional que atue no Hospital, eleito para a Comissão
Secretário
e para o cargo.
Profissional com formação em medicina, eleito pelo corpo
Membros Efetivos
clínico do Hospital
Profissional com formação em medicina, eleito pelo corpo
Membros Suplentes
clínico do Hospital

QTD
01
01
03
03

A formação da Comissão é através de processo eleitoral, com a inscrição espontâneo de
Médicos do Corpo Clinico devidamente inscritos no CRM/AP, seguindo o Regimento do Corpo
Clinico e sendo supervisionada pelo CRM da jurisdição.
Objetivos e Funcionamento
•
•
•

Orientar e fiscalizar o desempenho ético da profissão dentro da Instituição;
Atuar como controle de qualidade das condições de trabalho e prestação de assistência
médica na Instituição, sugerindo e acompanhando as modificações necessárias;
Denunciar às instâncias superiores as eventuais más condições de trabalho;
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•

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

TABELA 10 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
CONTRATO
FUNDAMENTO
IMPLANTAR COMISSÃO
Âmbito de desempenho
Qualidade e requisito legal
Tipo de Indicador
Continuo
Fonte de Auditoria
Atas das Reuniões, Pareceres técnicos
Comissão Implantada em até 04 meses com realização de
Meta Inicial:
pelo menos uma reunião no quadrimestre.
Meta Permanente:
Reunião Mensal, com registro em ata e dos casos solicitados
FIGURA 15 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (APÓS A POSSE DOS MEMBROS)

3.10.1.3.

COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM

A Comissão de Ética de Enfermagem (C.E.E.) é o órgão que representa o Conselho Regional
de Enfermagem em caráter permanente junto às Instituições de Saúde, tendo funções
educativas, fiscalizadoras e consultivas dos exercícios profissional e ético dos profissionais
de Enfermagem nas referidas instituições. É reconhecida pela Diretoria ou Gerência de
Enfermagem estabelecendo uma relação de autonomia e independência com ela,
assessorando a mesma sobre assuntos pertinentes ao Serviço de Enfermagem.
TABELA 11 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
QTD
Profissional com graduado em Enfermagem eleito por
Presidente
votação interna pelos membros que se elegeram para a
01
Comissão de Ética de Enfermagem.
Profissional da área de Enfermagem eleito por votação
Secretário
interna pelos membros que se elegeram para a Comissão
01
de Ética de Enfermagem.
Profissional da área de Enfermagem eleito por votação
Membros Efetivos
05
direta pelo corpo de enfermagem do hospital
Profissional da área de Enfermagem eleito por votação
Membros Suplentes
05
direta pelo corpo de enfermagem do hospital
A composição da Comissão deverá obedecer às disposições contidas nas normas e
orientações do Conselho Federal de Enfermagem, conforme Resolução Nº 174/1994 e
Decisão do COREN/ DIR 01/2011. A formação da Comissão ocorre através de pleito eleitoral
sendo supervisionada pelo COREN da jurisdição.
Objetivos e Funcionamento
•

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

Zelar pelo exercício ético dos profissionais de enfermagem da instituição;
Colaborar com o COREN no combate ao exercício ilegal da profissão e na tarefa de
educar, discutir, orientar e divulgar temas relativos à ética dos profissionais.

TABELA 12 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
CONTRATO
FUNDAMENTO
IMPLANTAR COMISSÃO
Âmbito de desempenho
Qualidade e requisito legal
Tipo de Indicador
Continuo
Fonte de Auditoria
Atas das Reuniões, Pareceres técnicos
Comissão Implantada em até 04 meses com realização de
Meta Inicial:
pelo menos uma reunião no quadrimestre.
Meta Permanente:
Reunião Mensal, com registro em ata e dos casos solicitados
FIGURA 16 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (APÓS A POSSE DOS MEMBROS)

3.10.1.4.

COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DO PRONTUÁRIO DO PACIENTE

A obrigatoriedade da implantação comissão de análise e revisão do prontuário está definida
pelos Conselhos Regionais de Medicina. Com progressiva complexidade dos serviços e o
avanço técnico e científico da área de saúde exigiriam uma constante avaliação dos
prontuários. A Comissão de análise e Revisão de Prontuário do Hospital será um grupo
técnico de assessoria, estudo e análise, normativo e fiscalizador, subordinado diretamente à
Diretoria do Hospital, que tem como principais objetivos.
TABELA 13 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
Profissional com nível superior indicado pela Diretoria da
Presidente
Instituição e escolhido pelos membros da Comissão.
ViceProfissional com nível superior indicado pela Diretoria da
Presidente
Instituição e escolhido pelos membros da Comissão.
Profissional com nível superior indicado pela Diretoria da
Secretário
Instituição e escolhido pelos membros da Comissão.
Membros
Profissional com nível superior indicado pela Diretoria da
Efetivos
Instituição e escolhido pelos membros da Comissão.

QTD
01
01
01
03

A comissão deverá ser composta por membros Médicos, Direção Administrativa, Serviço de
Arquivo e Estatística e Enfermeiro. Poderá haver representantes de outros serviços e/ ou
profissional da equipe multiprofissional.
Objetivos e Funcionamento
•
•
•

Recomendar normas sobre o conteúdo dos prontuários e zelar pelo seu cumprimento;
Assegurar a qualidade das documentações multiprofissionais na assistência, pesquisa e
estatística do hospital;
Revisar e avaliar por amostragem os Prontuários visando assegurar o cumprimento da
normatização estabelecida
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•
•

Planejar e executar as ações necessárias à manutenção de um padrão de qualidade
eficaz da documentação médica;
Apoiar as demais Comissões visando alcançar os objetivos comuns às suas atribuições.

TABELA 14 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
CONTRATO
FUNDAMENTO:
IMPLANTAR COMISSÃO
Âmbito de desempenho
Qualidade e requisito legal
Tipo de Indicador
Continuo
Fonte de Auditoria
Portaria de Constituição e Registro das Atas
Comissão Implantada em até 03 meses com realização de
Meta Inicial:
pelo menos uma reunião para revisão no trimestre.
Reunião Mensal, com registro em ata do nº de prontuários
Meta Permanente:
analisados, identificação de pontos críticos e soluções
encaminhadas
FIGURA 17 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (APÓS A POSSE DOS MEMBROS)

3.10.1.5.

COMISSÃO HOSPITALAR DE EPIDEMIOLOGIA

A Comissão de Vigilância Epidemiológica tem por finalidade detectar, recomendar e adotar
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
TABELA 15 - Composição da Comissão
Formação
Perfil do Componente
Médico
Profissional com formação em medicina,
Profissional com formação em Enfermagem, que atue
Enfermeiro
hospital, preferencialmente no CCIH
Profissional com formação em Farmácia, e que atue
Farmacêutico
hospital
Bioquímico ou
Profissional com formação em Biologia, Farmácia
Biomédico
Bioquímica ou Biomedicina, que atue no Hospital
Profissional com formação em Administração, que atue
Administrador
Hospital

QTD
01
no
no
e
no

01
01
01
01

Objetivos e Funcionamento
•
•
•

Elaborar, implementar e manter o sistema de busca ativa para pacientes internados ou
atendidos em pronto-socorro e ambulatório, para detecção de Doenças de Notificação
Compulsória;
Notificar e investigar as DNC no âmbito hospitalar, utilizando as fichas de notificação e
investigação padronizadas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação –
SINAN;
Realizar a notificação imediata para as doenças que precisam de ação de controle e
investigação imediata, segundo normas e procedimentos estabelecidos pela SVC;

49

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Inserir as informações nas fichas de investigação epidemiológica do banco de dados do
SINAN, consolidar, analisar e divulgar as informações referentes às DNC no ambiente
hospitalar, respeitando as normas e rotinas estabelecidas pela SINAN, para subsidiar o
planejamento e a avaliação das ações para os gestores do hospital;
Participar das atividades de investigação de surtos e de interrupção da cadeia de
transmissão de DNC detectados no âmbito hospitalar;
Promover um trabalho integrado com o laboratório do Hospital e como os outros
laboratórios de referência, bem como serviços de anatomia patológica, estabelecendo
fluxo de envio de amostras e de recebimento de resultados de exames referentes às DNC;
Incentivar a realização de necropsias ou a coleta de material e fragmentos de órgãos para
exames microbiológicos e anatomopatológico, em caso de óbito por causa mal definida;
Estabelecer um fluxo com a Farmácia, para recebimento de informações de pacientes em
uso de medicamentos próprios de DNC; - promover a integração com o Serviço de
Arquivo Médico (SAME) e a comissão de revisão de prontuário médico do Hospital para
o acesso às informações necessárias à vigilância epidemiológica contidas nos
prontuários e em outros registros de atendimento;
Trabalhar em parceria com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e
quando existente no hospital, com o Registro Hospitalar de Câncer, Comissão de Análise
de Óbito, Gerência de Riscos Sanitário Hospitalar, Tecnovigilância, Farmacovigilância e
Hemovigilância;
Participar de treinamento continuado para os profissionais dos serviços estimulando a
notificação das doenças no ambiente hospitalar;
Elaborar e divulgar periodicamente relatórios das doenças notificadas no hospital e
realizar sistematicamente reuniões com a equipe médica e de outros profissionais;
Monitorar, avaliar e divulgar o perfil do morbi-mortalidade hospitalar;
Monitorar e avaliar o preenchimento das declarações de óbitos e de nascidos vivos;
Participar do monitoramento e da avaliação dos óbitos maternos e infantis no ambiente
hospitalar, nos termos definidos na Portaria nº 653/GM, de 28 de maio de 2003.

TABELA 16 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
CONTRATO
FUNDAMENTO:

IMPLANTAR A COMISSÃO

Âmbito de desempenho
Tipo de Indicador

Qualidade e requisito legal
Continuo
Portaria de Constituição da Comissão e relatório do registro
das investigações realizadas e providências adotadas. Rotina
de notificação de reação adversa.
Comissão Implantada em até 03 meses com realização de
pelo menos uma reunião no trimestre. Manual de Rotinas e
Procedimentos implantadas (Instruções de Trabalho – its)
Reunião Mensal, com registro em ata e análise crítica dos
casos notificados.

Fonte de Auditoria

Meta Inicial:
Meta Permanente:
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FIGURA 18 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (após a posse dos membros)

3.10.1.6.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E REVISÃO DE ÓBITOS

Comissão com caráter educativo e visa atender a orientação do CRM a Resolução CFM
n.1897 de 17 de abril de 2009, que mediante o conhecimento das causas e dos processos
envolvidos na ocorrência do óbito são aspectos de grande relevância e contribuem para o
aprimoramento da atenção e do cuidado no hospital. Possibilitam ainda, o aperfeiçoamento
dos registros hospitalares e especial do prontuário do cliente, impactando em uma continua
melhoria do processo diagnostico e terapêutico através de análise crítica dos óbitos ocorridos
e como documento ético profissional. Contribui para a manutenção da fonte de dados
estatísticos, para identificação do perfil epidemiológico regional e contribuir com o banco de
dados do DATASUS – SIM (Serviço de Informação sobre Mortalidade).
O conhecimento das causas e dos processos envolvidos na ocorrência do óbito são aspectos
de grande relevância e contribuem para o aprimoramento da atenção e do cuidado no hospital.
Possibilitam ainda, o aperfeiçoamento dos registros hospitalares e especial do prontuário do
cliente. A Comissão de Revisão de Óbitos é um órgão subordinado diretamente à Diretoria do
Hospital e tem por finalidade analisar os óbitos, os procedimentos e condutas profissionais
realizadas, bem como a qualidade de informações dos atestados de óbitos.
Esta comissão também fará a avaliação dos óbitos maternos e neonatal
TABELA 17 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
Profissional com formação em de nível superior indicado pela
Presidente
Diretoria da Instituição e escolhido pelos membros da Comissão.
ViceProfissional com formação em de nível superior indicado pela
Presidente
Diretoria da Instituição e escolhido pelos membros da Comissão.
Profissional com formação em de nível superior indicado pela
Secretário
Diretoria da Instituição e escolhido pelos membros da Comissão.
Membros
Profissional com formação em de nível superior indicado pela
Efetivos
Diretoria da Instituição e escolhido pelos membros da Comissão.

QTD
01
01
01
04

A composição da comissão deverá ser composta de membros Médicos, Direção
Administrativa e Enfermeiro. Poderá haver representantes de outros serviços e/ ou
profissional da equipe multiprofissional sempre que convidados.
Objetivos e Funcionamento
•
•
•
•
•
•
•

Analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos à óbitos que lhe forem enviados;
Elaborar normas para auditoria e revisão dos prontuários de pacientes que foram a óbito;
Realizar a revisão dos prontuários relacionados aos óbitos;
Normatizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento dos atestados de óbitos;
Convocar o médico que atestou o óbito caso as informações sejam conflitantes;
Criar instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações dos prontuários
de óbito;
Comparar diagnóstico pré-operatório com os exames anátomo patológicos das peças
cirúrgicas;

51

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

•

Correlacionar os diagnósticos prévios com os resultados de necropsias, mesmo que
realizadas pelo SVO (Serviço de Verificação de Óbitos);

TABELA 18 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
CONTRATO
FUNDAMENTO:
IMPLANTAR COMISSÃO
Âmbito de desempenho
Qualidade e requisito legal
Tipo de Indicador
Continuo
Portaria de Constituição da Comissão e Relatório de Registro
Fonte de Auditoria
das investigações realizadas e providências adotadas.
Comissão Implantada em até 03 meses e 50% dos óbitos
Meta Inicial:
ocorridos no trimestre investigados.
Reunião Mensal, com registro em ata e 100% dos óbitos
Meta Permanente:
investigados.
FIGURA 19 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (após a posse dos membros)

3.10.1.7.

COMISSÃO DE QUALIDADE E NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE

A questão de Qualidade e Segurança do paciente não é trabalhada como comissão, mas sim
como serviço cumprindo a Legislação. As atividades relativas ao Núcleo de Qualidade e
Segurança do paciente encontram-se no item 3.2.. deste projeto.
3.10.1.8.

COMISSÃO INTRA HOSPITALAR DE HEMOTERAPIA

A transfusão sanguínea é um processo que, mesmo realizado dentro das normas
preconizadas, bem indicado e corretamente administrado, envolve risco sanitário. Por isso,
há necessidade de se conhecer os incidentes a ela relacionados e a sua prevalência, a fim de
que possam ser introduzidas medidas corretivas e preventivas que contribuam para aumentar
a segurança transfusional. A Hemovigilância é um sistema de avaliação e alerta, organizado
com o objetivo de recolher e avaliar informações sobre os efeitos indesejáveis e/ou
inesperados da utilização de hemocomponentes a fim de prevenir o aparecimento ou
recorrência desses efeitos. Partindo dessas premissas, o Comitê de Hemoterapia do Hospital
tem por objetivo:
•
•

Aumentar a segurança nas transfusões sanguíneas, com particular ênfase nos
incidentes transfusionais;
Monitoramento da prática hemoterápica na instituição.

TABELA 19 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
Profissional com formação em medicina, e que atue na
Médico
Maternidade
Profissional com formação em Enfermagem, com título de
Enfermeiro
especialista e que atue na maternidade
Profissional com formação em Administração, que represente a
Administrador
Direção da maternidade

QTD
01
02
01

Objetivo e Funcionamento
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•
•
•
•
•
•

Realizar auditorias regulares sobre as indicações de transfusão de sangue e
componentes derivados na instituição;
Elaborar proposta de protocolos de transfusão nas diversas situações clínicas, a
serem adotados na instituição e submetê-las a direção técnica;
Analisar discordância sobre indicação de hemocomponentes ou derivados entre
médico-assistente e médico do Serviço de Hemoterapia;
Propor ou adotar protocolos de soro conversão em pacientes;
Discutir problemas relacionados à transfusão, por solicitação da diretoria técnica;
Solicitar o comparecimento de pessoas a reunião do Comitê para prestar informações
acerca de fatos relacionados à transfusão.

TABELA 20 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
CONTRATO
FUNDAMENTO:
IMPLANTAR COMISSÃO
Âmbito de desempenho
Qualidade e requisito legal
Tipo de Indicador
Continuo
Portaria de Constituição do Comitê e Relatório do Registro das
Fonte de Auditoria
Investigações realizadas e providências adotadas.
Comissão Implantada em até 03 meses com realização de pelo
menos uma reunião no trimestre. Rotina de notificação de
Meta Inicial:
reação adversa, queixa técnica e erros de medicação
implantada (Instruções de Trabalho – its implantadas)
Reunião Mensal, com registro em ata e análise crítica dos casos
Meta Permanente:
notificados, segundo as orientações da rotina implantada
(Instruções de Trabalho – its)
FIGURA 20 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (após a posse dos membros)

3.10.1.9.

COMISSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL

Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional tem com atividade assegurar um tratamento
nutricional adequado para os pacientes que necessitam de uma terapia nutricional sendo ele
desnutrido ou em risco nutricional. Isso engloba desde a indicação, o acompanhamento até a
alta dos pacientes.
RESOLUÇÃO - RCD N° 63, DE 6 DE JULHO DE 2000 - grupo formal e obrigatoriamente
constituído de, pelo menos, um profissional de cada categoria, com treinamento específico
para esta atividade, a saber: médico, nutricionista, enfermeiro, farmacêutico, podendo ainda
incluir profissionais de outras categorias.
TABELA 21 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
Médico
Profissional com formação em medicina, especialista em
Nutrólogo
terapia nutricional e parenteral e enteral
Profissional com formação em nutrição, preferencialmente com
Nutricionista
especialização em terapia nutricional e parenteral e enteral
Enfermeiro
Profissional com formação em Enfermagem
Farmacêutico Profissional com formação em Farmácia,

QTD
01
01
01
01
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Objetivos e Funcionamento
•
•
•
•
•

Propor rotinas e padronização de protocolos referentes à Terapia de Nutrição Enteral e
Parenteral;
Dar parecer para pacientes em risco nutricional ou desnutridos que necessitam de Terapia
de Nutrição Enteral e Parenteral;
Promover educação continuada;
Manter um banco de dados sobre Terapia de Nutrição Enteral e Parenteral;
Congregar profissionais da área de saúde interessados Terapia de Nutrição Enteral e
Parenteral.

TABELA 22 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
CONTRATO
FUNDAMENTO:
IMPLANTAR COMISSÃO
Âmbito de desempenho
Qualidade e requisito legal
Tipo de Indicador
Continuo
Relatório do Registro das Investigações realizadas e
Fonte de Auditoria
providências adotadas.
Comissão Implantada em até 03 meses com realização de pelo
Meta Inicial:
menos uma reunião no trimestre.
Reunião Mensal, com registro em ata e análise crítica dos dados
Meta Permanente:
levantados
FIGURA 21 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (após a posse dos membros)

3.10.1.10. COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E
EQUIPAMENTOS
A Comissão tem como responsabilidade a supervisão de todas as políticas de seleção e
utilização de medicamentos, materiais e equipamentos no Hospital, com o intuito de assegurar
resultados clínicos ótimos e com risco potencial mínimo. A comissão é um órgão de natureza
técnico-científico/permanente vinculado à diretoria do hospital.
TABELA 23 – COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
Profissional com formação em medicina, escolhido
Médico
pela Direção Geral
Representante da
Profissional da área de saúde que atue na CCIH do
CCIH
hospital
Profissional com formação em Enfermagem, que atue
Enfermeiro
na assistência do hospital
Profissional com formação em Farmácia, com
Farmacêutico
experiência em farmácia hospitalar
Profissional com formação em Administração, com
Administrador
título de especialista e que represente a Direção do
Hospital.

QTD
01
01
01
01
01
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Objetivos e Funcionamento
•
•
•
•
•

Participar na elaboração da política de medicamentos, materiais e equipamentos da
instituição, incluindo seleção e dispensação;
Estipular critérios para obtenção de medicamentos que não constem na padronização;
Participar na elaboração de protocolos de tratamento elaborados por diferentes
serviços clínicos;
Investigar a utilização destes materiais na instituição;
Participar ativamente da educação permanente dirigida à equipe de saúde e
assessorar todas as atividades relacionadas à promoção do uso racional.

TABELA 24 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
CONTRATO
FUNDAMENTO
IMPLANTAR COMISSÃO
Âmbito de desempenho
Qualidade
Tipo de Indicador
Continuo
Fonte de Auditoria
Atas das Reuniões, Pareceres técnicos
Comissão Implantada em até 60 dias com realização de pelo
Meta Inicial:
menos uma reunião no bimestre.
Meta Permanente:
Reunião Mensal, com registro em ata e dos casos solicitados
FIGURA 22 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (após a posse dos membros)

3.10.1.11. COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
A Comissão de Gerenciamento de Risco – CGR é de natureza investigativa e técnico-científica
e tem por finalidade assessorar a Direção do Hospital na formulação de políticas nas áreas
de tecnovigilância, farmacovigilância, hemovigilância, controle de infecção hospitalar,
resíduos e saneantes, saúde ocupacional e para riscos relacionados aos processos, além de
auxiliar na disseminação de conceitos de Gerenciamento de Risco para o corpo técnico do
hospital.
TABELA 25 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
Profissional com formação na área da saúde, escolhido pela
Presidente
Diretoria do hospital
Profissional com formação na área da saúde, eleito pela própria
Secretário
comissão
Profissional com formação na área da saúde, escolhido pela
Membros Efetivos
Diretoria do hospital

QTD
01
01
04

Objetivo e Funcionamento
•
•

Elaborar e apresentar anualmente ao Conselho de Administração o plano estratégico
de gestão do risco do Hospital e garantir a sua execução, monitorização e atualização;
Identificar fatores de risco clínico e não clínico associados à prestação de cuidados,
aos utentes, aos profissionais e acompanhantes e propor medidas preventivas de
minimização do risco;

55

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

•
•
•
•
•
•

Implementar em conjunto com as Direções dos Serviços os planos operacionais de
gestão do risco;
Implementar mecanismos de reporte, análise e tratamento dos acidentes e incidentes
ocorridos e assegurar o retorno da informação;
Emitir recomendações, pareceres e normas para a segurança dos utentes,
profissionais e utilizadores do Hospital;
Colaborar na formação na área da gestão e controlo do risco;
Integrar os programas nacionais e internacionais associados à gestão do risco e
segurança dos utentes;
Integrar, acompanhar e monitorizar a atividade dos grupos de trabalho criados na área
do risco tais como: feridas, quedas, erros de medicação e outros.

TABELA 26 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
CONTRATO
FUNDAMENTO
IMPLANTAR COMISSÃO
Âmbito de desempenho
Qualidade
Tipo de Indicador
Continuo
Fonte de Auditoria
Atas das Reuniões, Pareceres técnicos
Comissão Implantada em até 06 meses com realização de
Meta Inicial:
pelo menos uma reunião no trimestre.
Meta Permanente:
Reunião Mensal, com registro em ata e dos casos solicitados
FIGURA 23 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (após posse dos membros)

3.10.1.12. COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
A Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Serviços de Saúde (CGRSS) é a
comissão criada para atuar no Hospital, estruturada e organizada de acordo com a legislação
em vigor, a partir de um plano de gerenciamento, com fim específico de preservação da saúde
pública e do meio ambiente.
TABELA 27 - COMPOSIÇÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
Profissional com formação na área da saúde, indicado pela
Presidente
Diretoria do hospital
Profissional com formação na área da saúde, eleito pelos
Secretário
membros da comissão
Profissional com formação na área da saúde, indicados pela
Membros Efetivos
Diretoria do hospital

QTD
01
01
05

Objetivo e Funcionamento
•
•
•

Adequação, implementação e supervisão das normas e rotinas técnico-operacionais,
visando à prevendo e controle dos resíduos hospitalares;
Capacitação do quadro de funcionários e profissionais da instituição, no que diz respeito à
prevenção e controle dos resíduos hospitalares;
Avaliar, periódica e sistematicamente, as informações providas pelo Sistema de
Higienização e Limpeza hospitalar e aprovar as medidas de controle propostas pela CGRSS;
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•
•

•

Elaborar e divulgar, regularmente e comunicar, periodicamente, à diretoria geral da
instituição, a situação do controle dos resíduos hospitalares;
Elaborar, implantar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais,
visando a redução de resíduos perigosos e incidência de acidentes ocupacionais a saúde
pública e meio ambiente;
Cooperar com a ação dos órgãos de gestão do meio ambiente a nível municipal, estadual e
federal, bem como fornecer, prontamente, as informações solicitadas pelas autoridades
competentes.
TABELA 28 - OBJETIVO
CONTRATO
FUNDAMENTO:
Âmbito de desempenho
Tipo de Indicador
Fonte de Auditoria
Meta Inicial:
Meta Permanente:

E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
IMPLANTAR COMISSÃO
Qualidade e requisito legal
Continuo
Relatório do Registro das Investigações realizadas e
providências adotadas.
Comissão Implantada em até 03 meses com realização de pelo
menos uma reunião no trimestre.
Reunião Mensal, com registro em ata e análise crítica dos dados
levantados

FIGURA 24 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (APÓS A POSSE DOS MEMBROS)

3.10.1.13. COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO
– CIPA
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA é uma comissão constituída por
representantes indicados pelo empregador e membros eleitos pelos trabalhadores, de forma
paritária que tem por objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho,
de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a
promoção da saúde do trabalhador. A CIPA está regulamentada pela Norma
Regulamentadora – NR 5, Lei No. 6.514, de 22/12/1977 e Portaria 3.214 de 8/06/1978.
A CIPA será composta por representantes dos empregados e do empregador.
TABELA 29 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
Presidente
Profissional indicado pelo empregador.
Profissional eleito pelos empregados da comissão e
Secretário
nomeado durante a 1º reunião
Membros Efetivos
Profissional eleitos.
Membros Efetivos
Profissional indicado pela Instituição.
Profissionais que participaram da eleição, porém não
Membros Suplentes
foram eleitos mas permanecem como suplentes.
Membros Suplentes
Profissionais indicados pela Instituição.

QTD
01
01
04
04
04
03
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•
•

O número de membros que comporão a CIPA será determinado pela proporção ao número
de empregados do Hospital, conforme norma regulamentadora em vigor.
Os representantes do empregador serão indicados pela direção do Hospital e os
representantes dos empregados serão eleitos em escrutínio secreto, em votação por lista
nominal, sendo vedada a formação de chapas.

Qualquer empregado poderá participar das reuniões da CIPA como convidado.
Objetivos e Funcionamento
•
•
•

Observar e relatar condições de risco nos ambientes de trabalho;
Discutir os acidentes ocorridos, e encaminhar o resultado para discussão ao SESMT Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
Orientar os trabalhadores quanto à prevenção de acidentes;

A CIPA reunirá todos os seus membros uma vez por mês, durante o horário normal de
expediente, obedecendo ao calendário anual, não podendo sofrer restrições que impeçam ou
dificultem seu comparecimento. O membro que tiver mais de três faltas injustificadas ou se
recusar a comparecer às reuniões perderá o mandato, sendo convidado para assumir o
candidato suplente mais votado.
As proposições da CIPA serão aprovadas em reunião, mediante votação, e será considerada
aprovada aquela que obtiver maioria simples de votos.
TABELA 30 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
CONTRATO
FUNDAMENTO:
IMPLANTAR A COMISSÃO
Âmbito de desempenho
Qualidade e requisito legal
Tipo de Indicador
Continuo
Portaria de Constituição e registro de atas, mapas de risco
Fonte de Auditoria
implantados
Comissão Implantada em até 04 meses com realização de pelo
menos uma reunião no trimestre. Elaboração Manual de
Meta Inicial:
Rotinas e procedimentos implantados (Instruções de Trabalho
– ITs)
Reunião Mensal, com registro em ata e identificação de pontos
Meta Permanente:
críticos e soluções encaminhadas.
FIGURA 25 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (APÓS A POSSE DOS MEMBROS)

3.10.2. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE FARMÁCIA
Área responsável pelo planejamento, coordenação, supervisão e controle da Área de
Suprimentos e Logística que inclui: compras, abastecimento e distribuição de todos os
materiais, medicamentos e outros insumos necessários para o funcionamento da unidade,
dimensionando sistemas de transporte e de armazenamento de produtos de forma econômica
e segura.
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TABELA 31 – DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
CARGO
CARGA HORÁRIA
Coordenador de Farmácia
44
Farmacêutica (Diurno)
36
Farmacêutica (Noturno)
36
Auxiliar de Farmácia (Diurno)
36
Auxiliar de Farmácia (Noturno)
36

QTD
01
01
01
02
01

VÍNCULO

CLT

Os serviços de dispensação de medicamentos estarão disponíveis 24 horas, todos os dias.
A tabela acima apresenta a quantidade de profissionais para o funcionamento 24 horas do
setor, o total de profissionais, o Índice de Segurança Técnico – IST encontra-se no Anexo VIII.
3.10.2.13. SELEÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS
O objetivo da seleção e padronização de materiais e medicamentos é assegurar uma
terapêutica racional e de baixo custo, obtendo o melhor efeito, com o menor número de
produtos, durante um período mais curto e com o menor custo possível.
Aquisição
A aquisição dos materiais utilizados dentro de um hospital é definida através de uma boa
gestão de estoques.
Do latim previsius, previsions, que significa antever, ver antes, antecipar a visão sobre algo, a
previsão de demanda e a montagem e operação de sistemas de reposição de estoques
respondem as importantes perguntas: QUANTO e QUANDO comprar?
O principal método de previsão de demanda utilizada nos hospitais é a Média Aritmética
Móvel, aliada aos parâmetros de reposição de estoques Curva ABC, Estoque de Segurança
e Ponto de Ressuprimento.
Vale lembrar que uma boa compra está intimamente vinculada a uma boa especificação dos
produtos a serem adquiridos. Após a seleção dos itens padronizados, deve-se realizar o
descritivo completo e objetivo de todos os insumos padronizados, além de efetuar a
Qualificação dos Fornecedores que farão a reposição do estoque periodicamente. Levandose em consideração que a cadeia de Logística Hospitalar vai desde a seleção da matériaprima até o consumo final no leito do paciente, realizar a qualificação dos fabricantes e
distribuidores aptos a fornecer os insumos hospitalares é fundamental para garantir a
qualidade na assistência prestada.
Esta qualificação deve ser feita através de avaliação rigorosa pelos profissionais de saúde do
hospital, com auditorias nos locais de fabricação e armazenamento dos produtos,
considerando cada critério determinado em legislação vigente, como Boas Práticas de
Fabricação e Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento.
Após a realização da especificação e qualificação dos fornecedores, a compra deverá ser
realizada segundo as modalidades de aquisição definidas por cada Instituição, seja a licitação
ou a aquisição por cotações. O modelo de gestão da Pró-Saúde permite que as compras
sejam realizadas através de cotações.
Com uma rede de hospitais administrados e próprios, a Pró-Saúde tem um alto poder de
negociação no mercado de compras de medicamentos e materiais hospitalares. Com a
Central de Compras da Pró-Saúde essa vantagem está à disposição a todos os hospitais do
grupo.
A Central de Compras da Pró-Saúde atua como um grande núcleo de negociação, com
objetivo de oferecer aos seus hospitais economia de escala com agilidade e transparência.
Com o auxílio de um moderno software de comércio eletrônico em ambiente B2B, a Central
de Compras possibilita a organização de leilões reversos e cotações conjuntas, em especial,
dos produtos A e B, da curva ABC, com agilidade, transparência e redução de custos.
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A Central de Compras Pró-Saúde permite que seus profissionais olhem de forma gerencial o
processo de compras, evoluindo de compradores para negociadores, enquanto os
fornecedores tornam-se parceiros. Isso significa uma mudança de cultura nos padrões
tradicionais de negociação. Estimulando a padronização e integração dos profissionais dos
hospitais para a realização de compras conjuntas com o auxílio de tecnologia aplicada ao
negócio.
A Pró-Saúde utilizará a lista padronizada de medicamentos do município – REMUME, para
as prescrições de pacientes em alta hospitalar e saídos do pronto atendimento.
Recebimento
Não menos importante do que outros processos, o recebimento tem como objetivo garantir a
qualidade dos itens adquiridos pelo Setor de Compras.
A avaliação da entrega dos insumos aos hospitais deve sempre confrontar o produto físico
com a Nota Fiscal e a Ordem de Compras da Instituição, averiguando se o que está entrando
no hospital é realmente aquilo que foi comprado. Ainda, este setor é responsável pela
avaliação das condições de entrega da mercadoria, atendendo às legislações vigentes no
país.
Armazenamento
Na logística hospitalar, o armazenamento correto dos produtos de forma organizada contribui
para uma boa gestão do estoque, além de minimizar os erros de dispensação.
Os produtos devem ser armazenados conforme as categorias (medicamentos, materiais,
materiais de radiologia, materiais de limpeza, expediente, etc.) e sempre respeitando as
condições de validade (PVPS – ‘primeiro que vence, primeiro que sai’), identificação dos
produtos, boa visibilidade, organização, limpeza, condições adequadas de temperatura e
umidade e distantes do solo, paredes e teto, além de respeitar as orientações de
empilhamento de cada produto.
Abaixo, descrevemos as rotinas administrativas para a Farmácia:
A Farmácia deverá funcionar 24 horas durante os 07 dias da semana, e compreende o
cumprimento das principais atividades a seguir especificadas:
•
•
•
•
•
•
•

Controle do estoque;
Solicitações de reposição de estoque,
Recebimento de materiais e medicamentos com avaliação de fornecedores;
Manipulações de medicamentos estoque nas condições adequadas a cada tipo de
medicamento ou material;
Produção de kits;
Dispensação e cobrança na conta do paciente;
Padronização de medicamentos.
3.10.2.14. FARMÁCIA CENTRAL

A Farmácia Central é uma unidade técnico administrativa produtiva que possui diversas
atribuições no fluxo assistencial de uma unidade hospitalar. Primordialmente a farmácia
central é a unidade que recebe as prescrições médicas e solicitações de insumos necessários
à terapêutica do paciente e as transforma em produtos a serem entregues nas unidades
assistenciais. Além das prescrições e solicitações, a farmácia realiza também a produção de
kits operacionais para procedimentos padronizados da assistência, como por exemplo Kit de
Acesso Venoso Profundo ou Kit de Intubação.
A farmácia central deve contar com mobiliário e equipamento adequado para realizar todas
as etapas produtivas e as rotinas administrativas do farmacêutico, armazenagem dos insumos
utilizados na produção e dispensação segura dos medicamentos.
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A equipe da farmácia central deve ser preparada para desempenhar as tarefas produtivas
seguindo as legislações e boas práticas pertinentes ao perfil produtivo da farmácia assim
como nas rotinas administrativas do setor como o recebimento de produtos via transferência
entre estoques, conferência de insumos, dispensação “de porta”, recebimento e validação das
devoluções dos setores e outras de acordo com o perfil da instituição.
Os farmacêuticos devem manter as condições técnico sanitárias e administrativas
necessárias ao bom desempenho da farmácia no fluxo assistencial considerando as
exigências documentais, procedimentais, da qualidade e da segurança do paciente.
3.10.2.15. FARMÁCIA SATÉLITE
Farmácia satélite é uma unidade técnico administrativa que tem por finalidade prestar o apoio
logístico na dispensação de medicamentos e correlatos a unidades assistenciais que estejam
distantes das unidades centrais de dispensação conferindo maior agilidade no fluxo
assistencial.
Normalmente contam com um arsenal reduzido qualiquantitativamente quando comparada
com a Farmácia Central, adequando-se aos insumos utilizados nas áreas assistências que
atendem. Neste sentido as Farmácias Satélites de centros cirúrgicos acabam tornando-se
uma unidade especializada na dispensação de insumos específicos para os procedimentos
realizados na unidade incluindo kits cirúrgicos e por vezes a liberação e controle de OPME.
Estruturalmente contam com mobiliário adequado ao fluxo de dispensação e reposição de
estoque diários, sistema de climatização que garanta as condições adequadas de
armazenagem e sistema informatizado que garanta o registro dispensação.
A equipe deve estar preparada para realizar a dispensação de medicamentos, inclusive
psicotrópicos e termolábeis, observando os requisitos legais e técnicos pertinentes, de
maneira individualizada e mediante a requisição de material ou prescrição médica.
O projeto arquitetônico da maternidade de risco habitual, não prevê esta estrutura/serviço. Se
identificada a necessidade de instalação de farmácias satélites, será apresentado plano de
adequação de área física para o serviço.
3.10.2.16. CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO
A Central de Abastecimento Farmacêutico é uma unidade técnico administrativa de
retaguarda aos estoques de medicamentos utilizados na unidade. Esta unidade tem como
função principal realizar a armazenagem dos medicamentos observando-se as condições
técnicas necessárias para garantir a eficácia dos mesmos no momento do uso pela
assistência.
A estrutura do CAF deve prever mobiliários adequados à armazenagem de medicamentos e
suas peculiaridades (termolábeis, psicotrópicos, alto-custo, alto-risco) assim como
equipamentos necessários para a realização de rotinas atribuídas a este setor de apoio como
por exemplo a rotina de Unitarização de Doses.
A equipe do CAF deve ser preparada para realizar o recebimento, a armazenagem a
separação de pedidos dos clientes internos e a dispensação dos insumos solicitados.
3.10.2.17. NORMAS DO SETOR DE FARMÁCIA
O setor de farmácia é pautado pelos seguintes documentos institucionais:
•
•

Manual de Gestão de Riscos: documento de referência para elaboração dos Protocolos
de Segurança do Paciente na Unidade
Manual Farmacoterapêutico: documento de referência para a equipe assistencial sobre
os serviços técnico administrativos prestados pelo setor de farmácia, os medicamentos
padronizados na unidade, incompatibilidades entre fármacos, nutrientes e materiais e
interações medicamentosas.
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•

•
•

Programa de Assistência Farmacêutica: documento de referência para a equipe
assistencial sobre os serviços clínicos prestados aos pacientes internados na instituição,
os critérios de admissão do paciente no serviço de Farmácia Clínica e os respectivos
indicadores de processos.
Manual de Comunicação: documento de referência para a implementação de um sistema
de comunicação segura, eficaz e que garanta o sigilo nos processos assistenciais
Manual de Indicadores: documento de referência para instituir os indicadores de
processos e acompanhamento pela Sede.
3.10.2.18. ROTINAS DA FARMÁCIA

Abaixo segue as principais rotinas realizadas nas unidades de farmácia da Pró-saúde
implantadas através de instruções de trabalho específicas de acordo com o perfil assistencial
da unidade:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recebimento de Medicamentos
Transferência de insumos via sistema HIS
Armazenamento de medicamentos
Controle de temperatura (ambiente e geladeira)
Unitarização de Doses
Produção de tiras de medicamentos
Produção de Kits estratégicos
Inventário rotativo de estoque operacional
Padronização de medicamentos
Dispensação de insumos para a assistência
Avaliação terapêutica da prescrição
Intervenção farmacêutica junto ao médico
Evolução dos dados clínicos do paciente em seu prontuário
Participação de “rounds” multidisciplinares
Treinamento da equipe assistencial (educação continuada)
Auditoria de processos
Controle documental (Certidões, Alvarás)
Tecnovigilância
Farmacovigilância

No Anexo I encontram-se os modelos do Manual de Boas Práticas em Farmácia Hospitalar e
o Manual de Consulta do Setor, que deverão ser adaptados à Maternidade.
3.10.2.19. FARMÁCIA CLÍNICA
O serviço de Farmácia Clínica vem se estabelecendo como um diferencial no resultado clínico
de nossos pacientes proporcionando um melhor entendimento e uma maior interação entre
profissionais da assistência. O farmacêutico possui diversas interfaces com paciente e demais
profissionais da assistência, por exemplo ao realizar a anamnese, retira uma carga de trabalho
importante de outros profissionais envolvidos na assistência e traz para o foco da terapêutica
as informações sobre o uso de medicamentos, hábitos que possam interferir na terapia,
eventos importantes como cirurgias ou acidentes, contribuindo para a construção de um
contexto amplo e detalhado do cenário terapêutico do paciente proporcionado maior
assertividade nas estratégias e condutas assistenciais.
3.10.2.20. FARMACOTÉCNICA – DOSE UNITÁRIA
Com objetivo de racionalizar o uso de medicamentos, a Pró-saúde investe na formação
técnica de seus colaboradores de farmácia para que possam desempenhar plenamente as
diversas rotinas farmacotécnicas que permitem maior aproveitamento e menor desperdícios
dos medicamentos dentro das possibilidades financeiras e estruturais da unidade em questão.
As principais operações farmacotécnicas estão representadas nas rotinas de:
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•
•
•

Fracionamento de sólidos orais
Fracionamento de líquidos orais
Transformação/adequação de forma farmacêutica

A Pró Saúde trabalha com um sistema no qual os pedidos de medicamentos são feitos
especificamente para cada paciente de acordo com a segunda via da prescrição médica, ou
se houver integração com o sistema de prontuário eletrônico a ser utilizado, via sistema.
Rotina Operacional:
Médico: Prescreve em folha de prescrição médica ou via sistema informatizado.
Funcionário da Farmácia: Recebe uma via da prescrição médica e efetua o aviamento e
distribuição dos medicamentos e Soluções de Grande Volume (S.G.V.) em sacos plásticos
individuais devidamente identificados com os dados do paciente.
Funcionário da Farmácia: Vai para a unidade com os medicamentos dispensados e uma
das vias das prescrições médicas e acompanha a conferência da medicação e do material.
Secretária da Unidade: Recebe os medicamentos e S.G.V. na presença do funcionário da
Farmácia, conferindo o que está recebendo de acordo com as vias das prescrições médicas.
Após conferir, organiza os medicamentos e S.G.V. nas gavetas e armários.
Funcionário da Farmácia: Retorna ao Serviço de Farmácia com as segundas vias das
prescrições médicas e os medicamentos que não foram administrados aos pacientes.
Equipe de Enfermagem: Diariamente confere:
A) Armário dos medicamentos de uso esporádico (se necessário).
B) Carro de urgência.
C) Armário de reserva de S.G.V..
D) Fazem a reposição de estoques das unidades.
Observações:
As prescrições médicas que contenham antimicrobianos a serem administrados ao paciente
devem ir ao Serviço de Farmácia acompanhadas da Ficha de Controle Antimicrobiana
devidamente preenchida com: os dados do paciente; os antimicrobianos a serem utilizados;
os antimicrobianos que já estão em uso e o resultado da cultura, dentre outras informações.
Cada paciente em uso de antimicrobianos possui uma Ficha Individual de Controle de
Antimicrobianos.
Vantagens:
•
•
•
•
•
•

Diminuição dos estoques na unidade·
Facilidade para devolução à Farmácia;
Redução potencial de erros de medicação;
Reduz tempo do pessoal da enfermagem quanto às atividades· com medicamentos;
Redução de custos com· medicamentos;
Controle mais efetivo sobre· medicamentos;

O Hospital deve manter e controlar receituários específicos. Conforme legislação vigente
(receituário azul, amarelo, carbonado) para prescrição das drogas controladas.
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FIGURA 26: SUGESTÃO DE CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE DOSE UNITÁRIA
– APÓS O PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

3.10.2.21. CONTROLE DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ALTO CUSTO
Todas as unidades da Pró-saúde realizam o controle diário dos estoques físicos e virtuais de
medicamentos psicotrópicos e de alto custo, através de inventários rotativos de estoque,
análise crítica de prontuários, análise de relatórios do sistema e indicadores de divergência
de estoque e acuracidade de inventário.
Os profissionais farmacêuticos são capacitados para realizar todos os trâmites junto às
respectivas autarquias que regem o processo de movimentação de psicotrópicos com total
suporte da equipe da Sede Administrativa.
3.10.2.22. PRESCRIÇÃO ELETRÔNICA (PROCESSO DE TI)
O prontuário eletrônico do paciente é “um registro eletrônico que reside em um sistema
especificamente projetado para apoiar os usuários fornecendo acesso a um completo
conjunto de dados corretos, alertas, sistemas de apoio à decisão e outros recursos, como
links para bases de conhecimento médico”.
A utilização do prontuário eletrônico prevê a implantação da prescrição eletrônica onde o
médico diariamente avalia e prescreve para seu paciente e automaticamente a farmácia
dispensa os medicamentos e materiais necessários para a enfermagem ministrar.
Todas as unidades da Pró-saúde utilizam sistemas informatizados para centralizar as
informações assistenciais de modo a criar um ambiente único e seguro das informações de
nossos pacientes. Sendo parte integrante deste processo da informação assistencial, a
segurança na prescrição é determinada por formulários eletrônicos mantidos dentro dos
nossos ambientes virtuais e o controle de acesso de nossos colaboradores a estes ambientes.
Após sua emissão por um profissional médico cadastrado, os sistemas geram as respectivas
vias de arquivamento em prontuário e de produção para a farmácia e demais setores
produtivos.
Todas as movimentações de insumos realizadas para atender às prescrições são registradas
no sistema, enquanto os documentos técnicos são avaliados em sua totalidade por nossas
equipes de farmacêuticos clínicos.
Será elaborado pelos gestores o cronograma de implantação da prescrição eletrônica.
3.10.2.23. CONFERÊNCIA 2D (EAN) BEIRA-LEITO (PROCESSO DE ENFERMAGEM)
A Pró-saúde estimula a adoção das melhores práticas de controle para mitigar os riscos
assistenciais e alinhado a este conceito encorajamos o uso de novas tecnologias nos
processos assistenciais.
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Com intuito de diminuir os riscos relacionados à administração de medicamentos, adotamos
em algumas unidades o uso da tripla-checagem com uso de leitor óptico, garantindo-se o
registro do colaborador que realizou a administração do medicamento, do medicamento a ser
administrado com a possibilidade de receber um aviso do sistema quando este identificar
divergência entre o produto “bipado” e aquele que consta em prescrição e do paciente que
deverá receber as medicações prescritas.
FIGURA 27- FLUXO DE CHECAGEM E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO

3.10.2.24. PROTOCOLO DE USO E PRESCRIÇÃO SEGURA DE MEDICAMENTOS APRESENTAÇÃO COM DIFERENCIAÇÃO DE CORES
A Pró-saúde está alinhada com os protocolos internacionais de segurança do paciente e
aplica critérios de identificação e práticas de controle para diminuir os riscos assistenciais.
Dentre os critérios de identificação de medicamentos é preconizada a realização da
identificação visual das classes de medicamentos abaixo relacionadas:
•
•
•
•

Medicamento potencialmente perigosos
Medicamentos psicotrópicos
Medicamentos termolábeis
Medicamentos de Alto Custo*
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FIGURA 28 – FLUXO SERVIÇO DE FARMÁCIA

No Anexo I encontram-se os Manuais de Boas Práticas em Farmácia Hospitalar e o Manual
de Consulta da farmácia.
3.10.3. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ARQUIVO E PRONTUÁRIO
O Serviço de Arquivo de Prontuários é um serviço imprescindível ao hospital e sua existência
decorre da necessidade de sua organização através da confecção, manutenção, conservação
e guarda de prontuário de pacientes que necessitam de assistência médica e é uma fonte de
pesquisa científica, reunindo as atividades de Arquivo, Registro e Estatística.
Seção de Arquivo - Controla, confere, ordena e arquiva o prontuário de pacientes do
ambulatório e internação. O Prontuário do Paciente é o documento legítimo e individual deste,
contendo dados e informações pessoais, bem como do ponto de vista médico social tratamento clínico, resultados de exames, situação de internação, descrição cirúrgica,
resultados e conclusões. É um instrumento dinâmico que uma vez iniciado permanece aberto
por tempo indeterminado, atendendo sempre que a paciente recorrer à instituição.
Mesmo que o hospital utilize prontuário eletrônico, devido a algumas controvérsias de
legislações e como segurança será utilizado o Sistema Dígito Terminal em Cores, em
Arquivo adequado.
FIGURA 29 - PRONTUÁRIO DÍGITO TERMINAL COLORIDO
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TABELA 32 - DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
CARGO
CARGA HORÁRIA
Auxiliar Administrativo - arquivo
44

QTD
1

VÍNCULO
CLT

Horário de funcionamento: O Serviço funcionará de segunda às sextas-feiras em horário
comercial, exceto feriados.
FIGURA 30 – CHECKLIST DO PRONTUÁRIO

No anexo V encontra-se os modelos dos impressos FICHAS e modelos de instrução de
trabalho para o setor que deverão ser adaptados e utilizados na maternidade. No Anexo I
encontra-se o modelo do Manual do Prontuário que deverá ser adaptado e utilizado na
maternidade.
A descrição da Comissão de Revisão de Prontuários encontra-se no item 3.10.1.4.deste
projeto.
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3.10.4. DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE ESTATÍSTICA
A seção / setor de Estatística é responsável pela coleta e apuração dos dados para posterior
avaliação do padrão de atendimento e da eficiência dos serviços prestados, possibilitando o
controle sobre as atividades administrativas, produtividade e custos.
Os dados estatísticos são colhidos, comumente, dos prontuários dos pacientes, do Censo
Diário sobre o movimento dos pacientes (internações, altas, óbitos, evasões e transferências),
relatórios de serviços administrativos, relatórios de serviços assistenciais e relatórios dos
serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento.
O Serviço tem a finalidade organizar os dados para a pesquisa clínica, avaliar a instituição e
observar a eficiência dos serviços prestados dentro do menor tempo. Sob esse aspecto é
responsável pela coleta, apuração, análise e interpretação dos dados obtidos a partir dos
prontuários e outras fontes de informação. Realiza o controle das admissões, transferências,
altas, óbitos e cirurgias. Além disso, analisam taxas, índices, coeficientes e elabora o relatório
das atividades estatísticas. Fornece informações epidemiológicas (nosologia, incidência de
doenças, etc.), realiza estimativas e ajuste de modelos de tempo de vida, entre outros. Os
dados e os resultados obtidos servem de base ao corpo clínico para atividades de pesquisa
e extensão, bem como ao corpo administrativo para o controle de gastos e custos, bem como
para o acompanhamento das metas pactuadas.
A Estatística é composta do movimento geral da unidade, médias, taxas, e da estatística dos
setores, como os SADTs, Manutenção, com vários Indicadores Hospitalares utilizados na
avaliação, permitindo saber se os programas implantados estão surtindo o efeito desejado.
Todos os dados, combinados entre si, fornecerão os chamados Indicadores Hospitalares, os
quais possibilitarão uma análise mais profunda das atividades e intercorrências institucionais.
O controle administrativo e gerencial depende da elaboração de um PLANO ESTATÍSTICO
baseado em dados reais e confiáveis, suficientes à tomada segura de decisões.
Para a implantação da Estatística Hospitalar será necessária a observância de alguns passos:
1o. PASSO: efetuar o Checklist presente na Pasta de Implantação para obtenção de
informações básicas sobre a realidade do setor e do serviço realizado.
2o. PASSO: Proceder a contagem do Número de Leitos do hospital, bem como, sua divisão
por Setor/Unidade e por Especialidades (Cópia de tal contagem deverá ser discutida e
encaminhada à Chefia de Enfermagem, bem como, a (o) Assessor (a) de Enfermagem.
OBS.: Observar as especialidades básicas do hospital e/ou de relevância frente ao volume de
atendimento.
3o. PASSO: Identificar os Setores/Seções nos quais serão implantados os mapas
estatísticos, assinalando-os na Relação/Protocolo de Mapas Setoriais.
4o. PASSO: Discutir e definir, junto ao Administrador, as informações que tomarão parte do
Plano Estatístico.
5o. PASSO: Definir com o Administrador a pessoa responsável pela Estatística, a qual deverá
acompanhar todo o processo de Implantação.
6o. PASSO: Elaborar o impresso Censo Diário de acordo com as unidades de internação
existentes e já identificadas, bem como, incluindo sempre as particularidades da clientela.
7o. PASSO: Informar, através de aula explicativa, o conceito e a finalidade da Estatística
Hospitalar aos funcionários da Enfermagem, detalhando a forma de Preenchimento do Censo
Diário e sua importância na compilação da Estatística e entregando cópia do Manual de
Preenchimento à responsável pelo Serviço de Enfermagem
8o. PASSO: Discutir, junto ao Administrador, as principais informações que tomarão parte do
Resumo do Censo Diário, mediante características da instituição.
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9o. PASSO: Implantar os Mapas Setoriais, orientando para a importância do seu correto
preenchimento e protocolando a sua entrega ao setor no impresso Relação/Protocolo de
Mapas Setoriais, mediante a apresentação do responsável pela Estatística.
10o. PASSO: Ressaltar junto aos setores Data Limite de Entrega ao Setor de Estatística
(Sugestão: Dia 05 do mês subsequente).
11o. PASSO: Dar Treinamento para o funcionário responsável pela Estatística, assim como,
para o Encarregado pelo S.P.P., ressaltando a necessidade de confrontar, diariamente, o
Censo Diário com os Avisos de Alta, Óbito, Internação e Transferência.
TABELA 33 - CHECK LIST
ITEM

ESTATÍSTICA

1
2

Realiza atualização mensal dos dados estatísticos institucionais.
Existe sistemática de divulgação dos dados estatísticos atualizados à Direção do Hospital e
aos demais líderes.
Há interação do serviço de estatística com a Recepção, Enfermagem. SCIH e demais
setores envolvidos (censos).

3

Modelo de CONTROLES ESTATÍSTICOS
EXISTE
SIM
NÃO

AVALIAÇÃO

S.A.D.T

MAPAS SETORIAIS

ASSISTENCIAIS

SIM

AVALIAÇÃO

APOIO

SIM

NÃO

AVALIAÇÃO

ADMINISTRATIVOS

SIM

NÃO

AVALIAÇÃO

NÃO

Horário de funcionamento: O Serviço funcionará de segunda às sextas-feiras das 8 às 18
horas, exceto feriados
TABELA 34 - DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
CARGO
CARGA HORÁRIA
Analista de SAME/Estatística 44

QTD
01

VÍNCULO
CLT

3.10.5. MONITORAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO, QUALIDADE,
PRODUTIVIDADE, ECONOMICOS FINANCEIROS,
Os indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da
unidade gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao
desempenho da unidade.
A complexidade dos indicadores é crescente e gradual, considerando o tempo de
funcionamento da unidade. Com o passar do tempo, a cada ano, novos indicadores são
introduzidos e o alcance de um determinado indicador no decorrer de certo período torna este
indicador um pré-requisito para que outros indicadores mais complexos possam ser avaliados;
desta forma, os indicadores que são pré-requisitos para os demais continuam a ser
monitorados e avaliados, porém já não têm efeito. São monitorados os Indicadores de
produtividade e de qualidade.
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Padronização de Indicadores de Processo na Pró-Saúde
O modelo de gestão Pró-Saúde considera como parte integrante o sistema de gestão da
qualidade. Cada hospital tem planejamento próprio para desenvolver e amadurecer sua
gestão e, por consequência, para desenvolver a qualidade dos serviços prestados.
É importante nesse momento fazer referência aos instrumentos já existentes e aplicados aos
hospitais sob gestão Pró-Saúde:
•
•
•
•

Relatório de Atividades (com manual próprio): foco no desempenho global institucional
(dados de produção, contábil-financeiro, informações e indicadores);
Plano Estatístico (com manual próprio): foco na produção setorial, base para coleta de
dados;
Indicadores e Objetivos estratégicos (definidos por procedimento de gestão): foco
corporativo nas diretrizes estratégicas da gestão Pró-Saúde; e
Controle de Metas Contratuais (definidos por procedimento de gestão): foco nas metas do
contrato de gestão Pró-Saúde.

Os indicadores são elaborados através da captação e processamento de informação. A
análise do desempenho da unidade, a avaliação da capacidade produtiva e do custeio serão
realizadas com os seguintes instrumentos:
1. PLANO ESTATÍSTICO
A estatística é composta do movimento geral da unidade e também da estatística de
produção dos setores como os Serviços de Diagnóstico, Lavanderia, Manutenção e de
outros tantos, reunindo mais de 100 indicadores hospitalares utilizados na avaliação de
desempenho.
A gestão é feita com o auxílio dos números que são fornecidos pela estatística.
2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Este relatório permite o acompanhamento sistematizado do desempenho da unidade sob
vários aspectos, análise crítica dos resultados previstos e alcançados, entre outros.
3. SOFTWARE DE GESTÂO HOSPITALAR
A plataforma proposta reúne um conjunto de soluções que facilitam o fluxo de dados entre os
setores e integram todos os processos hospitalares. O sistema gerencia informações clínicas,
assistenciais, administrativas, financeiras e estratégicas, proporcionando uma gestão mais
eficiente e melhor atendimento para as pacientes.
Objetivos
•
•
•
•
•
•

Reduz as taxas de absenteísmo nas consultas e exames, através da otimização do fluxo
de agendamento, proporcionando mais agilidade e eficiência no atendimento.
Elimina a ociosidade das salas, consultórios e equipamentos de diagnósticos,
aumentando a produtividade da equipe médica.
Reduz a probabilidade de erros médicos por meio do prontuário eletrônico do paciente,
com acesso fácil, rápido a todas as informações e histórico dos pacientes, permitindo
maior assertividade na assistência.
Reduz as taxas de cancelamentos e transferências de cirurgia com a automação de todos
os processos e áreas envolvidas, garantindo maior eficiência na gestão do centro cirúrgico
e na administração dos recursos
Assegura o correto ciclo de compras, eliminando os desperdícios e aumentando a
eficiência na gestão de materiais, sejam produtos, equipamentos, medicamentos ou
serviços.
Reduz as filas de pacientes nas urgências, emergências descongestionando o serviço e
humanizando o atendimento descongestionando o serviço e humanizando o atendimento.
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Áreas de Abrangência: Atendimento. Clínica e Assistencial, Diagnóstico e Terapia,
Suprimentos, Faturamento, Financeiro, Controladoria, Áreas de Apoio, TI e Gestão
Estratégica
Caso já esteja em uso software de gestão, será avaliado a utilização do mesmo.
4. SISTEMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Conjunto de aplicações para promover a inteligência nas organizações com foco:
Performance Manager, Document Manager, Occurrence Manager, Competence Manager e
Risk Manager. Abaixo as principais funcionalidades dos módulos citados:
•
•

Gestão de Planejamento Estratégico;
Controle de Indicadores de Desempenho.

FIGURA 31 - MODELO DA TELA DO SISTEMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

5. BI-MICROSTRATEGY
Ferramenta de Business Intelligence, que é responsável por gerar relatórios de informações
da unidade, subsidiando o controle de metas e gestão do contrato.
O acesso é realizado através de ferramenta web, onde essas informações estão sempre
disponíveis aos gestores.
FIGURA 32 – MODELO DE TELA DO BI
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Figura 33. INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA GESTÃO DE PROCESSOS

Importante citar que alguns indicadores estão presentes em mais de um dos instrumentos
utilizados pela Pró-Saúde. Isso acontece quando um mesmo indicador tem função de
subsidiar diferentes análises. A base de indicadores da Sede é única, portanto a alimentação
do indicador ocorrerá uma única vez, mesmo fazendo parte de diferentes instrumentos de
análise.
A comparação do desempenho com um referencial externo é uma prática necessária aos
hospitais que buscam a gestão de qualidade através de processos de certificação, porém, o
essencial a todas as instituições é a busca pela melhoria da qualidade nas atividades
desenvolvidas, e a possibilidade de nivelar o desempenho aos melhores resultados de
mercado é um diferencial.
Indicadores de Processos
Dada a complexidade e o grande número de indicadores existentes no mercado e mesmo nas
unidades pertencentes à rede Pró-Saúde, optou-se por uma seleção que representa os
resultados atingidos nos diversos seguimentos do hospital, além de seguir os seguintes
critérios:
1.
2.
3.
4.
5.

Simplicidade de cálculo e Facilidade de interpretação;
Disponibilidade (facilidade de obtenção);
Possibilidade de gerar tendências;
Periodicidade;
Confiabilidade.

Os indicadores de processos padronizados serão apurados nos hospitais e/ ou Serviços de
Saúde sob gestão da Pró-Saúde. Os dados farão parte de um painel publicado e
compartilhado internamente com os hospitais, denominado “Indicadores de Processo”. Este
painel proporcionará avaliar comparativamente o desempenho qualitativo de um mesmo
processo em instituições distintas, e servirá de balizador de informações e benchmarking
entre os hospitais da rede, atingindo assim os objetivos da sua construção:
•
•

Implantação de um sistema de informação institucional consistente no que se refere a
processos;
Implementação de análises críticas sistêmicas pelas lideranças com evidências de ações
de melhoria e inovação;
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•
•
•

Identificação de oportunidades de melhoria de desempenho através do processo contínuo
de comparação com outras práticas organizacionais com evidências de resultados
positivos;
Observação de análise de tendência com resultados favoráveis e consecutivos;
Favorecimento para criação de um “ Banco de Boas Práticas ” institucionais.

Registros
Os indicadores devem ser levantados mensalmente por todos os Serviços de Saúde
administrados pela Pró-Saúde, sendo que:
1. Todo indicador de processo padronizado tem uma ficha técnica correspondente que
orienta e define como deve ser apurado;
2. Alimentar a base da Sede/DO de indicadores de processos padronizados,
mensalmente via Sistema em acesso remoto, até o dia 15 do mês subsequente;
3. O Serviço de Saúde que possui base própria do Sistema deve alimentar e analisar os
indicadores localmente;
4. O Serviço de Saúde que não possui o Sistema deve alimentar e analisar os indicadores
na “Ficha de análise crítica de indicador”;
5. Todo Serviço de saúde terá acesso à base de indicadores do Sistema – Sede para
alimentar seus indicadores e visualizar os indicadores dos demais Serviços de Saúde
da Pró Saúde como forma de benchmarking interno.
Figura 34. MODELO DE FICHA DE ANÁLISE CRÍTICA

Análise Crítica
A reunião de Análise Crítica deve ser realizada em três etapas: A) gestores e sua equipe; B)
gestores e partes envolvidas e C) gestores e diretoria, onde deve ser analisado o desempenho
dos processos com relação ao alcance das metas previamente determinados de acordo com
a missão e planejamento estratégico da instituição.
Tomada de decisão e definição de ações corretivas e preventivas
O objetivo desta etapa é buscar meios de incorporar o aprendizado obtido na Análise Crítica
à prática real da Instituição, minimizando os efeitos indesejados e potencializando os efeitos
desejados.
Uma vez conhecidas as causas para o "problema", devem-se determinar, para cada uma
destas causas, ações para a manutenção, melhoria ou ajuste do desempenho.
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Não há obrigatoriedade de haver uma ação para cada causa, porém não pode haver causa
que não tenha ação, sendo assim, pode ser determinada uma ação que se relacione a várias
causas.
Estimar prazos e custos envolvidos nas decisões, buscando sempre a melhor relação custo x
benefício.
As ações definidas podem ser:
•
•
•
•
•
•

Decisões gerenciais;
Ações corretivas ou preventivas;
Melhorias de processos e/ou produtos;
Necessidade de recursos;
Pendências para uma investigação mais profunda sobre a causa raiz do problema; e
Necessidade de novas informações; dentre outras.

O Plano de Ação é o produto de um planejamento com o objetivo de orientar as diversas
ações a serem implementadas, com total esclarecimento de fatores vinculados a cada uma
delas.
Implementação e acompanhamento das ações definidas
As ações definidas devem ser registradas e/ou cadastradas no Sistema, por onde os gestores
poderão acompanhar os registros referentes à implantação de cada ação.
Deve ser observado o cumprimento de prazos, investimentos previstos e outros itens de
controle de cada ação.
Verificação
Nesta etapa, deve-se verificar se os resultados obtidos a partir da implementação das ações
foram efetivos, ou seja, se os dados coletados antes e após a ação melhoraram.
Devem-se monitorar os processos, por meio dos Indicadores de processo de gestão e
assistenciais, referentes a análises críticas anteriores.
3.10.5.13. AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PARA QUE OS FUNCIONÁRIOS DA
UNIDADE CONHEÇAM AS METAS CONTRATADAS E OS RESULTADOS
MENSAIS ALCANÇADOS
A adoção da gestão a vista é uma das maneiras de divulgar as metas e os resultados
alcançados.
Deverão ser realizadas as seguintes ações:
•

•
•
•

Definir os indicadores que serão incluídos na gestão à vista e também estabelecer os
padrões visuais a serem adotados. É fundamental selecionar apenas os relevantes para
que não haja informações em excesso e sem utilidade aos grupos de trabalho.
Criação de uma equipe responsável por coletar todas as informações de forma segura e
alimentar constantemente os padrões.
Preparar todos os líderes para utilização desta ferramenta, de maneira eficiente para que
sejam capazes de disseminar o conceito entre os colaboradores.
Alocação de painéis de gestão: Também conhecidos como quadros de gestão à vista,
estes painéis englobam informações sobre uma série de indicadores e podem até mesmo
incentivar uma competição sadia entre as equipes, através da comparação desempenhos
e objetivos alcançados. Mas os painéis precisam ser atualizados constantemente,
demonstrando coerência aos conceitos da gestão à vista e assegurando o valor das
informações.

Vale ressaltar que a gestão à vista tem como objetivo principal entender rapidamente o que
está ocorrendo na unidade, para que as decisões sejam tomadas no momento apropriado,
visando sempre melhorar os resultados do negócio.
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Benefícios da gestão a vista:
• Permite visão exata do que está acontecendo na unidade, bem como quais são os

processos críticos, tendências positivas e negativas e pontos de controle. É essencial a
integração de todos os setores que compõe o negócio, como elementos financeiros,
resultados de vendas, estoque, prazos, custos e eficiência operacionais, além de
indicadores para gestão de pessoas.
• Os colaboradores passam a acompanhar os resultados e a performance das próprias
equipes, compreendendo a importância do trabalho e dedicação de todos para atingir
metas e também superar desafios.
• Reforçar a cultura da gestão com base em informações e fatos, eliminando riscos
relacionados à falta de conhecimento. Desta forma, o processo de tomada de decisões
ganha ferramentas que garantem maior eficiência.
• Análise das tendências dos indicadores e suas variáveis, é possível agir na correção de
desvios, ajustes de processos, falhas na operação e, assim, minimizar os estragos.
FIGURA 35 – MODELO DO PAINEL DE GESTÃO VISTA

TABELA 35 – INDICADORES QUANTITATIVOS A SEREM MONITORADOS CONFORME
EDITAL
MODALIDADE
1. INTERNAÇÃO OBSTÉTRICA E NEONATAL
2.ATEDIMENTO UERGENCIA E EMERGENCIA
3.EXAMES DE IMAGEM (RX E USG)
4.EXAMES DE ANALISE CLINICAS
5.EXAME GRAFICO (ELETROCARDIOGRAMA)
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TABELA 36 – INDICADORES QUALITATIVOS A SEREM MONITORADOS CONFORME
EDITAL
Nº

INDICADORES

METAS

1

Índice de satisfação dos
Usuários

> 80%

Índice de Transparência
Administrativa

> 70%

2
3
4

Taxa de Atividade de
Educação Permanente
Taxa de Infecção
Hospitalar

>1
< 4,5%

Taxa de Mortalidade
Global

< 3,67%

6

Taxa de Ocupação
Hospitalar

> 90%
Leitos de Observação

8

Media de Permanência
Hospitalar

> 80%
< 80%

5

7

FAIXA DO % DE
EFETIVIDADE

> 70%
< 70%
>1
<1
< 4,5%
> 4,5%
< 3,67%
> 3,67%
> 90%
< 90%
< 1 dia
> 1 dia

Leitos de Internação
Obstetrícia - Parto
Normal
Leito de Internação
Obstetrícia - Parto
Cirúrgica
Unidade de Cuidados
Intermediários
Convencional
Neonatal
Unidade de Cuidados
Intermediários Canguru

< 2 dias

Unidade Terapia
Intensiva Neonatal

< 20 dias

Tempo Médio de
Entrega de Exames

< 24 h

> 2 dias
< 2 dias
> 2 dias
< 6 dias
> 6 dias
< 4 dias
> 4 dias
> 20 dias
< 24h
> 24h

3.10.5.14. SISTEMATICA DE APLICAÇÕES DE AÇÕES CORRETIVAS
As sistemáticas de aplicação de ações corretivas serão feitas por meio de reuniões onde serão
analisadas as ações a serem tomadas bem como as atividades preventivas. Esses métodos
devem demonstrar a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados.
Ferramentas para a Solução de Problemas:
Para a identificação e análise dos problemas e para a elaboração das ações corretivas e
preventivas, podem ser utilizadas várias ferramentas (Formação de uma equipe; Fluxograma,
Braisntorming, Diagrama de causa e efeito, Folha de verificação, Diagrama de Pareto,
diagrama de Ishikawa, etc.).
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Na sequência estão as figuras que exemplificam a análise de desempenho e ciclos de
melhoria.
FIGURA 36 – GRÁFICO DE PARETO

FIGURA 37 – DIAGRAMA DE ISHIKAWA

TABELA
37
CRONOGRAMA
DESEMPENHO/CICLO DE MELHORIA

DAS

AÇÕES

CORRETIVAS/ANÁLISE

1º SEM 2º SEM 3º SEM

DE

4º SEM

Recebimento de relatório de indicadores
Reunião para análise dos dados
Definição de Plano de Ação
Reunião com Equipe envolvida para
apresentação do Plano de Ação
Início das ações corretivas
3.10.6. IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO
Acolhimento significa pensar também na cogestão dos processos de trabalho, das equipes,
dos serviços e das redes, sempre se remetendo à perspectiva da clínica ampliada. Assim o
acolhimento deixa de ser um ato isolado para ser também um dispositivo de acionamento de
redes “internas”, “externas”, multiprofissionais, comprometidas com as respostas às
necessidades dos usuários e famílias.
O acolhimento como uma tecnologia, visa viabilizar o direito ao acesso, atendimento e
resolutividade em tempo adequado. Faz parte das estratégias assistenciais qualificar a
assistência, fomentar e ampliar relações humanas, democráticas e de solidariedade entre
profissional-usuário, reconhecidos como sujeitos e participantes ativos no processo de
produção da saúde. O acolhimento favorece a construção de relação de confiança e
compromisso entre as equipes e os serviços. O ato de acolher não deve se restringir a uma
atitude voluntária de “bondade” e “favor” por parte de alguns profissionais; não se reduz a
uma reorganização espacial com adequação de recepções administrativas e outros
77

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

ambientes, nem também a uma ação de triagem (administrativa, de enfermagem ou médica)
com seleção daqueles que serão atendidos pelo serviço naquele momento
Em obstetrícia, o acolhimento na porta de entrada dos hospitais e das maternidades assume
peculiaridades próprias às necessidades e demandas relacionadas ao processo gravídico. O
desconhecimento e os mitos que rodeiam a gestação, o parto e o nascimento levam, muitas
vezes, à insegurança e à preocupação da mulher e seus familiares. A falta de informação
clara e objetiva, mesmo quando a gestante é acompanhada no pré-natal, é um dos fatores
que faz com que ela procure os serviços de urgência e maternidades com frequência. O
acolhimento da mulher e acompanhante tem função fundamental na construção de um
vínculo de confiança com os profissionais e serviços de saúde, favorecendo seu
protagonismo especialmente no momento do parto.
Frequentemente queixas comuns da gestação podem camuflar situações clínicas que
demandam ação rápida, o que exige preparo das equipes para uma escuta qualificada e
ganho de habilidade para julgamento clínico criterioso. O acolhimento é decisivo não só no
reconhecimento de condições clínicas urgentes como também na potencialização da vivência
do parto e nascimento. Tem como principal objetivo promover e garantir o acesso e a
qualificação do cuidado à saúde das mulheres, bem como dos recém-nascidos durante todo
o percurso no serviço, envolvendo a recepção, os espaços assistenciais, as providências para
propiciar resposta definitiva e/ou encaminhamento responsável para outros locais. O
atendimento burocrático, por ordem de chegada, não permite que casos graves sejam
devidamente identificados e priorizados. Nesse sentido, o Acolhimento associado à
ferramenta da Classificação de Risco visa reorganizar a porta de entrada e todo o atendimento
nas maternidades e serviços que realizam partos.
O ACCR leva à tomada de decisões do profissional de saúde a partir de uma escuta
qualificada, associada ao julgamento clínico embasado em protocolo fundamentado
cientificamente
Atribuições dos profissionais envolvidos no ACCR em obstetrícia:
O processo de Acolhimento e Classificação de Risco é uma ação de caráter interdisciplinar e
envolve diferentes profissionais, com as seguintes atribuições:
Acolhimento da usuária/familiares na porta de entrada:
Nas maternidades inseridas em hospitais gerais, recomenda-se a construção de um fluxo
de entrada especifico para a maternidade.
Profissionais da Recepção:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acolher na porta a todas as usuárias que procuram a recepção, orientando-as e
direcionando-as para o seu atendimento;
Preencher corretamente e completamente a ficha de atendimento com agilidade e clareza
nos dados;
Registrar os atendimentos, altas e encaminhamentos realizados na emergência do centro
obstétrico/maternidade, para fins estatísticos;
Encaminhar a paciente para a Classificação de Risco;
Dar baixa nas fichas das pacientes que não foram internadas
Organizar e arquivar, conforme rotina do serviço, a ficha de atendimento;
Zelar pela reposição de impressos nos diversos setores do acolhimento;
Estar integrado com a equipe multiprofissional do centro obstétrico/maternidade,
buscando melhor resolutividade quanto aos problemas da usuária.

Técnico/Auxiliar de Enfermagem do ACCR
•
•

Acolher a mulher e acompanhante de forma cordial e responsável;
Escutar a queixa, os medos e expectativas da mulher;
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•
•
•
•
•
•

Acomodar e/ou posicionar a usuária adequadamente para que possa ser avaliada na
classificação de risco;
Aferir sinais vitais da mulher;
Encaminhar a usuária para atendimento após classificação de risco;
Encaminhar/orientar usuária quanto ao local de realização de exames e de medicação,
quando for o caso;
Estar alerta para as necessidades de reclassificação da mulher enquanto aguardam
atendimento;
Encaminhar usuária para Serviço Social e Psicologia quando for o caso;

Enfermeiro do ACCR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Receber as fichas de atendimento, avaliando de forma ágil e responsável a prioridade
da mulher, de acordo com a queixa apresentada;
Chamar a mulher pelo nome, solicitando também a presença de um acompanhante;
Acolher a mulher e acompanhante de forma cordial e responsável;
Classificar o risco com rapidez e eficiência, seguindo o protocolo adotado;
Anexar a ficha de “notificação de violência”, quando houver suspeita ou confirmação de
caso;
Registrar dados da classificação na ficha de atendimento, sinalizando através de cores a
classificação da mulher;
Registrar classificação
Orientar a mulher de forma clara quanto à sua situação e quanto ao tempo de espera do
atendimento;
Reclassificar as usuárias quando necessário
Estar integrado com a equipe multiprofissional do centro obstétrico/maternidade,
buscando melhor resolutividade quanto aos problemas da usuária;
Supervisionar o trabalho do técnico/auxiliar de enfermagem e estagiário, orientando
corretamente quando necessário;
Realizar passagem de plantão regularmente, não é permitido abandonar o plantão sem
que outro funcionário o assuma;
Registrar em livro próprio as ocorrências do setor.

Enfermeiros Obstetras:
•
•
•
•

Atender as mulheres que a eles competem, de forma acolhedora, de acordo com
protocolo institucional e com o acesso imediato ao obstetra, quando necessário;
Comunicar a equipe de enfermagem sobre a conduta adotada: admissão, observação,
reavaliação ou alta da mulher;
Estar integrado com a equipe multiprofissional do centro obstétrico/maternidade,
buscando melhor resolutividade quanto aos problemas da mulher;
Realizar passagem de plantão regularmente, não podendo deixá-lo sem que outro
funcionário o assuma.

Serviço Social e Psicologia:
•
•
•

Prestar apoio matricial a todos os casos solicitados pela equipe multiprofissional;
Atualizar informação sobre a rede SUS locorregional, bem como a rede de proteção
social existente para efetivação de encaminhamentos necessários;
Realizar atendimento às vítimas de violência física e sexual conforme protocolo existente.

TABELA 38 – DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL CARGO
CARGA HORÁRIA
Enfermeiro
36
Técnico de Enfermagem
36
Auxiliar de Higiene
36
Assistente Social*
30

QTD
01
04
01
01

VÍNCULO
CLT
CLT
CLT
CLT
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*disponível para atendimento mediante demanda
O serviço trabalhará ininterruptamente.
A tabela acima apresenta a quantidade de profissionais para o funcionamento 24 horas do
setor, o total de profissionais, o Índice de Segurança Técnico – IST encontra-se no Anexo VIII.
No Anexo II encontram-se modelos de protocolos de classificação de risco com base no PNH
e rede cegonha que poderão ser adaptados e utilizados na Maternidade.
3.10.7. APRESENTAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO
No ANEXO II encontram-se modelos de Protocolo de Atendimento que poderão ser adaptados
e utilizados na Maternidade
Protocolos Multidisciplinar
•
•
•
•
•
•
•

Classificação de Risco em Obstetrícia
Reanimação na Sala de Parto
Cuidados do RN em Alojamento Conjunto
Estabilização e Assistência nas primeiras 24 horas
Assistência ao trabalho de Parto Normal
Manejo de Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica
Sepse

Protocolos Médicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manejo da Via Aérea Difícil
Analgesia e Anestesia em Obstetrícia
Analgesia e Anestesia na Principais Intercorrências Obstétricas
Assistência ao Trabalho de Parto Prematuro
Rotura Prematura de Membranas
Síndromes Hipertensivas durante a gravidez
Hemorragia Uterina Pós-Parto
Práticas no Parto Normal sujeitas a Limitações
Práticas para o Incentivo ao Parto Normal e Redução de Cesárea
Síndrome do Desconforto Respiratório
Ventilação Mecânica
Hipoglicemia
Falência Hepática Fulminante
Doença das Vias Aéreas Superiores
Doença das Vias Aéreas Inferiores
Admissão do RN na UTI NEO
Seguimento Ambulatorial do RN de alto risco
Distúrbios Ácido Básico
Distúrbios Hidroeletrolíticos
Critérios de Admissão na UTI Neo

Protocolos Assistenciais - NQSP
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestão do Serviço Assistencial
Segurança e Cuidados no Atendimento ao Recém-Nascido
Prevenção de Queda
Identificação do Paciente
Higienização das mãos
Comunicação Segura
Cirurgia Segura
Segurança na Prescrição e Uso Seguro de Administração de Medicamentos
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3.10.8. REGULAMENTOS E MANUAL DE NORMAS E ROTINAS
A Pró-Saúde adota uma terminologia voltada para os processos de acreditação, os quais
certificam as entidades mediante a sua gestão de qualidade. Assim, os manuais, normas e
rotinas são denominadas de Procedimentos de Gestão, Manuais Técnicos Assistenciais e
Instrução de Trabalho.
O Manual de Gestão define e caracteriza o sistema de gestão a ser aplicada no hospital, com
o propósito de organizar os recursos necessários a prestação de serviços qualificados que
atendam aos requisitos dos clientes, bem como aos requisitos legais e regulamentares
aplicáveis. Este está descrito no item Implementação de Gestão - Proposta para Regimento
Interno.
Os documentos abaixo listados estão apresentados nos anexos do projeto. Estes documentos
são modelos apresentados, devendo ser adaptados para a maternidade e servirem de
orientação para a elaboração de outros que se façam necessário.
MANUAIS
1. Manual do Acompanhante
2. Manual de Descrição de Cargos
3. Manual de Gestão de Contratos
4. Manual de Limpeza e Desinfecção das Áreas Hospitalares
5. Manual de Boas Práticas de Alimentação e Nutrição
6. Manual de Dietas Hospitalares
7. Manula de Referência e Contra Referência
8. Manual de Boas Práticas em Farmácia Hospitalar
9. Manual de Consulta da Farmácia
10. Manual de Biossegurança
11. Manual do PGRSS
12. Manual do Prontuário
13. Normas e Procedimento para Recrutamento, Seleção e Contratação de Profissionais
Regime CLT
14. Manual de Gestão do Risco Clínico
15. Manual de Operacionalização da Sistematização da Assistência de Enfermagem e
Classificação de Riscos
16. Manual de Terapia Nutricional
PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO
Protocolos Multidisciplinar
17. Classificação de Risco em Obstetrícia
18. Reanimação na Sala de Parto
19. Cuidados do RN em Alojamento Conjunto
20. Estabilização e Assistência nas primeiras 24 horas
21. Assistência ao trabalho de Parto Normal
22. Manejo de Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica
23. Sepse
24. PCR
Protocolos Assistenciais - NQSP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestão do Serviço Assistencial
Segurança e Cuidados no Atendimento ao Recém-Nascido
Prevenção de Queda
Identificação do Paciente
Higienização das mãos
Comunicação Segura
Cirurgia Segura
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8. Segurança na Prescrição e Uso Seguro de Administração de Medicamentos
Protocolos Médicos
1. Manejo da Via Aérea Difícil
2. Analgesia e Anestesia em Obstetrícia
3. Analgesia e Anestesia na Principais Intercorrências Obstétricas
4. Assistência ao Trabalho de Parto Prematuro
5. Rotura Prematura de Membranas
6. Síndromes Hipertensivas durante a gravidez
7. Hemorragia Uterina Pós-Parto
8. Práticas no Parto Normal sujeitas a Limitações
9. Práticas Úteis na Assistência ao Parto
10. Pratica Prejudiciais ou Ineficazes
11. Práticas para o Incentivo ao Parto Normal e Redução de Cesárea
12. Síndrome do Desconforto Respiratório
13. Ventilação Mecânica
14. Hipoglicemia
15. Falência Hepática Fulminante
16. Doença das Vias Aéreas Superiores
17. Doença das Vias Aéreas Inferiores
18. Admissão do RN na UTI NEO
19. Seguimento Ambulatorial do RN de alto risco
20. Distúrbios Ácido Básico
21. Distúrbios Hidroeletrolíticos
22. Critérios de Admissão na UTI Neo
23. Convulsão neonatal
24. Apneia da prematuridade
25. PICC
PROCEDIMENTOS DE GESTÃO
26. Planejamento e Execução do Modelo de Excelência Assistencial
27. Referência para elaboração de Protocolos de Segurança do Paciente
28. Logística
29. Controle Patrimonial de móveis e Equipamento
REGULAMENTO
1. Regulamento Próprio de Compras, Contratação de Obras e Serviços
2. Regulamento Contábil e Financeiro
REGIMENTO
1. Manual das Comissões
2. Modelo de Regimento para CCIH
3. Modelo de Regimento para a Comissão Ética médica
4. Modelo de Regimento para a Comissão Ética de enfermagem
5. Modelo de Regimento para a Comissão de Revisão Prontuário
6. Modelo de Regimento para a Comissão de Epidemiologia
7. Modelo de Regimento para a Comissão de Revisão Óbitos
8. Modelo de Regimento para a Comissão de Hemoterapia
9. Modelo de Regimento para a Comissão de Nutrição Parenteral e enteral
10. Modelo de Regimento para a Comissão de Padronização de Materiais, Medicamento
e Equipamentos
11. Modelo de Regimento para a Comissão de Gerenciamento de Risco
12. Modelo de Regimento para a Comissão Resíduos
13. Modelo de Regimento para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
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INSTRUÇÕES DE TRABALHO
•

•

Administrativa
1. Faturamento de Internações
2. Financeiro
3. Prontuário
4. Emissão de Relatório Estatístico
5. Preenchimento do Plano Estatístico
6. NEP
Assistencial
o Agencia Transfusional
1. Descarte de Bolsa Vencida
2. Devolução de Hemocomponente
3. Solicitação de transfusão
4. Solicitação de Transfusão na Urgência
o CC E CME
1. Admissão da gestante no CO
2. Transporte do RN do CO
3. Assistência a Gestante na Sala de Parto
4. Credeização do RN
5. Alta da Recuperação Anestésica
6. Alta de Enfermagem da Recuperação Anestésica
7. Recepção do RN
8. Reesterilização de Materiais
9. Integrador Químico
10. Destino do Material após Procedimento
11. Desinfecção de materiais de vias aéreas
12. Desinfecção da Autoclave
13. Artigos termossensível
o Emergência
o
▪ Triagem do Usuário
▪ Encaminhamento para UBS
▪ Admissão na Sala de Observação (amarela)
▪ Admissão na Sala de Emergência
▪ Assistência de Enfermagem ao Paciente aguardando vaga na UTI
o Unidade de Internação
▪ Avaliação do Grau de Complexidade
▪ Cuidados no pré-operatório
▪ Cuidados no pós-operatório
▪ Admissão do paciente na Unidade de Internação
▪ Admissão da Gestante
▪ Transferência interna do usuário
▪ Alta do cliente
o Unidade de Terapia Intensiva
▪ Monitorização da Pressão Arterial Média
▪ Fixação da Cânula Orotraqueal e traqueostomia
▪ Administração de medicação endovenosa
▪ Broncoscopia a beira leito
▪ Cateterização arterial
3.10.9. OUTRAS INICIATIVAS E PROGRAMAS DE QUALIDADE

Os valores para a implantação e implementação dos projetos estão estimados nas planilhas
de Programação Financeira.
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3.10.9.1.

IMPLANTAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE HUMANIZAÇÃO - GTH

Consideramos que humanizar a assistência significa agregar, à eficiência técnica e científica,
valores éticos, além de respeito e solidariedade ao ser humano. O planejamento da
assistência deve sempre valorizar a vida humana e a cidadania, considerando, assim, as
circunstâncias sociais, étnicas, educacionais e psíquicas que envolvem cada indivíduo. Deve
ser pautada no contato humano, de forma acolhedora e sem juízo de valores e contemplar a
integralidade do ser humano.
A Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde entende por humanização a
valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde e enfatiza
a autonomia e o protagonismo desses sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o
estabelecimento de vínculos solidários e a participação coletiva no processo de gestão.
Pressupõe mudanças no modelo de atenção e, portanto, no modelo de gestão.
Gestores e equipes de profissionais se deparam, dia a dia, com uma enormidade de tarefas,
responsabilidades e compromissos. Mais do que isso têm de atender às necessidades de
pessoas que se encontram em situações de fragilidade, dependência, dor e sofrimento, muitas
vezes em situações difíceis de trabalho.
No entanto, é justamente a realização destas tarefas - construção de um espaço coletivo para
reflexão sobre sua realidade institucional e profissional, e busca de saídas criativas para os
desafios encontrados - que poderão facilitar seu trabalho e melhorar a qualidade do
atendimento aos usuários.
A humanização dos estabelecimentos assistenciais de saúde tem uma diretriz transversal e
constitui-se num conjunto de ações sobre diversas práticas e condições na prestação dos
serviços de saúde, assim como em diferentes níveis do Sistema, formando uma construção
coletiva de todos os envolvidos. Para o Ministério da Saúde, trata se de uma das estratégias
para alcançar a qualificação da atenção e da gestão em saúde. Trata-se de uma forma de
tornar parceiros tanto usuários como profissionais de saúde na busca da qualidade dos
serviços, um projeto de corresponsabilidade e qualificação dos vínculos Inter profissionais e
entre estes e os usuários na produção de saúde.
Duas recomendações para o desenvolvimento de um processo de humanização dos serviços
de saúde na instituição hospitalar:
1. Gestão participativa
Desenvolver padrões de cuidados mais humanizados para os usuários requer formas de
relação institucionais mais humanizadas também entre funcionários e chefias, entre os
próprios colegas e pessoas que trabalham nas mesmas áreas, com formações e
responsabilidades diferentes.
2. Formação de Grupos de Trabalho de Humanização (GT)
Quem são seus integrantes:
É recomendável que façam parte deste grupo profissionais da direção do hospital, da chefia
dos setores e serviços, e técnicos da área médica e não médica (assistentes sociais,
psicólogos, agentes da enfermagem, encarregados técnico-administrativos) e pessoal de
apoio (segurança, limpeza, cozinha, etc.) de modo a se contar com uma participação
equitativa de representantes de diferentes categorias profissionais, campos disciplinares e
graus hierárquicos.
A coordenação do GT deverá ser escolhida dentre as lideranças compromissadas com a ideia
da humanização.
Objetivos:
•

Conduzir um processo permanente de mudança da cultura de atendimento à saúde,
promovendo o respeito à dignidade humana.
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•
•

Sensibilizar profissional e usuário para a importância e os benefícios do atendimento
e do trabalho humanizado.
Garantir à instituição hospitalar o papel de protagonista do processo de humanização
de seus serviços.

Como funcionam:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lideram o processo de humanização no hospital.
Promovem uma ação conjunta da alta administração do hospital e de lideranças
representativas dos profissionais dos vários setores e serviços.
Buscam estratégias de comunicação e integração entre os diferentes setores
Promovem fluxo de propostas e deliberações.
Apoiam e divulgam as iniciativas de humanização em desenvolvimento.
Avaliam os projetos em desenvolvimento e a serem desenvolvidos na instituição, de
acordo com os parâmetros de humanização propostos.
Estimulam a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações
de humanização dos serviços.
Promovem a participação do hospital na Rede Nacional de Humanização.

Elaboração e Implantação de Plano Operacional de Ação de Humanização
Será elaborado um plano de ação de humanização hospitalar, de curto, médio e longo prazo,
levando em consideração as prioridades e as necessidades específicas do hospital, bem
como as ações de humanização já existentes.
O plano de ação de humanização no hospital, utilizará como base o Programa de
Humanização do SUS.
Atividades que poderão ser desenvolvidas no hospital:
•
•
•
•
•

Comemoração dos funcionários aniversariantes do mês;
Oficina culturais para funcionários;
Liberação de visitas aos pacientes em datas;
Comemorativas tais como dia dos pais, dia das mães, Natal e etc.;
Palestras sobre qualidade de vida e hábitos saudáveis para funcionários, pacientes e
acompanhantes

FIGURA 38 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (após a posse dos membros)

3.10.9.2.

PROJETO DE SUSTENTABILIDADE

A Pró-Saúde declara ter o compromisso, com o estabelecimento, implementação e
manutenção da política ambiental, suas diretrizes, objetivos, responsabilidades e recursos
para a gestão, de modo que os aspectos e impactos ambientais advindos de suas atividades,
produtos e serviços, sejam gerenciados e mitigados, contribuindo para a Sustentabilidade. As
diretrizes estabelecidas têm caráter abrangente nos níveis corporativo, regional ou local da
Instituição, podendo ser estratificadas para se adequarem aos diferentes escopos do SGA Sistema de Gestão Ambiental.
É responsabilidade da Diretoria Executiva:
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Implementar a Política Ambiental em sua área de responsabilidade e criar mecanismos
para a sua disseminação ao público interno e externo;
Apoiar estrategicamente a implementação, manutenção e melhoria do Sistema de
Gestão Ambiental, de modo que possa ser aplicado no âmbito corporativo, regional ou
local da Instituição;
Identificar e planejar os recursos essenciais para implementar, manter e melhorar
continuamente o Sistema de Gestão Ambiental;
Orçar os recursos essenciais para o Sistema de Gestão Ambiental que incluam
recursos humanos e habilidades especializadas, infraestrutura organizacional,
tecnologia e recursos financeiros;
Garantir a disponibilização dos recursos para a gestão ambiental;
Definir, documentar e comunicar funções, responsabilidades e autoridades, visando
facilitar uma gestão ambiental eficaz;
Estabelecer, revisar e adequar processos, de modo a obter melhoria do desempenho
ambiental;
Estabelecer, implementar e manter objetivos e metas ambientais documentados, nas
funções e níveis relevantes na organização;
Prover os meios e determinar os prazos nos quais os objetivos e metas ambientais
sejam atingidos;
Estabelecer mecanismos, processos e procedimentos de gestão ambiental nos
escopos estabelecidos;
Realizar as análises críticas do Sistema de Gestão Ambiental, em intervalos
planejados para assegurar sua continuada adequação, pertinência e eficácia;
Proporcionar que o Sistema de Gestão Ambiental, em sua área de responsabilidade
seja auditado em intervalos determinados;
Subsidiar a tomada de decisão sobre comunicar externamente ou não os aspectos
ambientais significativos;
Promover a melhoria do desempenho do Sistema de Gestão Ambiental.

É responsabilidade dos Representantes da Direção:








Coordenar, estabelecer, revisar e adequar o modelo de gestão para os processos que
compõem o Sistema de Gestão Ambiental de modo a obter melhoria de seu
desempenho;
Assegurar o cumprimento da política, objetivos e programas ambientais;
Garantir o atendimento aos requisitos legais e outros relacionados ao escopo
estabelecido para o Sistema de Gestão Ambiental;
Promover mudanças para mitigação dos aspectos e impactos ambientais das
atividades, produtos e serviços do escopo;
Conduzir a implementação e manutenção do Sistema de Gestão Ambiental, através
de treinamentos ou outras ações e acompanhamentos sistemáticos;
Manter e melhorar o Sistema estabelecido utilizando-se dos processos de ação
corretiva, preventiva, auditorias sistemáticas e análise crítica;
Relatar o desempenho do Sistema de Gestão à Alta Direção para análise crítica e
melhoria do Sistema de gestão ambiental.

Diretrizes:
1. Liderança





Apoiar as ações estratégicas relativas à gestão ambiental estimulando a participação
de todos;
Assegurar o compromisso para alcançar a excelência do desempenho ambiental;
Comunicar o comprometimento, as prioridades e as ações da Instituição junto às
partes interessadas (stakeholders);
Estimular a difusão e implementação das melhores práticas ambientais.
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2. Atendimento à Legislação Ambiental e Requisitos Estatutários
 Cumprir a legislação pertinente às atividades, produtos e serviços;
 Adotar uma postura de transparência e ética nas suas relações com as partes
interessadas (stakeholders).
3. Prevenção da Poluição e Melhoria Ambiental
 Promover a melhoria contínua dos processos, serviços prestados pela Instituição e
seus resultados, visando à qualidade ambiental;
 Desenvolver ações voltadas para a ecoeficiência, para prevenção da poluição,
mitigação da geração de resíduos sólidos, das emissões de gases efeito estufa e
redução do consumo de recursos naturais em seus processos, produtos e serviços;
 Desenvolver operações planejadas e seguras às pessoas e ao meio ambiente;
 Aperfeiçoar continuamente os indicadores ambientais, de modo a torná-los cada vez
mais precisos e uniformes com consequente incentivo ao cumprimento das metas
estabelecidas;
 Desenvolver suas atividades pautadas no gerenciamento dos riscos.
4. Gestão de Fornecedores
 Promover o engajamento e comprometimento dos fornecedores com as questões
ambientais;
 Selecionar fornecedores com base em requisitos ambientais;
 Incluir requisitos ambientais na especificação de produtos e serviços a serem
adquiridos;
 Implementar a logística reversa no processo de aquisição.
5. Gestão de Pessoas
 Estabelecer e implementar programas de educação ambiental aos diversos níveis
organizacionais da Instituição e terceiros que atuem em seu nome, objetivando
capacitá-los para participação ativa na gestão ambiental;
 Conscientizar todos os seus colaboradores e prestadores de serviços da importância
da responsabilidade individual para o atendimento dos objetivos e metas ambientais
da Instituição.
6. Relacionamento com o Cliente e a Comunidade
 Promover a participação e apoio às iniciativas de gestão ambiental com o
envolvimento do cliente e da comunidade;
 Estabelecer diálogo e desenvolvimento de parcerias com o cliente e a comunidade
visando à melhoria do desempenho ambiental;
 Estimular o compromisso ambiental de todos os públicos em relação aos serviços de
saúde, educação e assistência social.
A Sustentabilidade é hoje um dos pontos abordados na estratégia dos Hospitais. Há um
processo de solidificação do conceito e o mesmo passa a permear todas as atividades
desenvolvidas na Instituição de modo que todos os aspectos referentes às questões sociais,
ambientais e econômicas sejam considerados para a tomada de decisões na organização,
além de contribuir para a construção de uma cultura organizacional orientada ao
desenvolvimento sustentável.
Encontra-se no Anexo I deste projeto o Manual de PGRRS utilizado pela Pró-Saúde em suas
unidades, que poderá ser adaptado ao serviço objeto deste projeto.
PHS – PROJETO HOSPITAIS SAUDÁVEIS
O Projeto Hospitais Saudáveis (PHS) é uma associação sem fins econômicos, dedicada a
transformar o setor saúde em um exemplo para toda a sociedade em aspectos de proteção
ao meio ambiente e à saúde do trabalhador, do paciente e da população em geral.
Participam do PHS profissionais de saúde, instituições prestadoras de serviços, instituições
de ensino e de pesquisa em saúde, organizações da sociedade civil em geral e demais
organizações, públicas ou privadas. A Pró-Saúde participa deste programa.
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A assistência à saúde, como toda atividade produtiva, gera impactos ambientais e sanitários.
O PHS trabalha para desenvolver e apoiar uma rede de cooperação, partindo do
comprometimento das instituições de saúde do país, bem como dos profissionais de todas as
categorias que atuam no sistema de saúde brasileiro. Além do setor de assistência à saúde,
o PHS atua em parceria com organizações profissionais, sindicais e setoriais, institutos de
ensino e pesquisa, órgãos públicos e organizações não governamentais das áreas de saúde
e segurança do trabalho, saúde pública e meio ambiente.
MercuryFree Healthcare: iniciativa global destinada a demonstrar a viabilidade da eliminação
gradual dos termômetros e esfigmomanômetros em cuidados de saúde à base de mercúrio e
sua substituição por alternativas precisos e economicamente viáveis. A Pró- Saúde administra
hospitais com esta certificação.
Selo Verde de Pró-Sustentabilidade: tem como objetivo promover a saúde pública e
ambiental, assim como a redução da pegada ecológica da assistência à saúde. Trata-se de
uma iniciativa baseada no comprometimento dos estabelecimentos de saúde com, pelo
menos dois, de um conjunto de 10 objetivos inter-relacionados e integrados, abordando as
principais áreas de atuação para melhoria do desempenho ambiental e maior sustentabilidade
no setor saúde. Os 10 objetivos são:
1- Liderança: visa manifestar apoio da liderança aos hospitais verdes e saudáveis a fim
de: criar uma mudança de cultura organizacional em longo prazo; alcançar uma ampla
participação dos trabalhadores do setor saúde e da comunidade; e fomentar políticas
públicas que promovam a saúde ambiental;
2- Substituição de Substâncias Químicas Perigosas Por Alternativas Mais Seguras: visa
melhorar a saúde e a segurança dos pacientes, dos trabalhadores, das comunidades
e do meio ambiente utilizando substâncias químicas, materiais, produtos e processos
mais seguros, indo além das exigências de conformidade ambiental. Atitudes como
campanha de captação de película de Raios X para correto descarte deverão ser
adotadas;
3- Redução, Tratamento e Acondicionamento de Forma Segura os Resíduos de Serviços
de saúde: visa proteger a saúde pública reduzindo o volume e a toxicidade dos
resíduos produzidos pelo setor saúde, implementando ao mesmo tempo as opções
ambientalmente mais apropriadas de gestão e destinação dos resíduos. No Anexo I
apresentamos um modelo de PGRSS com atividades que poderão ser utilizadas nas
unidades de saúde;
4- Implementação de Eficiência Energética e Geração de Energias Limpas Renováveis:
visa reduzir o uso de energia proveniente de combustíveis fósseis como forma de
melhorar e proteger a saúde pública; promover a eficiência energética, bem como o
uso de fontes renováveis, visando, em longo prazo, obter 100% das necessidades de
energia obtidas de fontes renováveis geradas no hospital ou na comunidade;
5- Redução do Consumo de Água e fornecimento de Água Potável: visa implementar
uma série de medidas de conservação, reciclagem e tratamento que reduzam o
consumo de água dos serviços de saúde e a poluição por águas residuais. Estabelecer
a relação entre a disponibilidade de água potável e a resiliência dos serviços de saúde
para suportar problemas físicos, naturais, econômicos e sociais. Promover a saúde
pública e ambiental fornecendo água potável para a comunidade.
6- Melhorar as Estratégias de Transporte Para Pacientes e Funcionários: visa
desenvolver estratégias de transporte e de assistência à saúde que reduzam a
emissão de carbono dos hospitais e sua parcela de contribuição para a poluição local;
7- Compra e Oferta de Alimentos Saudáveis e Cultivados de Forma Sustentável: visa
estimular ao mesmo tempo hábitos alimentares saudáveis entre os pacientes e
funcionários e favorecer o acesso a alimentos produzidos localmente e de forma
sustentável na comunidade. Ao longo do contrato, deverá ser implantado um programa
com foco na qualidade de vida dos trabalhadores das unidades de saúde;
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8- Prescrição Apropriada de Produtos Farmacêuticos, Administração Segura e
Destinação Correta: visa reduzir a poluição por produtos farmacêuticos diminuindo as
prescrições desnecessárias, minimizando a destinação inadequada de resíduos
farmacêuticos, promovendo sua devolução aos fabricantes e pondo fim ao dumping
de medicamentos na forma de ajuda a catástrofes, também poderá ser adotada
campanhas para devolução de medicações vencidas ou que não serão mais utilizadas
pelo usuário nas unidades de saúde;
9- Apoio a Projetos e Construções de Hospitais Verdes e Saudáveis: visa reduzir a
poluição ambiental do setor saúde e transformar os hospitais em um local mais
saudável para funcionários, pacientes e visitantes mediante a incorporação de práticas
e princípios de edifícios ecológicos no projeto e na construção de unidades de saúde;
10- Aquisição de produtos e materiais mais seguros e sustentáveis: visa a compra e
materiais produzidos de maneira sustentável através de cadeias de suprimentos social
e ambientalmente responsáveis
A Pró- Saúde administra hospitais com esta certificação.
A adesão das unidades de saúde ao PHS será analisada pela Diretoria local e a Diretoria de
Operações da sede administrativa da Pró-Saúde, bem como em conjunto com a Secretaria
Municipal de Saúde, sendo priorizado no primeiro ano de contrato ações que atendam as
diretrizes nº 3,4 e 5 acima descritas.
Global Reporting Initiative - GRI, promove a elaboração de relatórios de sustentabilidade
que pode ser adotada por todas as organizações. A GRI produz a mais abrangente Estrutura
para Relatórios de Sustentabilidade do mundo proporcionando maior transparência
organizacional.
PACTO GLOBAL DA ONU - iniciativa desenvolvida pela ONU, com o objetivo de mobilizar a
comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de
valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações
de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção refletidos em 10 princípios.
GREEN KITCHEN – tem como objetivo o aprimoramento do padrão de qualidade em benefício
de seus clientes e sua região, levando em consideração aspectos sociais e ambientais.
Conduzido por uma comissão de profissionais multidisciplinares do setor de nutrição com
participação de nutricionistas e, arquitetos, baseado em critérios internacionais de medição
de eficiência na responsabilidade social e ambiental.
A adesão da unidade aos programas acima descritos será analisada pela Diretoria local e a
Diretoria de Operações da sede administrativa da Pró-Saúde, bem como em conjunto com a
SESA/AP e se tornará realidade após o segundo ano de contrato. Após a definição da adesão
aos programas supracitados, será elaborado cronograma de implantação.
FIGURA 39 – CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO - SUSTENTABILIDADE

3.10.9.3.

PROJETO ANCORA

Projeto Âncora é utilizado alguns hospitais administrados pela Pró-Saúde e deverá ser
implantado na Maternidade de Risco Habitual da Zona Norte
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Objetivo Geral:
Conhecer a realidade vivenciada pelos usuários/pacientes e família/acompanhante que serão
atendidos no hospital planejando e realizando um trabalho multiprofissional pautado na
humanização e qualidade no atendimento, através de ações voltadas para as
necessidades/demandas dos usuários/pacientes e famílias/acompanhantes.
Objetivo Específico:




Identificar as demandas explícitas e implícitas dos usuários/pacientes e
familiares/acompanhantes considerando suas especificidades;
Criar uma rotina de atendimento multiprofissional priorizando o fortalecimento de
vínculo e confiança aos usuários/pacientes e familiares/acompanhantes x equipe;
Verificar junto aos familiares/acompanhantes, a possibilidade de definir um
responsável denominado “Familiar Âncora” para receber informações diárias quanto
ao quadro clínico do usuário/paciente.

TABELA 39 – AÇÕES DO PROJETO
OBJETIVOS
AÇÕES
1.
Identificar
as 1.1. Identificar usuários/pacientes internados a
demandas explícitas e partir de 05 dias (Plano de Alta/ Censo);
implícitas
dos 1.2. Acolhimento aos usuários/pacientes e
usuários/pacientes e familiares/acompanhante;
famílias/acompanhant
es considerando suas 1.3. Entrevista para inclusão no projeto.
especificidades
2. Verificar junto aos
familiares/acompanha
ntes, a possibilidade 2.1.
Identificar
através
de
avaliação
de
definir
um psicossocial
o
familiar
preparado
responsável
(emocionalmente) e que tenha disponibilidade
denominado “Familiar para ser o “Familiar Âncora”, ou seja, o
Âncora” para receber responsável a receber e repassar aos demais
informações
diárias familiares as informações do quadro clínico do
quanto ao quadro usuário/paciente.
clínico
do
usuário/paciente.
3.1. Acolhimento, escuta e acompanhamento
durante a hospitalização de acordo com as
demandas apresentadas;
3.2.
Veiculação
de informações aos
3. Criar uma rotina de
usuários/pacientes
e
atendimento
familiares/acompanhantes, possibilitando o
multiprofissional aos
acesso aos seus direitos sociais enquanto
usuários/pacientes e
cidadãos, inseridos nos programas e políticas
famílias/acompanhant
sociais – saúde, assistência e previdência;
es
priorizando
o
3.3. Viabilização da Informação clara e
fortalecimento
de
contínua do quadro clínico do usuário/paciente
vínculo e confiança
diariamente ao familiar/acompanhante;
entre equipe, usuários
e família.
3.4. Comemoração do Aniversário do
usuário/paciente durante a internação

PROFISSIONAIS

Assistente
Psicóloga

Social

Assistente
Psicóloga

Social

Assistente
Psicóloga

Social

Assistente Social

Médicos
Enfermagem
Assistente
Social
Psicóloga
Enfermagem
Nutrição
Comunicação
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Metodologia:







Entrevista e acolhimento pautados na humanização, integralidade, vínculo e qualidade
nos serviços prestados aos usuários/pacientes e familiares/acompanhantes através
de formulários.
Verificação da disponibilidade do “Familiar Âncora” para receber informações do
paciente/usuário no momento em que o médico passa visita. Se necessário agendar
“horário especial” com o médico para falar com o familiar;
Acompanhamento aos usuários/pacientes e familiares/acompanhantes para
solucionar dúvidas bem como, garantir que os mesmos estão cientes do quadro clínico
e da evolução diária;
Veiculação de informações sobre os direitos sociais, através dos programas e políticas
sociais;
Reuniões mensais até consolidar o projeto e após reunião mensal para Análise de
indicadores com a equipe multiprofissional, para traçar novas ações, como também
avaliar o envolvimento da equipe e dos familiares/acompanhantes ao projeto.
Reuniões semanais da equipe multiprofissional para análise do plano terapêutico do
usuário inserido no projeto.

Resultados desejados:







Efetivação do trabalho em equipe no atendimento multiprofissional, pautados na
humanização;
Usuários/pacientes e familiares/acompanhantes esclarecidos referente ao processo
saúde/doença como também instruídos e preparados para o período da
desospitalização dando continuidade no tratamento e até mesmo para situação de
óbito;
Agilizar Alta Hospitalar
Redução da ansiedade e do nível de estresse gerado pelo período de hospitalização;
Satisfação com relação ao tratamento e a atenção prestada pela equipe
multiprofissional.

FIGURA 40 – CRONOGRAMA DE IMPLANTÇÃO – PROJETO ANCORA

Este projeto encontra-se na integra no anexo IV
3.10.9.4.

REDE COGONHA

A maternidade surge idealizada com bases no programa rede cegonha.
No Hospital integrante da Rede Cegonha, será incentivado e disseminado a cultura das
normativas a assegurar:
•
•

Às mulheres: o direito ao planejamento reprodutivo, à atenção humanizada à gravidez,
parto, abortamento e puerpério
Às crianças: direito ao nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis

A Rede Cegonha tem como objetivos:
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•
•
•

Fomentar a implementação de um novo modelo de atenção à saúde da mulher e saúde
da criança com foco na atenção ao parto e ao nascimento e no desenvolvimento infantil
de zero aos 24 meses;
Organizar uma Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil que garanta acesso,
acolhimento e resolutividade; e
Reduzir a mortalidade materna e infantil, com ênfase no componente neonatal.

A Rede Cegonha tem como diretrizes para nortear a reorganização dos processos de trabalho
nos serviços obstétrico-neonatais:
•
•
•
•
•

Garantia do acolhimento e classificação de risco, qualificação do acesso e assistência;
Garantia de vinculação da gestante desde o pré-natal até os serviços de referência
que compõem a rede integral, incluindo a maternidade programada para a realização
do parto;
Garantia das boas práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento;
Garantia de acesso às ações do planejamento reprodutivo;
Gestão democrática e participativa. Gestão participativa e compartilhada na
maternidade, buscando aumentar o grau de corresponsabilização entre
usuários/acompanhantes, trabalhadores e gestores.

FIGURA 41 – CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO – REDE CEGONHA

3.10.9.5.

VOLUNTARIADO E DOULA

O trabalho voluntário está na essência das Entidades Beneficentes e sempre esteve presente
nas atividades da Pró-Saúde. A partir da década de 80 estabeleceu-se o foco de Serviços de
Voluntários, para o atendimento de pacientes, acompanhantes e familiares.
O serviço tem por objetivo melhorar o bem-estar dos pacientes por meio de apoio, orientação,
calor humano e, principalmente, disposição em doar-se.
O serviço poderá desenvolver atividades junto às pacientes internadas, familiares e
comunidade.
A Maternidade de Risco habitual poderá implantar a assistência prestadas pelas Doulas. Nos
dias de hoje, as Doulas dão suporte físico e emocional a outras mulheres antes, durante e
após o parto. As Doulas, serão voluntárias e poderão ser disponibilizadas diariamente às
parturientes.
Antes do parto, poderá acompanhar as futuras mães e acompanhantes em visita às áreas da
maternidade, orienta sobre o que esperar do parto e pós-parto. Explica os procedimentos
comuns e ajuda a mulher a se preparar, física e emocionalmente para o parto, das mais
variadas formas.
Durante o parto atua como interface entre a equipe de atendimento e o casal, explica termos
médicos e os procedimentos hospitalares e atenua a eventual frieza da equipe de atendimento
num dos momentos mais vulneráveis de sua vida. Também ajuda a parturiente a encontrar
posições mais confortáveis para o trabalho de parto e parto, mostra formas eficientes de
respiração e propõe medidas naturais que podem aliviar as dores, como banhos, massagens,
relaxamento, etc.
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Após o parto ela faz visitas à nova família, oferecendo apoio para o período de pós-parto,
especialmente em relação à amamentação e cuidados com o bebê.
As pesquisas têm mostrado que a atuação da doula no parto pode: diminuir taxas de cesárea,
diminuir a duração do trabalho de parto, diminuir pedidos de anestesia, diminuir o uso da
oxitocina, diminuir em 40% o uso de fórceps.
FIGURA 42 – CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO – DOULAS

3.10.9.6.

IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS

GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS E MELHORIAS DOS RESULTADOS
Para a gestão eficaz de uma instituição de saúde, os gestores precisam dispor de informações
gerenciais e estratégicas. A gestão de custos destaca-se como ferramenta imprescindível no
processo de tomada de decisões, visando a melhoria dos resultados. Ela possibilita a gestão
do resultado operacional global da organização e a avaliação por áreas de atividade, unidades
de negócio, clientes, procedimentos e especialidades médicas fundamentais e decisivas à
sustentabilidade do processo decisório. Através de ferramentas inovadoras e eficazes, o
sistema de custos proposto assegura às organizações de saúde a conquista de melhores
padrões de produtividade e fortalecimento do nível de competitividade.
Gestão de Custos pela Web
Ferramenta imprescindível no processo de tomada de decisões, visando a melhoria dos
resultados. Ela possibilita a gestão do resultado operacional global da organização e a
avaliação por áreas de atividade, unidades de negócio, clientes, procedimentos e
especialidades médicas fundamentais e decisivas à sustentabilidade do processo decisório.
Capacitação dos profissionais
Treinamento dos profissionais dos Hospitais, permitindo a permanente qualificação no
processo de coleta, processamento e análise dos resultados, bem como no aprofundamento
dos conceitos relacionados às abordagens de custeio, metodologias de apropriação de custos
hospitalares, técnicas de gestão, planejamento e análise de indicadores de desempenho no
âmbito das organizações de saúde.
OBJETIVOS
Desenvolver modelo de gestão de custo, específico às características do hospital, com
geração de informações dos serviços prestados como instrumento de gestão, controle de
recursos e prestação de contas.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
•

Etapa diagnóstico – identificação do porte e volume das atividades, nível de organização
das informações patrimoniais, contábeis e estatísticas.
o Analise do perfil das especialidades e das atividades operacionais, bem como
indicadores estatísticos;
o Levantamento e análise do sistema contábil e de custos e nível de relatórios
gerenciais;
o Analise do plano de contas e da descrição analítica dos itens de custos e despesas.
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•

•

•

Estruturação dos centros de custos e critérios de apropriação dos custos operacionais:
o Estruturação dos centros e níveis de responsabilidade e correspondentes centros de
custos em conformidade com os indicadores de custos e modelo de gestão;
o Definição da metodologia e critérios de apropriação de custos – formulas método de
rateio dos custos indiretos e dos centros auxiliares e administrativos;
o Organização do processo de coleta de dados:
▪ Fonte de coleta;
▪ Fixação de cronogramas.
Formulação do sistema de informações e relatório gerencial:
o Constituição dos modelos de relatórios gerenciais que permitem a geração das
informações adequadas às diferentes necessidades de usuários (nível de usuários),
relatórios analíticos dos serviços por centro de custos;
o Elaboração de roteiro para implantação do sistema de custos com manual para
identificação dos passos necessários (tecnologia, pessoal, treinamentos e
acompanhamentos, instrumento de coleta de dados);
o Abordagem do custo por absorção – classificação dos centros de custos, composição
das formulas de apropriação dos custos (diretos e indiretos) métodos e critérios de
rateio, cálculo dos custos totais e unitários dos serviços;
o Analise dos custos para fins gerenciais
▪ Indicadores de custos;
▪ Análise do comportamento e variação dos custos; benchmarking das
instituições.
Acompanhamento dos processos do sistema de informações de custos:
o Aperfeiçoamento do escopo dos indicadores operacionais e de custos visando
ampliar as possibilidades de utilização desses instrumentos para a gestão interna
das unidades visando atender as necessidades definidas;
o Melhoria do processo interno de comunicação das informações gerenciais visando a
participação dos diferentes níveis de gestão com participação na tomada de decisão;
o Orientações e acompanhamento do processamento das informações de custos
visando a certificação da confiabilidade dos indicadores e utilização dos instrumentos
gerenciais para o planejamento e gestão dos recursos;
o Orientação para consolidação dos indicadores operacionais e de custos para avaliar
o desempenho da instituição com relação às outras por meio de benchmarking;
o Preparação das apresentações e discussões que venham a ser programados

APLICAÇÕES GERENCIAIS
•
•
•
•

Gerenciar Informações por centro de custos, produtos e serviços para análise comparativa
das mesmas e acompanhamento do processo
Preparação das informações consolidadas e comparativas, permitindo a avaliação,
acompanhamento e controle da instituição como o estabelecimento de indicadores de
desempenho;
Servir de instrumento de gestão e de melhoria de eficácia na alocação de recursos;
Subsidiar a avaliação do custeio das atividades com relação a indicadores de custos

METODOLOGIA DE TRABALHO
As atividades descritas serão desenvolvidas com base nas diretrizes do trabalho, da equipe,
dimensionamento das atividades preparação e apresentação de relatórios.
O tempo estimada para a implantação completa do sistema é de 12 meses. Entretanto, este
será iniciado no terceiro mês de após o início da plena atividade da maternidade.
Apresentação:
O sistema de gerenciamento de custos é 100% web, de alta escalabilidade, na nuvem, e com
acesso de qualquer lugar a qualquer momento, que se dá por meio de senhas parametrizadas
para cada nível de usuário.
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Operacional:
As informações podem ser inseridas de forma manual, exportações ou importando através de
arquivos .csv
FIGURA 43 – IMPORTAÇÕES DE CUSTOS

Resultado:
Indicadores Gerais, de Performance e Produtividade. Dashboard, Relatórios Gerenciais e
Standards
FIGURA 44 – TELA DE DASHBOARD

Benchmark:
Painel de Comparação entre unidades da Pró-Saúde e banco de dados do sistema.
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FIGURA 45 – CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO – CUSTOS

3.11. ÁREA DE QUALIDADE – QUALIDADE DO ATENDIMENTO
3.11.1. INFORMAÇÃO AOS USUÁRIOS E FAMILIARES ACERCA DO PROCESSO DE
ATENÇÃO, DEFININDO EM QUAIS SERVIÇOS SERÁ IMPLANTANDO O
CONSENTIMENTO INFORMADO, QUANTO DURANTE O PROCESSO DE
ATENÇÃO, ONDE SERÃO PRESTADAS AS INFORMAÇÕES PARA CADA
CLÍNICA.
A equipe multiprofissional, sempre que solicitado e referente a sua área de atuação, fornecerá
informações quanto ao estado da paciente, diagnóstico e evolução, tanto para a família, como
para a paciente.
A equipe de enfermagem, periodicamente e sempre que estiver realizando algum
procedimento orientará a paciente e acompanhante sobre este.
Os boletins médicos serão realizados diariamente em horário a ser definido.
Todas as conversas entre a equipe multiprofissional e a paciente e ou acompanhante serão
realizadas de maneira a preservar a privacidade.
Nas unidades de terapia intensiva e de cuidados intermediários serão adotadas as mesmas
medidas.
As informações aos usuários serão fornecidas no MANUAL DO ACOMPANHANTE entregue
no momento da internação. Este encontra-se no Anexo I do projeto, este deverá ser adaptado
e utilizado na Maternidade
3.11.1.1.

MANUAL DE ORIENTAÇÃO QUANTO ÀS FORMAS DE ACOMODAÇÃO E
CONDUTA PARA OS ACOMPANHANTES.

Para orientação aos usuários e visitantes, a Pró- Saúde utiliza-se de impresso denominado “
Manual do Usuário”, abaixo reproduzido. Este deverá ser adaptado as necessidades do
hospital.
INTERNAÇÃO
Informações e Procedimentos
O paciente deve estar acompanhado de um responsável por sua internação, que deverá
fornecer as informações solicitadas, bem como apresentar os próprios documentos (RG e
CPF) e os do paciente e também assinar um contrato de prestação de serviços. Além disso,
a internação só poderá ser realizada sob a responsabilidade de um médico, devidamente
cadastrado em nosso corpo clínico.
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
A equipe Enfermagem da maternidade conta com profissionais altamente qualificados e em
constante aperfeiçoamento de suas especialidades, composto por enfermeiros e técnicos de
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enfermagem, que prestam assistência com qualidade técnica e administrativa. Nosso objetivo
é individualizar o cuidado e atender as necessidades do paciente.
A área assistencial se preocupa com você e acredita que pequenos gestos podem tornar a
sua estadia conosco mais feliz. É nossa prioridade humanizar e qualificar cada vez mais o
atendimento.
Ao necessitar de auxílio da enfermagem acione a campainha acima do leito. Em cada unidade
dispomos de um enfermeiro responsável por cada plantão. Chame-o se for necessário.
ASSITÊNCIA MÉDICA
As informações médicas sobre os pacientes são transmitidas somente pelo médico assistente,
sempre pessoalmente. Apenas os médicos credenciados ou autorizados pela Diretoria deste
Hospital podem efetuar a internação e acompanhar o respectivo tratamento do paciente. Se
achar necessário a presença médica, solicite através da enfermagem.
UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
As refeições dos pacientes serão servidas nos leitos. Dispomos de uma equipe de
nutricionistas responsáveis pela administração da dieta, para que este receba a mais
adequada para ajudar em sua recuperação.
Por isso, para maior segurança, solicitamos que não tragam alimentos de casa para o
paciente, nem para consumo do acompanhante, pois além de não ser permitido, coloca em
risco a recuperação do mesmo.
Caso esteja com dúvidas em relação à dieta fornecida, solicite ajuda à Unidade de
Alimentação e Nutrição.
SERVIÇO SOCIAL
Assistentes Sociais são disponibilizados e realizam visitas aos pacientes. Contatar familiares
e acompanhantes de pacientes graves ou desacompanhados, intervir em situações de
atendimento ao paciente desacompanhado, atender e orientar familiares em caso de óbito,
são algumas das atividades realizadas pela nossa equipe.
Ao necessitar deste serviço, favor solicitar a presença deste profissional à equipe de
enfermagem da unidade.
PSICOLOGIA CLÍNICA
O enfoque dos atendimentos durante a hospitalização é o adoecer e as angústias
despertadas. Com objetivo de auxiliar os pacientes e familiares a lidar com esta situação, os
profissionais desse serviço estão disponíveis para o auxílio psicológico na recuperação da
saúde e minimização do sofrimento.
HOTELARIA
Fornecemos aos pacientes o “kit paciente” contendo:
•
•

02 lençóis;
01 fronha;

A higiene do apartamento é realizada entre 09h e 12h. Entre 15h30min e 18h é realizada uma
revisão. Qualquer intercorrência comunique à Enfermagem.
HUMANIZAÇÃO
O Serviço de Humanização busca, por meio do desenvolvimento de projetos e programas,
propor ações de melhoria e saúde para os pacientes, familiares, colaboradores e gestores do
Hospital. É uma proposta de um trabalho coletivo, para que o SUS seja mais acolhedor, mais
ágil e mais resolutivo, em busca:
•

Da valorização dos usuários, colaboradores e gestores;
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• Da autonomia e protagonismo dos sujeitos;
• Do aumento da corresponsabilidade no cuidado e entre os sujeitos;
• Do compromisso com a melhoria das condições de trabalho e atendimento;
• Do estabelecimento de vínculos solidários.
O Grupo Ecumênico da Saúde tem como objetivo: desenvolver um trabalho de apoio social e
solidariedade espiritual, aberto ao diálogo inter-religioso, por meio de visitas de agentes
representantes de diferentes religiões, aos pacientes internados, familiares e/ou
acompanhantes.
São atividades do Grupo Ecumênico da Saúde: realização de visita nas enfermarias, cultos
religiosos, realização de campanhas e doação (roupas, produtos de higiene pessoal, sapatos,
fraldas, etc.) aos pacientes e acompanhantes.
Qualquer dúvida ou solicitação de visita de um representante do Grupo Ecumênico e, pedido
de doação, entre em contato através do telefone (XX) XXXXXXXX ou e-mail :XXXXXXXXXXX
SAC / OUVIDORIA
Os colaboradores que atuam nesse serviço estão empenhados em oferecer indistintamente:
•
•
•
•
•
•

Respeito
Compreensão
Segurança
Informação completa e exata
Facilidade no acesso aos serviços prestados
Resolutividade

O SAC tem como principal objetivo receber e analisar as sugestões e reclamações,
encaminhar aos serviços competentes, acompanhar as providências adotadas e informar ao
usuário. Este trabalho resulta no aprimoramento dos serviços oferecidos.
O Hospital está sempre em busca do aperfeiçoamento de seus serviços, portanto é muito
importante para nós sua opinião. Por favor, preencha a pesquisa de satisfação e entregue a
uma das funcionárias do SAC ou deposite nas urnas disponíveis nas recepções e nos postos
de enfermagem.
Qualquer dúvida solicite uma visita do SAC através da enfermagem, ou entre em contato por
meio do telefone (XX) XXXXXXXX ou e-mail.
NORMAS GERAIS
Acompanhantes)

DE

ACESSO

E

SEGURANÇA

(Pacientes,

Visitantes

e

PROIBIÇÕES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrar trajando roupas inadequadas (sem camisa, roupas transparentes, decote
avantajado, bermuda, camiseta sem manga, etc.);
Entrada de alimentos;
Cigarros, bebidas alcoólicas ou drogas, bem como bolsas de médio e grande porte,
sacolas, cadeira de praia, travesseiros, cobertores, colchão, entre outros;
Entrada de pessoas apresentando sintomas de embriaguez ou utilização de drogas
ilícitas;
Fumar nas dependências deste hospital;
Entrada de pessoas com calçados abertos, tais como: chinelo, sandálias e afins. A
pessoa deverá estar com calçado fechado na frente e nas laterais, principalmente
quando a visita for destinada a UTI;
Entrada sem o crachá;
Visitar outros leitos e ficar circulando pelos corredores do Hospital;
Lavar ou passar roupa, estendê-las em camas, cadeiras e/ou janelas, deste hospital;
Permanecer nos corredores do Centro Cirúrgico e da UTI, devendo aguardar na sala
de espera;
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•
•
•
•
•

Jogar lixo ou qualquer outro objeto pela janela;
Sentar ou deitar no leito dos pacientes;
Manipular quaisquer equipamentos, medicamentos ou soros, evitando riscos ao
paciente;
Compartilhar objetos, ou prestar assistência ao paciente ao lado;
Guardar qualquer tipo de alimentos e utensílios da nutrição nos armários das
enfermarias.

Obs.: O Hospital não se responsabilizará por qualquer objeto dos pacientes, acompanhantes
e visitantes. Sugerimos entregar objetos de valor aos familiares no momento da internação.
Deixe apenas objetos de uso pessoal.
INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES (Pacientes, Visitantes e Acompanhantes)
O VISITANTE E ACOMPANHANTE DEVEM OBSERVAR AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES:
•
•
•
•
•
•

O acompanhante e o visitante, preferencialmente, deverão ser maiores de 18 anos.
Deverá portar o crachá (fornecido pela portaria) à altura do peito em local bem visível.
Evite barulho, fale em voz baixa e conserve a calma;
Caso seja necessário fazer algum procedimento médico, de enfermagem ou exames
nos horários de visita, todos deverão se retirar do recinto, desde que solicitados.
Se houver alguma intercorrência na unidade, o horário de visita poderá atrasar ou até
mesmo ser cancelado.
No caso de presidiário internado, acompanhado/escoltado por policiais, fica
condicionado a uma autorização judicial o paciente receber visita.

PACIENTES
O QUE TRAZER?
Recomendamos que os pacientes tragam somente objetos de uso pessoal, tais como:
•
•
•
•
•
•

Sabonete.
Pente/Escova.
Creme e escova dental.
Chinelo ou Sandália.
Muda de roupa para o momento da alta.
Tragam também livros e revistas.

MEDICAMENTOS:
Caso o paciente faça uso de algum medicamento, deve trazê-lo e sinalizar ao médico para
que seja prescrito. O farmacêutico fará avaliação física do medicamento e, caso liberado para
uso, o paciente assinará termo de responsabilidade sobre a procedência e qualidade desse
medicamento.
VISITANTES
Fica reservado ao Hospital o direito à alteração no atual horário de visitas sem aviso prévio,
de acordo com a necessidade do serviço.
A recepção fornecerá crachás como forma de organizar as visitas e para a própria segurança
dos pacientes.
Não é recomendável a visita hospitalar para crianças menores de 12 anos. Procure nossa
equipe de recepção para mais informações.
Nas unidades de internação, o hospital poderá ter o “PROGRAMA DE VISITA ESTENDIDA”
das XXH ás XXH. É permitida a entrada de dois visitantes por vez para cada paciente.
O repouso é parte integrante do tratamento do paciente. O número excessivo de visitantes
prejudica a recuperação.
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Ao saírem do Hospital, favor deixar os crachás na recepção.
HORÁRIOS DE VISITAS:
Os horários de visitas estão disponíveis nas recepções e qualquer dúvida, o visitante pode
entrar em contato pelo telefone XXXXX.
TABELA 40 – MODELO DE HORÁRIO DE VISITAS
LOC AL
Unidade XXXX

HOR ÁRIO
XX h às XX h

NORMAS ESPECÍFICAS PARA VISITA NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO:
O visitante deve respeitas as seguintes normas:
•

Objetivando um melhor controle, somente será permitida a entrada da 2ª visita, e das
demais, após a saída do visitante anterior, com o devido crachá devolvido, ou seja,
o 2º visitante somente poderá ter acesso ao Hospital após a devolução do crachá pelo
1º visitante e assim sucessivamente.

ACOMPANHANTES
O paciente terá direito ao acompanhante, conforme as seguintes normas:
•
•
•

O paciente deverá ter menos de 18 anos ou mais de 60 anos, conforme Estatuto da
Criança e do Adolescente e Estatuto do Idoso;
Deficiente e paciente muito debilitado e com importante grau de dependência avaliado
e autorizado por escrito pelo Enfermeiro responsável pela unidade;
O paciente poderá ter somente um acompanhante;

Quem poderá ser acompanhante?
•
•

Pessoas que estejam em bom estado de saúde, não estejam gripadas ou com alguma
outra infecção que coloque o paciente em risco (diarreia, furúnculos, feridas abertas e
outras).
Ser do mesmo sexo do paciente. Somente em situações excepcionais é que esta regra
será flexibilizada;

NORMAS ESPECÍFICAS A SEREM OBSERVADAS PELOS ACOMPANHANTES:
•
•
•
•
•

Se o acompanhante tiver que se ausentar, só poderá retornar nos horários de troca de
acompanhante;
A troca de acompanhante realizada fora desse horário, só será permitida com a
autorização do Enfermeiro responsável.
A troca de acompanhante será feita somente no local e horário conforme quadro
abaixo:
O acompanhante receberá um crachá devidamente cadastrado no sistema de
liberação de catracas, e deverá usá-lo para ter acesso no refeitório;
Necessidades especiais para acompanhante serão devidamente analisados pelo
Enfermeiro da Unidade.

O acompanhante receberá três refeições diárias, que serão servidas no refeitório do Hospital,
nos seguintes horários:
TABELA 41 - REFEIÇÕES
LOCAL
Refeitório

REFEIÇÃO
CAFÉ DA MANHÃ
ALMOÇO
JANTAR

HORÁRIO
08h às 09h
13h às 14h
18h às 19h
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CONTATOS
TELEFONES:
Recepção Central: ( XX) XXXXXXXXXX
SAC/Ouvidoria: ( XX) XXXXXXXX
Os acompanhantes serão acomodados em poltronas conforme disponibilidade do local.
3.11.1.2.

ATENDIMENTO - ORIENTAÇÕES AOS ACOMPANHANTES

FIGURA 46 – MODELO DE IMPRESSO

3.11.1.3.

CONSENTIMENTO INFORMADO

Com relação ao temo de consentimento informado, este será implementado mediante a
implantação de protocolos
Termo de Consentimento Informado: é um direito dos pacientes e uma obrigação moral
de toda a equipe do Hospital.
O termo permite que o paciente/acompanhante possa tomar decisões sobre os tratamentos
e procedimentos propostos a ele, através de um documento assinado pelo paciente ou
responsável consentindo ao médico a realização de determinado procedimento diagnóstico
ou terapêutico, após haver recebido as informações pertinentes. Esses procedimentos
garantem a autonomia do paciente e delimitam a responsabilidade do médico que realiza os
procedimentos.
O seu uso estará indicado nas seguintes situações:
•
•
•
•
•
•

•

Nos tratamentos e procedimentos cirúrgicos ou clínicos realizados sob algum tipo de
anestesia;
Nas biópsias e demais incisões (mesmo em regime ambulatorial e com algum tipo
de anestesia local);
Nos procedimentos endoscópicos, angiografias e cateterismo cardíaco;
Nas diálises;
Nas transfusões sanguíneas;
Nos procedimentos radiológicos envolvendo o uso de contraste;
No uso de medicações ou terapêuticas invasivas com risco de efeitos colaterais
severos;
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No ANEXO IV, encontra-se a descrição da padronização para aplicação do Consentimento
informado, este deverá ser adaptado e utilizado na Maternidade.

3.11.1.4.

INFORMAÇÕES

A equipe multiprofissional, sempre que solicitado e referente a sua área de atuação, fornecerá
informações quanto ao estado da paciente, diagnóstico e evolução, tanto para a família, como
para a paciente.
A equipe de enfermagem, periodicamente e sempre que estiver realizando algum
procedimento orientará a paciente e acompanhante sobre este.
Os boletins médicos serão realizados diariamente em horário a ser definido.
Todas as conversas entre a equipe multiprofissional e a paciente e ou acompanhante serão
realizadas de maneira a preservar a privacidade.
Nas unidades de terapia intensiva e de cuidados intermediários serão adotadas as mesmas
medidas.
As informações aos usuários serão fornecidas no MANUAL DO ACOMPANHANTE entregue
no momento da internação. Este encontra-se no Anexo I do projeto.
3.11.2. OPINIÃO OU NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO, INSTRUMENTO DE
PESQUISA, FREQUÊNCIA SISTEMÁTICA DE AÇÕES CORRETIVAS
3.11.2.1.

PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO COM
PESQUISA DE SATISFAÇÃO AO USUÁRIO OPINIÃO OU NÍVEL DE
SATISFAÇÃO E DE USO DAS INFORMAÇÕES

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.
ESTRUTURA
O SAU está ligado tecnicamente ao NQSP-L, e deve possuir minimamente 01 profissional
qualificado para realizar as atribuições deste serviço.
O dimensionamento da equipe do SAU deve ser compatível com a demanda e complexidade
e realidade do hospital.
FORMAS DE PESQUISA
Deve ser adotado pelo hospital ou serviço de saúde para apuração da satisfação do usuário
pesquisas por meio de formulários padronizados ou por URA-automatizada, além dos canais
diretos como telefone, e-mail, atendimento direto e visita à paciente internado.
•
•
•

Pesquisa Direta: visita a pacientes internados e busca ativa por meio de formulários.
Pesquisa Indireta: pesquisa automatizada no pós alta e formulários espontâneos
Atendimento Direto: área física do SAU, telefone ou e-mail. FORMULÁRIO DE
PESQUISA

O formulário de pesquisa de satisfação a ser utilizado deve atender ao padrão estabelecido
pelo NQSP-C, sendo que este deve conter no mínimo a unidade de atendimento, a
identificação opcional do usuário, espaço para manifestar sugestões, elogios e/ou críticas,
dados para contato com o SAU e a avaliação do grau de satisfação do usuário dividido em
grupos estabelecidos abaixo:
1. Disponibilidade e interesse dos profissionais
2. Clareza das orientações
3. Agilidade do atendimento
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4.
5.
6.
7.

Limpeza das instalações físicas
Qualidade da alimentação
Indicação do Serviço
Utilização do Serviço

O grau de satisfação do usuário será medido de 1 a 5 sendo:
FIGURA 47 - REFERÊNCIA PARA O GRAU DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Os questionários deverão estar disponíveis nas recepções e serem entregues a todos os
usuários, seja na internação, ambulatório, SADT ou Pronto Socorro.
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.
Devem ser analisados todos os formulários recebidos, sendo considerado a população total
da referida competência.
É importante que as pesquisas sejam realizadas em horários distintos, levando em
consideração a fragmentação das 24 (vinte e quatro) horas do dia ou o horário de
funcionamento do serviço de saúde para assegurar a credibilidade da pesquisa.
FIGURA 48 – MODELO DE IMPRESSO

3.11.2.2.

METODOLOGIA DE DEFINIÇÃO DA AMOSTRA

A quantidade de pesquisa será definida em contrato de gestão ou na ausência desta
clausula contratual o tamanho amostral deve ser definido conforme segue:
“A amostragem pode ser adequada quando o tamanho da população for muito grande e o custo
e o tempo apropriados na obtenção de informações de toda a população forem muito
expressivos. (...) adicionalmente, é fácil aplicar enquetes a amostras menores e ainda exercer
o controle de qualidade do processo de entrevistas. ” AAKER, pág. 378,
2004.”
Para cálculo da amostra, será utilizada a fórmula abaixo:
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Onde:
TABELA 42 – CALCULO DA AMOSTRA
N
Amostra a ser calculada
N

População

Total de saído do mêsanterior

Z

Variável normal padronizada
associada ao nível de confiança

Nível de confiança = 95% Variável = 1,96

P

Verdadeira probabilidade do
evento

Como esta é desconhecida, utilizar 50%
(0,5)

E

Erro amostra

Erro máximo esperado de 5% (0,05)

TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Considerando que a tabulação é a padronização e codificação das respostas de uma
pesquisa bem como a maneira ordenada de dispor os resultados numéricos para que a leitura
e a análise sejam facilitadas; já a análise de dados é a descrição do quadro de tabulação
referente aos valores relevantes e que por meio da representação gráfica dos resultados,
podemos estabelecer uma correspondência entre os termos numéricos de uma série
estatística e uma figura geométrica, entendemos que os resultados finais devem ter
representação gráfica, lembrando que o gráfico não deve desfigurar a realidade nem tornar
complexa a visão e a análise geral, deve partir de um texto com base nas respostas obtidas
no projeto e voltado aos objetivos da pesquisa.
O relatório final deve servir como base na coleta de dados e fatores estratégicos para planejar
e distribuir ações nos diferentes planos mercadológicos e comunicacionais; com base nele
será possível descobrir problemas que vão direcionar as estratégias futuras do Hospital e
serviços de saúde bem como acompanhar a satisfação global dos usuários em relação aos
serviços de saúde prestados pela Pró-Saúde.
O nível de satisfação dos usuários deve ser apurado mensalmente, tendo como
competência o período do mês (de 01 a 31).
O resultado da pesquisa realizada em formulário deve ser tabulado pelo profissional do SAU
e deve conter as perguntas e resposta obtidos nos formulários de pesquisa de opinião
classificadas nos critérios definidos, representadas graficamente.
A análise crítica, embasada no resultado final da pesquisa deve partir do responsável pelo
SAU em concordância com o NQSP-L e DH. Os registros desta análise devem ser
mantidos, assim como ações registradas para as melhorias no atendimento.
O resultado da pesquisa audível será tabulado pelo sistema.
A Pró-Saúde trabalhará para que o nível de satisfação do usuário seja superior a 85%.
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados referentes à satisfação do usuário deverão ser encaminhados mensalmente
conforme planilha abaixo:
VISITA DE ACOLHIMENTO
Cabe ao SAU realizar visitas aos pacientes internados com o intuito de divulgar o serviço
e avaliar a efetividade da satisfação no atendimento.
Deverão ser considerados como critério para visita os pacientes internados de 5 a 7 dias,
salvo em casos identificados pelo SAU como necessidade imediata.
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OCORRÊNCIAS
As ocorrências registradas pelo SAU devem ser analisadas e enviadas para respostas
(análise crítica) e elaboração de planos de ação junto à liderança responsável pelo setor
envolvido e quando cabível retornar ao usuário para finalização do processo (telefone).
No caso de paciente ainda internado o retorno deve ser dado no leito.
As manifestações ou não conformidades decorrentes da pesquisa audível no pós-alta
devem ser tratadas da mesma forma.
As manifestações anônimas devem ser registradas seguindo o critério de clareza das
informações e se a letra estiver legível.
Nota: as manifestações anônimas deveram ser finalizadas no momento da abertura uma
vez que não haverá possibilidade de serem tratadas por não possuir dados pessoais do
usuário como nome e forma de contato.
As manifestações deverão ser tratadas conforme criticidade sendo prazo de devolutiva deve
ser o que segue:
- Manifestações Prioritárias – 24 horas para resposta (01 dia)
Manifestação originada de mídia, pacientes internados, pessoalmente e diagnóstico que
envolva risco direto ao paciente. Devem ser tratadas em 24 (vinte e quatro) horas.
- Manifestações Críticas – 48 horas para resposta (02 dias)
Reclamações gerais como alimentação e limpeza, que não envolva risco direto ao paciente.
Devem ser tratadas em 2 (dois) dias.
- Manifestações não Críticas – 120 horas para resposta (05 dias)
Reclamações gerais, recebidas por meio de formulário de opinião e que não envolva risco
direto ao paciente. Devem ser tratadas em 5 (cinco) dias.
ACHADOS E PERDIDOS
Cabe ao SAU catalogar os achados e perdidos em livro de protocolo próprio.
Anotar todos os dados necessários (nome do Usuário e ou Colaborador e local onde foi
encontrado o objeto) bem como identificar o usuário.
É de responsabilidade do SAU entregar o objeto, colher a assinatura do usuário e/ou
colaborador em livro de protocolo.
Objeto de valor deve ser registrado em livro de protocolo e encaminhado ao setor financeiro
para ser guardado no cofre.
Objetos não reclamados em 6 (seis) meses devem ser destinados à doação mediante
registro próprio autorizado pela direção.
O SAU deve manter indicador de satisfação da visita técnica, deve dispor de uma
apresentação institucional e comunicar regras gerais validadas.
TABELA 43 – DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
PROFISSIONAL
Auxiliar Administrativo

QTD

VÍNCULO

CH

01

CLT

44
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TABELA 44 - CRONOGRAMA DE RELATÓRIOS
CRONOGRAMA DE RELATÓRIOS – HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE – SAU
Elaboração
dos
Relatórios
1° e 2° dia
útil do mês
subsequent
e

Entrega dos
relatórios
para o
responsável
pelo SAU

Analise do
responsáv
el pelo
SAU

3° dia útil

3° e 4° dia
5° dia útil
útil

3.11.2.3.

Análise
Crítica
do
NQSP-L

Anális
e
Crítica
do DH

Analise
Crítica
do
NQSPC

6° ao 8° 9° e 10°
dia útil
dia útil

Divulgação
dos
Resultados
ao
Contratante
11° dia útil
do mês.

SISTEMÁTICA DE AÇÕES CORRETIVAS

TABELA 45 – CRONOGRAMA PARA AÇÕES CORRETIVAS – em semanas
1º SEM 2º SEM 3º SEM 4º SEM
Recebimento de relatório de indicadores
Reunião para análise dos dados
Definição de Plano de Ação
Reunião com Equipe envolvida para
apresentação do Plano de Ação
Início das ações corretivas
3.11.3. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO: NÚMERO E HORÁRIO DE
REFEIÇÕES, ORGANIZAÇÃO DO PESSOAL, ETC.
Área responsável pelo planejamento, controle, organização, supervisão e preparação de toda
produção e a distribuição dos alimentos consumidos na Unidade Hospitalar. Elaborando
cardápio mensal com quatro semanas entre as diferentes modalidades de dietas
necessárias.
Funcionamento do Serviço
O Serviço de Nutrição e Dietética funcionará todos os dias da semana durantes às 24h sendo
que no período das 23h às 5h o quadro de pessoal será reduzido para atender somente
algumas intercorrências.
TABELA 46 – DIMENSIONAMENTO DE PROFISSIONAIS
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
Nutricionista RT
Técnico de Nutrição
Cozinheiro
Auxiliar de cozinha
Copeiro

QTD

VÍNCULO

CH

01
01
02
03
02

CLT
CLT
CLT
CLT
CLT

44
44
36
36
36

A tabela acima apresenta a quantidade de profissionais para o funcionamento 24 horas do
setor, o total de profissionais, o Índice de Segurança Técnico – IST encontra-se no Anexo VIII.
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TABELA 47 - HORÁRIO DAS REFEIÇÕES PARA OS PACIENTES
LOCAL
REFEIÇÕES
HORÁRIOS
Café da Manhã
A partir das 07h
Colação
A partir das 09h
Almoço
A partir das 11h
Nas enfermarias (leito)
Lanche
A partir das 14h
Jantar
A partir das 17h
Ceia
A partir das 20h
O horário das refeições para os funcionários é o seguinte:
•
•
•

Café da manhã – das 05h30min às 06h00min (funcionários noturnos) e das 08h30min às
09h30min (funcionários diurnos)
Almoço – das 11h00min às 13h30min
Jantar: 22h00min às 00h00min (somente para funcionários do) noturno

A. FASES DO PROCESSOS
Aquisição da Matéria-Prima:
As matérias-primas são adquiridas através dos Suprimentos do hospital, somente de
fornecedores credenciados. Os critérios utilizados no credenciamento são: inscrição junto aos
órgãos de fiscalização sanitária, fornecedores idôneos, fazer visitas técnicas para avaliar as
condições das instalações e processos de fabricação qualificando ou desqualificando os
fornecedores.
Recebimento:
O recebimento de alimentos não preparados é feito pelo almoxarifado juntamente com o
serviço de Nutrição. O recebimento de alimentos já preparado é feito pelas Nutricionistas e
equipe conferindo a refeição e registrando em formulário próprio. No ato do recebimento deve
ser conferido o peso das cubas e medido a temperatura, verificando a qualidade e quantidade
do produto. O que não estiver em conformidade com os critérios de qualidade abaixo
estabelecidos e a quantidade conforme determinado no contrato deve ser informado
imediatamente à Nutricionista e a Coordenação, para tomar as medidas necessárias.
Todas as matérias primas destinadas ao preparo das refeições deverão ser inspecionadas,
avaliando a quantidade e qualidade, segundo os critérios pré-definidos para cada produto.
FIGURA 49 - MODELO DE FLUXO DE RECEBIMENTO

Observar os itens:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

A data de validade e fabricação;
As características sensoriais dos produtos (cor, odor, sabor, textura);
Em produtos de origem animal, verificar o carimbo do SIF (Selo de Inspeção Federal);
As condições das embalagens: limpa, íntegra e seguir as particularidades de cada
alimento. Alimentos não devem estar em contato com: papel não adequado (reciclado,
jornais, revistas e similares), papelão ou plástico reciclado;
As condições do entregador: deve estar com uniforme adequado e limpo, avental,
sapato fechado, proteção para cabelo ou mãos (rede, gorro ou luvas) quando
necessário;
Conferir a rotulagem: deve constar nome e composição do produto, lote, data de
fabricação e validade, número de registro no órgão oficial, CGC, endereço do
fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e quantidade (peso);
O certificado de vistoria do veículo de transporte;
Medir e registrar as temperaturas dos produtos no ato do recebimento;
Registrar as ocorrências com o fornecimento do produto em impresso apropriado.

Condições do Carro de Transporte:
O veículo deve ser inspecionado pelo responsável no ato do recebimento, observando os
aspectos de higiene, presença de insetos e/ou roedores (através de vestígios: pelos, fezes) e
temperatura utilizada no transporte (quando for o caso). E, quando se constatar alguma
anormalidade, notificar o fornecedor e devolver a mercadoria no ato, comunicando
imediatamente ao Nutricionista.
Cuidados no Descarregamento:
•
•
•
•

Evitar que as mercadorias caiam no chão;
Não arrastar as embalagens;
Retirar as mercadorias da embalagem mais grotesca como caixas de papelão ou
madeira; acondicionando-as em monoblocos fechados;
Armazenar imediatamente em local adequado.

Recebimento de mercadorias resfriadas:
•

A temperatura deve ser monitorada, não devendo ultrapassar os limites estabelecidos.

TABELA 48 - TEMPERATURA DE RECEBIMENTO DE GÊNEROS PERECÍVEIS IN
NATURA:
TIPO DE PRODUTO
TEMPERATURA
TOLERÂNCIA
Carnes e alimentos
Até 6º C
Máximo 7º C
refrigerados
Entre 6º a 8º C ou conforme orientação do
Laticínios e embutidos
Máximo 10º C
fabricante
Congelados
-18º C
Máximo -21º C
Entre 6º e 10º c ou conforme orientação do
Sucos resfriados
Máximo 10º C
fabricante
Entre 6º a 10º C ou conforme orientação do
Massas resfriadas
Máximo 10º C
fabricante
Obs.: Produtos congelados: o congelamento deve ser uniforme tanto interno como externo.
•

Frangos e peixes devem ser congelados.

Quantidade e Especificação
Conferir no momento do recebimento, antes de assinar a Nota Fiscal, se o peso e a
quantidade recebida estão corretos. Verificar se a mercadoria especificada na Nota é
realmente aquela que está sendo entregue, e se está de acordo com a ordem de compra.
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Controle e Degustação sensorial:
Todo produto durante e após a sua elaboração deverá ser experimentado pelas Técnicas de
Nutrição ou Nutricionista.
Armazenamento pós manipulação:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Todos os alimentos que foram descongelados para serem manipulados, não devem
ser recongelados crus.
Todos os alimentos pré-preparados ou prontos mantidos em armazenamento devem
ser devidamente identificados por etiquetas.
Alimentos prontos congelados que foram descongelados não devem ser
recongelados.
Alimentos crus semi prontos preparados com carne descongelados podem ser
congelados desde que sejam utilizados diretamente na cocção, atingindo 74º C no
centro geométrico.
Alimentos que foram retirados da embalagem original, manipulados e armazenados
crus sob refrigeração, devem ser devidamente identificados por etiquetas, respeitando
os critérios de uso.
Alimentos industrializados que não tenham sido utilizados totalmente, e que
necessitem serem retirados da embalagem original, devem ser retirados da
embalagem original, colocados em embalagens adequadas e identificadas por
etiquetas, respeitando os critérios de uso.
Peças grandes devem ser divididas para obter-se um cozimento uniforme.
Todas as peças de carne devem estar completamente submersas em água, para não
ficarem parcialmente cruas.
Após a cocção, na adição de molhos, as preparações devem estar com temperatura
maior ou igual a 75º C, portanto o reaquecimento é obrigatório.

Observações Gerais sobre Armazenamento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Manter as portas das geladeiras sempre fechadas. Abrir o menor número de vezes
possível;
Manter os alimentos cobertos com plásticos transparentes;
Acondicionar os alimentos em pequenos lotes, garantindo a circulação de ar frio;
Atentar para a contaminação cruzada na câmara frigorífica ou geladeira evitando
alimentos crus x cozidos, produtos de origem animal x produtos de origem vegetal;
Não utilizar caixas de madeira ou papelão par armazenar nenhum produto sob
refrigeração;
Produtos retirados da embalagem original devem ter seus rótulos recortados e
embalados em saco plástico transparente e afixados (preso ou amarrados) na nova
embalagem;
Armazenar os diferentes grupos de produtos separadamente, conforme suas
características para evitar transferência de odores;
Armazenar, sob refrigeração, os gêneros crus separados dos gêneros prontos para
consumo; evitando a contaminação cruzada.
Critérios para armazenamento de diferentes alimentos no mesmo equipamento
(refrigerador/congelador): Alimentos prontos para consumo nas prateleiras superiores;
Alimentos semi prontos e/ou pré-preparados nas prateleiras do meio; Alimentos crus
nas prateleiras inferiores.
Todos os produtos devem estar adequadamente identificados e protegidos contra
contaminação;
É proibida a entrada de caixas de madeira dentro da área de armazenamento e
manipulação;
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•
•
•
•
•
•

Caixas de papelão não devem permanecer nos locais de armazenamento sob
refrigeração ou congelamento a menos que haja um local exclusivo para produtos
contidos nestas embalagens;
Alimentos ou recipientes com alimentos não devem estar em contato com o piso, e
sim apoiados sobre estrados ou prateleiras das estantes. Respeitar o espaçamento
mínimo necessário que garanta a circulação de ar (10 cm);
Produtos destinados à devolução devem ser identificados por fornecedor e colocados
em locais apropriados separados da área de armazenamento e manipulação.
Não acondicionar gêneros alimentícios em sacos plásticos reciclados (preto, azul,
cinza, leitoso, etc.), pois os mesmos possuem substâncias tóxicas;
Não permitir a permanência de gêneros que estejam impróprios para consumo ou cujo
prazo de validade esteja vencido;
Importante: Não deve haver produtos em geladeiras ou freezer sem
rotulagem/identificação. Todos os produtos devem estar devidamente
embalados/cobertos com plástico transparente.

Controle de Validade e Identificação do Estoque:
Para facilitar o controle de validade os produtos devem ser identificados com fichas/cartões
coloridos, da seguinte forma:
Vermelho - Produto com validade inferior a 60 dias
Amarelo - Produto com validade de 61 a 90 dias
Verde - Produto com validade superior a 91 dias
A ficha/cartão deve ser colocada na frente ou sobre o produto de acordo com o lote e de forma
que seja fácil a visualização. Essa ficha deve ser colocada dentro de saco plástico ou
plastificada, a fim de protegê-la de danos e sujidades. Esse procedimento está descrito em
uma Instrução de Trabalho de Controle de validade Gêneros Alimentícios.
Critério para Distribuição:
Etapa onde os alimentos estão expostos para o consumo imediato, porém sob controle de
tempo e temperatura para não correr multiplicação microbiana e protegidos de novas
contaminações, devendo serem seguidas as seguintes condutas e critérios para distribuição
de alimentos quentes e frios;
Alimentos quentes:
•
•

Podem ficar na distribuição ou esperar a 65º C ou mais por no máximo 12h ou a 60º
C por no máximo 6 h ou abaixo do 60º C por 3h.
Os alimentos que ultrapassarem os prazos estipulados devem ser desprezados.

Alimentos frios:
•
•
•
•

Alimentos frios potencialmente perigosos que favorecem uma rápida multiplicação
microbiana:
Devem ser distribuídos no máximo a 10º C por até 4 horas;
Quando a temperatura estiver entre 10º C e 21º C, só podem permanecer na
distribuição por 2 horas.
Alimentos frios que ultrapassarem os critérios de tempo e temperatura estabelecidos
devem ser desprezados.

Observações:
•
•
•

Procurar diminuir ao máximo o tempo de espera entre a preparação e a distribuição;
Conservar as cubas tampadas quando houver alguma interrupção na fila bem como
no transporte para o reabastecimento;
Alimentos colocados no balcão térmico e não distribuídos não devem ser
reaproveitados;
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•
•
•
•
•

Molhos não utilizados não devem ser reaproveitados, em função do tempo de
exposição a temperatura ambiente;
Recipientes utilizados na distribuição não devem ser reutilizados sem higienização;
Retirar os alimentos do balcão térmico tão logo termine a distribuição;
Secar bandejas, ou utensílios com panos descartáveis limpos;
A Nutricionista e a Técnica de Nutrição, durante as refeições, devem estar atentas a
aparência e ao comportamento do colaborador, a maneira como estão sendo servidas
e porcionadas as refeições, corrigindo as falhas, se necessário.

A equipe de distribuição deverá ser treinada para:
•
•
•
•
•
•
•
•

Apresentar-se sempre corretamente uniformizada, utilizando máscara, luva e avental.
Equipar a área com todos os utensílios necessários.
Verificar a temperatura dos alimentos e do balcão térmico.
Solicitar o reabastecimento de cada preparação antes do seu término.
Verificar se as preparações estão decoradas.
Não tocar os alimentos com as mãos, não falar, tossir ou espirrar sobre os alimentos.
Deixar os alimentos cobertos sempre que houver um intervalo.
Manter o balcão sempre limpo.

ARMAZENAGEM:
Sobras:
São alimentos prontos que não foram distribuídos ou que ficaram no balcão térmico ou
refrigerado. Somente podem ser utilizadas sobras que tenham sido monitoradas
permanecendo na temperatura ideal até o tempo permitido. Alimentos prontos que foram
servidos não devem ser reaproveitados, serão pesados e descartados.
Controle de Sobra Limpa:
1º Passo: Pegar o formulário de registro de controle de sobras limpas na pasta de formulários
gerais;
2º Passo: Verificar se a balança está nivelada, caso não esteja, nivelar a mesma;
3º Passo: Colocar uma cuba por vez sobre a balança;
4º Passo: Medir o peso;
5º Passo: Anotar o peso aferido pela balança, no formulário, no campo de acordo com a
identificação da preparação contida na cuba.
Descarte de Sobra Limpa:
1º Passo: Retirar o avental antes de iniciar o descarte.
2º Passo: Descartar todas as sobras limpas, após o termino das refeições (Almoço e/ou
Jantar).
3º Passo: Descartar a sobra limpa em sacos de lixos apropriados para matéria orgânica (cor
marrom). Utilizar dois sacos de lixo juntos para ficar mais reforçado.
4º Passo: Fracionar o descarte em vários sacos de lixo, contendo cada um no máximo 25 Kg.
5º Passo: Fechar o saco de lixo e etiquetar identificando o tipo de sobra (limpa), a data, hora
e o colaborador responsável.
6º Passo: Acondicionar os sacos de lixo na lixeira correta identificada como “Lixo Orgânico”,
utilizando o pedal da lixeira. Ter o cuidado para não tocar na lixeira, nem em lixo contaminado.
7º Passo: Higienizar as mãos conforme manual do SCIH.
LIMPEZA E SANITIZAÇÃO:
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Cronograma de limpeza de ambientes, superfícies e equipamento:
A limpeza do piso, parede, portas, bebedouros, lixeiras e estrados são de responsabilidade
da Hotelaria e realizado pelas colaboradoras da Hotelaria.
Higienização Manual de Utensílios.
1° passo: Remover os resíduos existentes nos utensílios desprezando-os no lixo de resíduo
comum, quando for líquido será desprezado na pia.
2° passo: Lavar com detergente neutro utilizando esponja multiuso branca, bucha dupla face
branca e rosa.
3° passo: Enxaguar com água corrente.
4° passo: Verificar se foi retirado todo detergente.
5° passo: Deixar escorrer toda água.
6° passo: Enxugar com pano descartável branco limpo.
7° passo: Desinfetar com álcool 70%, friccionando com pano descartável branco novo.
8° passo: Armazenar em local seco e limpo.
Higienização de mesas, cadeiras, bancadas e armários.
1° passo: Retirar todos os produtos e materiais das mesas, bancadas e armários.
2° passo: Remover os resíduos existentes nas mesas, bancadas e armários desprezando-os
no lixo de resíduo de alimentos quando for alimentos, no lixo de descartáveis quando for
material descartável e, na pia quando for líquido.
3° passo: Lavar com detergente neutro, utilizando esponja multiuso branca ou bucha dupla
face branca/rosa.

4° passo: Retirar o detergente com pano descartável azul umedecido em água.
5° passo: Verificar se foi retirado todo detergente.
6° passo: Enxugar com pano descartável azul limpo.
7° passo: Desinfetar com álcool 70%, friccionando com pano descartável azul novo.
8° passo: Repor todos os produtos nas mesas, bancadas e armários de forma organizada.
Nota: A higienização das mesas e cadeiras existentes no refeitório deverá ser realizada
diariamente, antes e após as refeições servidas aos colaboradores e acompanhantes
(desjejum, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia). Mensalmente a Higienização completa:
realizar com pano descartável e álcool 70, friccionando em pano limpo. Poderá haver a
necessidade da higienização completa, descrito acima, antes do prazo recomendado.
Higienização de equipamentos:
1° passo: Desligar da tomada os equipamentos elétricos.
2° passo: Remover os resíduos existentes nos equipamentos, desprezando-os no lixo de
resíduo de alimentos quando for alimentos, no lixo de descartáveis quando for material
descartável e, na pia quando for líquido.
3° passo: Desmontar as partes removíveis.
4° passo: Lavar com detergente neutro utilizando esponja multiuso branca, bucha dupla face
branca e rosa.
5° passo: Enxaguar com água corrente até a remoção completa do detergente.
6° passo: Deixar escorrer toda água.
7° passo: Secar com pano descartável azul limpo.
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8° passo: Desinfetar com álcool 70%, friccionando com pano descartável azul novo.
9° passo: Limpar com pano descartável azul umedecido solução de água e detergente neutro
em toda superfície, na parte externa e partes fixas (motor e fios).
10° passo: Retirar o detergente com pano descartável azul umedecido em água.
11° passo: Verificar se foi retirado todo detergente.
12° passo: Enxugar com pano descartável azul.
13° passo: Desinfetar com álcool 70%, friccionando com pano descartável azul novo.
14° passo: Montar as partes removíveis lavadas.
15° passo: Ligar na tomada ou guardar em local seco e limpo, no caso do liquidificador.
Higienização de Carrinho de Transporte de Alimentos.
1° passo: Remover os resíduos existentes nos carrinhos, desprezando-os no lixo de resíduo
de alimentos quando for alimentos, no lixo de descartáveis quando for material descartável e,
na pia quando for líquido.
2° passo: Lavar com detergente neutro utilizando esponja multiuso branca, ou bucha dupla
face branca e rosa externamente.
3° passo: Lavar com detergente neutro utilizando escovinha com haste (tipo escova de
mamadeira) internamente.
4° passo: Enxaguar com água até a remoção completa do detergente.
5° passo: Escorrer a água.
6° passo: Secar com pano descartável azul limpo.
7° passo: Desinfetar com álcool 70%, friccionando com pano descartável azul novo.
8° passo: Aplicar o produto brilha inox na parte externa, e com bucha específica que não isca
(rosa ou azul), passar em toda superfície para dar brilho.
9° passo: Passar pano descartável azul limpo e seco em toda superfície do carrinho de
transporte de alimentos.
Higienização de Geladeira.
1° passo: Remover os alimentos presentes e acondicioná-los em outra geladeira.
2° passo: Desligar a tomada da geladeira.
3° passo: Desmontar as partes removíveis.
4° passo: Lavar com detergente neutro utilizando esponja multiuso branca, bucha dupla face
branca e rosa toda parte removível retirada.
5° passo: Enxaguar com água corrente até a remoção completa do detergente.
6° passo: Deixar escorrer toda água.
7° passo: Secar com pano descartável azul limpo.
8° passo: Desinfetar com álcool 70%, friccionando com pano descartável azul novo.
9° passo: Limpar com pano descartável azul umedecido solução de água e detergente neutro
em toda superfície, na parte interna (paredes) e externa (portas maçanetas, borrachas de
vedação).
10° passo: Retirar o detergente com pano descartável azul umedecido em água.
11° passo: Verificar se foi retirado todo detergente.
12° passo: Enxugar com pano descartável azul.
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13° passo: Desinfetar com álcool 70%, friccionando com pano descartável azul novo.
14° passo: Montar as partes removíveis lavadas.
15° passo: Ligar na tomada e esperar que atinja a temperatura adequada (2° a 8°C) para
recolocar os alimentos.
Higienização de Fogão Elétrico.
1° passo: Desligar da tomada.
2° passo: Remover os resíduos existentes com pano descartável azul.
3° passo: Lavar com detergente neutro utilizando pano descartável azul umedecido em água,
em toda superfície.
4° passo: Enxaguar pano descartável azul umedecido em água até a remoção completa do
detergente.
5° passo: Secar com pano descartável azul limpo.
6° passo: Ligar na tomada.
HIGIENE AMBIENTAL:
•
•

Feita pelos colaboradores da higienização;
Remover o lixo diariamente, quantas vezes necessário, em recipientes apropriados,
devidamente tampados e ensacados, tomando-se medidas eficientes para evitar a
penetração de insetos, roedores ou outros animais;

Modelos de Formulários:
FIGURA 50 - RELAÇÃO DE PACIENTES EM JEJUM
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FIGURA 51 - QUADRO DE DIETAS

FIGURA 52 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DO PACIENTE
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FIGURA 53 - AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO ALIMENTAR

No Anexo I encontram-se modelos dos Manual Boas Práticas em Nutrição e do Manual de
Dietas Hospitalares, estes deverão ser adaptados e utilizados na maternidade.
3.11.4. DISPOSITIVOS DO PROGRAMA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO PARA A
GESTÃO DE LEITOS, ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
A organização hospitalar, sabemos, é muito complexa, devido aos inúmeros processos
assistenciais e administrativos trabalhando de forma simultânea.
Um dos processos críticos nos hospitais é o gerenciamento de leitos. Vários hospitais têm
enfrentado dificuldades para gerir este processo.
A falta leitos e a fragilidade no gerenciamento são uma realidade, trazendo assim
insatisfação dos clientes e perda financeira quando um leito fica parado.
Com a intenção de não trabalhar com tantos imprevistos, os hospitais têm investido em uma
gestão para planejar e acompanhar os processos relacionados à liberação dos leitos.
A implantação do setor de gerenciamento de leitos traz diversos benefícios para a instituição
de saúde, tais como: Aumento da taxa de ocupação, Melhor utilização da capacidade
instalada, contribui para a satisfação do cliente médico e cliente paciente.
É essencial identificar claramente os processos que interagem na ocupação dos leitos, definir
metas para acompanhar os resultados alcançados, mensurá-los, checá-los, agir sobre os
resultados e propor melhorias.
Abaixo listamos alguns passos que podemos aplicar para implantação da gestão de leitos nas
instituições de saúde, sempre avaliando o perfil da instituição e suas condições:
1. Definir sistemática para implantação da Gestão de Leitos. Consiste em criar critérios para
liberação dos leitos das internações eletivas e não programadas (solicitadas pelo Pronto
Atendimento, transferências de outras instituições), definição das prioridades, definir a equipe
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que será responsável pelo processo e quantidade de cirurgia liberada para agendamento
eletivo.
2. Interfaces e Integração com as áreas. Algumas instituições optam em criar um setor para
gerenciamento de leitos, outras incluem ao setor de internação e admissão; o mais importante
é ter um dono para o processo, para ser a referência e dar diretrizes aos outros setores que
tem interface direta com o gerenciamento de leitos. Áreas envolvidas como enfermagem,
manutenção, higienização, rouparia, tesouraria e corpo clinico são peças fundamentais de
integração para o sucesso da implantação da gestão de leitos. Todos devem ter a consciência
do seu papel, seu grau de importância e os impactos nas falhas de processo. Todos devem
saber quanto custa um leito parado, seja por uma lâmpada estragada, falta de enxoval para
compor, até mesmo como uma interdição de pequenas reformas.
3. Gerenciar os tempos. Antes de definir tempos para meta, deve medir os tempos atuais: –
Tempo médio de internação, tempo de alta, tempo de liberação do leito para higienização,
tempo médio higienização e composição do leito. Baseado nestes dados o gestor do processo
terá um pré-diagnóstico, em sua grande maioria já saberá onde deverá atuar.
4. Sistema/Software. Ter um sistema para auxiliar a gestão de leitos tem como objetivos a
redução do tempo de espera para internação, a eliminação de ocorrências de cancelamento
de cirurgias por falta de leitos, possibilita a programação de manutenções preventivas e
corretivas em apartamentos e a melhoria da qualidade de atendimento na central de
reservas. Um sistema de gerenciamento de leitos possibilita a integração das equipes de
Hotelaria, Enfermagem, Nutrição e Manutenção refletindo diretamente na qualidade do
atendimento aos pacientes.
5. Indicadores. Definir indicadores para acompanhamento das rotinas e processos a fim de
tomada de decisão. Alguns exemplos de indicadores utilizados: Tempo médio de
higienização; Tempo médio para internação; Tempo médio de alta até a liberação do leito;
Taxa de altas prescritas até 10 horas; Tempo médio de solução de solicitação de
apartamentos. Indicadores devem ser mensurados para checar os resultados e avaliar futuras
ações.
Estes são alguns exemplos de como podemos iniciar ou aprimorar o gerenciamento de leitos,
favorecendo não somente a rotina da instituição de saúde, mas também o cliente.
Gerenciamento significa buscar a utilização dos leitos disponíveis em sua capacidade
máxima, com segurança dentro dos critérios estabelecidos (técnicos, administrativos), com
objetivo de otimizar o tempo de espera para internação e satisfação dos clientes internos e
externos.
A gestão de leitos será de acordo com a Portaria nº 3.390/2013.
3.11.4.1.

PROGRAMA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO PARA GESTÃO DE LEITOS

Gerenciar a taxa e a qualidade da ocupação do leito hospitalar significa buscar a máxima
utilização possível, sem que isso represente risco para o paciente ou para a instituição. A
prática reduz a espera para novas internações, sejam elas externas sejam oriundas das
unidades fechadas ou da emergência, melhora a satisfação dos clientes e impacta
positivamente a receita do hospital. O processo, que se inicia na alta e liberação do ambiente
para a higiene, é repleto de pontos nevrálgicos na comunicação interna, sensibilização das
equipes e agilidade da hotelaria e manutenção. As etapas que envolvem a liberação de um
leito precisam ser detalhadas e entendidas em suas minúcias e necessidades. Com isso,
também é possível mensurá-las, checá-las, para então, atuar sobre os indicadores,
determinar metas e, consequentemente, planejar a utilização do leito.
O Setor de Internação, deverá ter acesso rápido à programação de alta do período. O serviço
de Emergência deverá estar preparado para dar suporte quase como se fosse um leito
intensivo. Por algumas horas, esse é um recurso que pode e deve ser considerado.
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A informação sobre a quantidade de leitos que estará disponível no dia é ainda mais relevante
no turno da manhã, período em que se concentram as internações eletivas.
Outra etapa crítica é, já na internação, planejar a alta de forma paralela à proposta terapêutica.
É nesse momento em que são estabelecidos o tempo de permanência esperado e os
principais riscos para o não cumprimento dos prazos e da qualidade assistencial definida.
O gerenciamento de leitos será implantado no Hospital no primeiro ano de contrato.
Atividades do Gerenciamento de Leitos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acompanhamento das internações e altas
Gestão das transferências internas
Planejamento de vagas para procedimentos de alta complexidade
Acompanhamento diário da taxa de ocupação
Controle do giro de leito
Controle do tempo de espera para internação, para liberação do leito e para
transferência de pacientes
Análise dos cancelamentos de procedimentos por falta de vaga
Planejamento e controle do processo de regulação de vagas

Fases para Implantação do Gerenciamento de Leitos
•
•

Sensibilização das equipes envolvidas sobre manter a permanência do paciente
dentro de critérios técnicos estabelecidos pela instituição;
Sensibilização dos setores envolvidos no processo de liberação do leito.

Processo de Liberação/Ocupação de Leito





Alta do paciente e liberação do leito para higiene;
Higienização do leito e liberação para internação de novo paciente;
Internação de pacientes ambulatoriais e de urgência.
Sensibilização da equipe médica sobre a permanência do paciente dentro de critérios
técnicos estabelecidos pela Instituição, bem como sobre sua atuação no processo de
liberação do leito;

Resultados Esperados












Aumentar a taxa de ocupação
Agilizar transferência para as Unidades de Internação do Hospital e/ou outras
Unidades Hospitalares da Retaguarda;
Alta Médica até ás 12hs sempre que possível;
Agilizar liberação do leito para internação de novo paciente;
Desocupar leito com brevidade após a alta;
Maior Assertividade das previsões de alta;
Manter Leitos reservas nas Unidades para as altas da UCO;
Reduzir o número de pacientes na Emergência;
Diminuir o tempo de espera das cirurgias dos pacientes internados;
Diminuir o tempo de espera para procedimentos ambulatoriais.
Internar pacientes para procedimentos eletivos o mais próximo possível do dia e hora
do procedimento;
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FIGURA 54 - GERENCIAMENTO DE LEITOS

Na Maternidade de Risco Habitual o gerenciamento de leitos estará na responsabilidade da
equipe do Núcleo de Regulação Interna – NIR, que estará alinhado por meio de protocolos
com a SESA.
3.11.4.2.

IMPLANTAÇÃO DO NIR – NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO, COM
CRONOGRAMA

O Núcleo Interno de Regulação (NIR) é o setor responsável pela regulação dos leitos da
unidade, de acordo com as necessidades do paciente e respeitando a missão, a visão, o perfil
assistencial e a capacidade instalada da unidade. O NIR faz a interface do hospital com as
centrais de regulação e os núcleos internos de outras unidades, solicitando, quando
necessário, exames, consultas e transferências das especialidades que a unidade não dispõe.
O setor também é responsável pelas transferências internas dos pacientes oriundos das
portas de entrada: emergência, maternidade e pacientes eletivos, respeitando a pactuação,
com os coordenadores de serviços e protocolos estabelecidos.
O NIR é uma ferramenta de gestão que trabalha de forma colegiada, em parceria com todos
os setores e seus responsáveis, tendo como foco a qualidade da assistência prestada ao
paciente.
A proposta do NIR pode ser sintetizada como aquela que congrega, com um conjunto de
profissionais que se responsabiliza por controlar internamente os leitos hospitalares e
oportunizar a internação dos usuários que necessitam da resolução de seus problemas.
Funções do NIR:
•
•
•
•

Apoiar o fluxo do paciente no complexo hospitalar, considerando a dinamicidade do
processo saúde/doença.
Regulação dos leitos das unidades de internação.
Estimular a criação de protocolos clínicos: baseado no perfil de morbimortalidade
hospitalar, na Medicina Baseada em Evidência, na Enfermagem Baseada em Evidência e
na Saúde Pública Baseada em Evidência.
Monitoramento do Tempo Médio de Permanência (TMP).

Premissas para a implantação do NIR:
•

Necessidade de centralizar toda a regulação de leitos na central de regulação, sem
que exista a possibilidade de regulações paralelas.
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•
•
•
•

Funcionamento regular e contínuo das atividades de regulação no complexo, com
vistas a ter uma cobertura regulatória durante as 24 horas
Diversificação nos horários das visitas diárias dos profissionais do NIR, nas
enfermarias quando da busca ativa dos casos e dos leitos
Criação de espaços de encontros dialógicos entre as equipes e o NIR
Ampliação das parcerias para com hospitais de retaguarda

O serviço contará com 01 assistente administrativo diurno, para o mapeamento dos leitos
disponíveis e acompanhará a documentação necessária. A alocação das pacientes nos leitos
conforme a complexidade clínica nos leitos será responsabilidade da Enfermeira RT e do
Médico RT.
No período noturno a colaboradora da recepção terá a responsabilidade fazer o
acompanhamento da documentação e caso necessário a alocação nos leitos.
Na rotina cotidiana, os profissionais do NIR, desenvolvem este processo através da busca
ativa de casos nas unidades de internação, no sentido de identificar o TMP, bem como a
evolução dos casos, procura identificar os fatores que estão relacionados à alta permanência
das internações, bem como a adequação dos casos já internados de acordo com o grau de
complexidade, além das características das unidades de internação, propondo a transferência
de pacientes entre as unidades do complexo e hospitais de retaguarda. Também é feito o
atendimento via telefone ou presencial, em grande maioria as equipes médicas, quer seja
para a internação dos pacientes eletivos como também para a melhor adequação dos casos
já internados.
FIGURA 55 - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

As diferentes linhas de atendimento sugerem que haja um profissional responsável e
qualificado pelo caso e que ele esteja adequadamente identificado como tal no prontuário do
paciente. Dentre os aspectos observados pelas metodologias, estão: garantir que esse
profissional documente as informações relativas ao plano terapêutico ou plano de cuidado;
que o histórico clínico, psicológico e social tenha sido coletado na entrevista de avaliação
inicial; que cada paciente tenha um plano de cuidado individual baseado na avaliação de
suas necessidades; que o cuidado seja planejado e registrado no prontuário do paciente;
que as informações sejam repassadas aos pacientes e familiares de maneira oportuna;
que haja um processo formal para revisão desse plano ao longo de todo o cuidado.
A partir desta sistematização, o envolvimento dos profissionais nos assuntos relacionados
à segurança na assistência e na gestão do cuidado, incluindo os planos terapêuticos, o
hospital vem observando curvas de resultados positivas, no sentido da diminuição
progressiva do tempo médio de permanência dos pacientes.
Controlar o tempo de permanência (hospitalização/atendimentos) do paciente dentro de
uma instituição é fundamental por uma série de fatores como, por exemplo, para garantir uma
adequada gestão financeira, evitando-se gastos e intervenções desnecessárias, e otimizar a
gestão de recursos humanos e tecnológicos. Em algumas realidades, além destes fatores, o
controle do tempo de permanência funciona como método para garantir que leitos
institucionais, que muitas vezes são escassos e aquém das reais necessidades da localidade,
não sejam ocupados por pacientes que não requeiram cuidados de saúde no regime hospitalar por
pacientes que não requeiram cuidados de saúde no regime hospitalar.
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O Sistema Único de Saúde (SUS) possui uma tabela de procedimentos que estabelece os
limites de permanência para cada intervenção de saúde por ele financiada e, portanto,
quando o usuário ultrapassa este limite de permanência, a instituição não recebe a
compensação financeira.
Instruções específicas
Assim que o paciente admitido, o médico preenche o documento padrão, elencando todas as
atividades globais que devem ser empreendidas nos dias previstos para internação. Esse
registro contém também campos para a descrição das atividades que as outras equipes,
como enfermagem, fisioterapia, nutrição e internação, devem desenvolver e que também
deve ser preenchido pelo médico. Diariamente, o plano terapêutico é revisado com
documentação no prontuário do paciente e monitorado no quadro de monitoramento do plano
terapêutico nas unidades. A meta é criar uma aferição periódica da execução ou não do plano.
Preenchido pelo enfermeiro, no quadro em cada área de atendimento, se acompanha o plano
e caso a meta clínica não seja cumprida, a equipe mínima documenta em prontuário e
justifica. Isso provoca a revisão do plano pelo médico e permite que os casos que fogem ao
planejado sejam monitorados e melhorias com as mudanças nos processos sejam
fundamentadas. As etapas são:
1ª - Identificar a condição clínica do paciente (riscos, diagnóstico principal e comorbidades);
2ª - Mobilizar a equipe interdisciplinar necessária;
3ª - Estabelecer alternativas terapêuticas;
4ª - Decidir com o paciente e/ ou responsável a terapêutica a ser realizada;
5ª - Identificar e mitigar os riscos inerentes à terapêutica escolhida;
6ª - Estabelecer metas e planejar alta (tempo de internação);
7ª - Executar o plano terapêutico;
8ª - Avaliar o resultado clínico;
9ª - Realinhar o plano quando necessário.
Os quadros para acompanhamento, organizados nos postos de trabalho das unidades de
internação/atendimento estão adaptados para que o controle do tempo de permanência e
da previsão de alta pela meta clínica, seja realizado visualmente, aplicando-se o sistema
kanban, ferramenta organizada inicialmente com o tempo médio por especialidade clínica,
com regras claras para facilitar a adesão da equipe
A equipe responsável (médico assistente e enfermeiro do setor), ao detectar o kanban
amarelo durante a visita diária, deverá avaliar a situação clínica para o cumprimento do Plano
e assim preparação para a alta hospitalar ou necessidade de revisão do plano.
Ao detectar, por meio do kanban vermelho, que o tempo de internação excede ao esperado
para a condição clínica, deverá ser investigado com a equipe responsável os motivos do
paciente se encontrar com o tempo de internação extrapolado.
FIGURA 56 – MODELO DE USO DO KANBAN

Os pacientes que ultrapassarem os tempos definidos previamente, deverão ter o relatório
médico esclarecendo as necessidades de permanência em ambiente hospitalar, e este deverá
ser encaminhado ao NIR para acompanhamento e definição da internação.
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3.11.4.3.

PROCESSO DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Após o acolhimento, a gestante passará por avaliação de risco conforme protocolos
estabelecidos.
Classificação de Risco
O objetivo da Classificação de Risco é identificar a prioridade clínica e o nível de urgência do
atendimento, facilitando a gestão de cada paciente e do serviço como um todo.
A Classificação de Risco é a metodologia que define as prioridades clínicas nos serviços
imediatos de saúde. Ao dar entrada em uma Unidade de Saúde, o paciente é avaliado de
acordo com critérios baseados em sua condição e nos sintomas apresentados. A partir da
avaliação inicial, é gerado um relatório de estratificação, que indica para qual especialidade
médica o paciente deve ser encaminhado e em quanto tempo.
Os modelos de Classificação de Risco mais utilizados no mundo se baseiam em até cinco
níveis de gravidade. Baseado em indicadores consolidados, o software a ser implantado foi
desenvolvido para abrigar diferentes Protocolos Clínicos, adotados de acordo com o método
mais adequado para cada Unidade de Saúde.
Será utilizado um software oferece completa de serviços voltados para a Classificação de
Risco e a organização de fluxo de pacientes. Além de equipamentos e ferramentas
tecnológicas, proporcionamos rapidez, redução de falhas e otimização dos custos
operacionais, além de diversos outros serviços capazes de ampliar a qualidade do
atendimento de Urgência e Emergência.
Protocolo de Manchester
A metodologia de classificação de risco de Manchester foi criada em 1994, o protocolo foi
desenvolvido por um grupo de pesquisadores, com o objetivo de estabelecer um consenso
entre médicos e enfermeiros para a padronização da classificação de risco nos atendimentos
de Urgência e Emergência.
Dessa forma, criou-se um modelo único de triagem, capaz de facilitar a gestão de atendimento
a partir de algoritmos e discriminadores chave. Logo na entrada, o paciente é avaliado de
acordo com sua queixa, sintomas, sinais vitais, entre outros fatores, sendo, então, identificado
com pulseiras de cores correspondentes ao grau de risco de seu atendimento. Aos pacientes
com patologias mais graves e risco alto é atribuída a cor vermelha; casos muito urgentes
recebem a cor laranja; a cor amarela é entregue aos casos urgentes; e as cores verde e azul
representam casos de menor gravidade, com possibilidade de aguardar por mais tempo.
Com fácil manuseio, a implantação do Protocolo de Manchester traz consigo um respaldo
internacional, gerando segurança para gestores e profissionais e um atendimento mais
assertivo para pacientes. Além disso, a metodologia dá apoio e embasamento às tomadas de
decisão, facilitando a gestão estratégica de diversos setores de atendimento em saúde.
Protocolo de Obstetrícia
As metodologias de Classificação de Risco estabelecem um processo que prioriza o cuidado
da vida em unidades de Urgência e Emergência. Cada paciente apresenta necessidades
específicas que, se não tratadas no momento certo, pela especialidade certa, podem ter
consequências imensuráveis. Para gestantes, por exemplo, o atendimento correto é essencial
para a saúde da mãe e do bebê.
Em obstetrícia, o acolhimento nas Urgências e Emergências apresenta peculiaridades
próprias às necessidades das gestantes, sendo decisivo para o reconhecimento de condições
clínicas urgentes. Pensando nisso, o atendimento associado à Classificação de Risco nas
unidades obstétricas busca reorganizar e direcionar os cuidados às mães e aos bebês, a partir
de uma metodologia com finalidades próprias para tal especialidade.
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O Protocolo de Obstetrícia trabalha com cinco cores, cada uma representando um grau de
risco e tempo ideal de atendimento. A ferramenta atua no apoio à decisão clínica e tem como
propósito a pronta identificação da paciente que apresenta uma situação grave. Assim, o
protocolo utiliza evidências médicas e se baseia no potencial de risco, a partir de queixas e
sintomas das pacientes. No momento da entrada na Unidade de Saúde, a gestante responde
a perguntas que demonstram seu estado de saúde, com questões e medições específicas da
área obstétrica.
Com perguntas discriminadoras e nomenclaturas voltadas para gestantes e suas
necessidades mais urgentes, a metodologia é direcionada para pacientes de obstetrícia,
permitindo um atendimento especializado e orientando uma análise sistematizada das
situações e demandas das usuárias.
Chaves de decisão dos fluxogramas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alteração do nível de consciência
Alteração da respiração e ventilação
Alteração da circulação
Avaliação da dor (escalas)
Sinais e sintomas gerais (por especialidade ou específico)
Fatores de risco (agravantes presentes)

7. FIGURA 57 - DESCRIÇÃO DAS PRIORIDADES ATRIBUÍDAS VIA PROTOCOLO DE
MANCHESTER

O que significam as cores:
Classificam-se os pacientes através de 5 cores (vermelho, laranja, amarelo, verde e azul),
cada uma representando o grau de gravidade e o tempo máximo, sendo atendimento imediato
(vermelho), 15 minutos (laranja), 30 minutos (amarelo), 120 minutos (verde) ou atendimento
não prioritário podendo ser encaminhado para a rede conforme pactuação prévia (azul).
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FIGURA 58 - PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DOS SINAIS VITAIS EM GESTANTES

O paciente/acompanhante deverá fornecer as informações solicitadas, bem como apresentar
os próprios documentos (RG e CPF) e os do paciente e também assinar o termo de
consentimento para internação.
O paciente sob ACCR:
A administração da Unidade criará fluxos internos que permitam o acesso do paciente ao
médico em tempo hábil para resolução de seu caso, conforme ACCR. Caso o médico, após
atender o paciente, entenda que o paciente não está classificado conforme sua patologia real,
poderá reclassificá-lo através de protocolos e critérios médicos, tanto para priorizar como não
priorizar o seguimento do seu atendimento. Esta reclassificação será registrada em prontuário
e informada à equipe de enfermagem.
A administração propiciará, continuamente, palestras rápidas aos pacientes que estejam na
recepção, a fim de informá-los sobre o que é e o porquê do ACCR. Estes informes poderão
ser acrescidos de material didático escrito ou audiovisual. A recepção da UPA será local de
educação em saúde para que o paciente que ali aguarde compreenda as ferramentas de
gerenciamento e classificação dos pacientes na unidade e quais as patologias atendidas na
mesma.
O processo de acolhimento também conta com a presença da Assistente Social que é
acionada sempre que necessário, após a verificação de alguma solicitação pertinente.
O acolhimento funcionará diuturnamente os 7 dias da semana com a presença de um
enfermeiro capacitado no processo de triagem.

3.12. ÁREA DE QUALIDADE - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
3.12.1. EXPERIENCIA TÉCNICA
Os atestados de capacidade técnica que comprovam a experiencia em gestão hospitalar
encontram-se no Anexo VI.
3.12.2. CERTIFICAÇÕES ONA
Os certificados dos Hospitais administrados pela Pró-Saúde que receberam a certificação
ONA estão no Anexo VI.
3.12.3. ESTRUTURA DIRETIVA
O organograma é a representação gráfica clássica de uma estrutura organizacional. A seguir
apresentamos o organograma proposto para a Maternidade de Risco Habitual da Zona Norte
de Macapá “Dra. Euclélia Américo”.
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FIGURA 59 – ORGANOGRAMA PROPOSTO ATÉ O TERCEIRO NÍVEL
Diretoria Geral

Diretoria
Adminstrativa
Financeira

Diretoria Técnica

Gerência Operacional de
Enfermagem

Coordenadores
de Especialidades

Coordenadores
de Área

3.12.3.1.

DESCRIÇÃO DE CARGOS

DIRETOR GERAL:
DESCRIÇÃO DE CARGOS
CARGO - Diretor Geral

DIRETORIA: Geral

SETOR: Diretoria

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
• Cumprir e executar a política de gestão da Pró-Saúde e do hospital;
• Cumprir e fazer cumprir as legislações trabalhistas, normas e códigos externos e

regulamentos internos, bem como seguir as instruções contidas no “Manual do Colaborador”;
• Manter um rigoroso comportamento ético e zelar pela conduta ética dos profissionais em

geral;
• Zelar pela conservação dos edifícios, instalações, equipamentos, móveis, máquinas,

instrumentos e obter a maior adequação possível de seu uso;
• Divulgar aos colaboradores e demais profissionais o Organograma, Missão, Visão e Valores;
• Administrar o Hospital, assegurando a regularidade de seu funcionamento, mediante as

responsabilidades contratuais estabelecidas e de acordo com o regulamento, regimento das
unidades assistenciais, regimento das unidades administrativas, regimentos de unidades de
apoio, procedimento de gestão e instruções de trabalho;
• Visualizar, planejar, organizar, comandar, orientar, delegar e controlar os setores de atuação;
• Estabelecer o processo de avaliação permanente aos setores do hospital, propondo medidas
que visem à melhoria continua na prestação de assistência hospitalar humanizada e de
qualidade ao usuário;
• Elaborar o planejamento estratégico a médio e longo prazo;
• Tomar todas as providências para que os colaboradores e profissionais trabalhem com
segurança e tenham sua saúde física e psíquica constantemente preservada;
• Manter em dia os registros e alvarás dos serviços que exigirem providências;
• Manter contato constante com os responsáveis das áreas ligadas à sua diretoria e com as
demais áreas e diretorias;
• Analisar os relatórios mensais, mantendo os dados gerais do hospital atualizados para a
tomada de decisões;
• Participar ou integrar de comissões que venham a ser criadas sempre que os assuntos
pertinentes a administração ou a elas relacionadas;
• Participar, convocar e presidir reuniões, sempre que necessário, com seus subordinados
diretos ou outros profissionais transcrevendo em ata as decisões tendo em vista a qualidade
da assistência, as necessidades dos Serviços e os programas de melhoria continuam da
assistência prestada;
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• Participar e realizar periodicamente o processo seletivo e as avaliações, conforme

necessidade e cronograma, e acompanhar o desenvolvimento dos funcionários dos setores
de atuação de acordo com a Política de Gestão de Pessoas com foco na Gestão por
Competências;
• Estabelecer e avaliar sistemas de controle de materiais e equipamentos e do
dimensionamento de recursos humanos;
• Ser o representante legal da empresa, conforme termo outorgado e vigente pela mesma;
• Representar o Hospital frente os poderes governamentais, a comunidade e suas lideranças,
expondo e debatendo, com elas, a assistência prestada, as necessidades sentidas, os
programas em curso, as expectativas emergentes, os atos legais em vigor e a tendência do
mercado;
• Realizar as despesas ordinárias do Hospital e obter, por escrito, a autorização da Pró-Saúde
para as extraordinárias;
• Preparar e fazer a prestação de contas mensal, conforme exigências contratuais e padrões
estabelecidos pela própria Pró-Saúde;
• Realizar as despesas ordinárias do Hospital e obter, por escrito, a autorização da Pró-Saúde
para as extraordinárias;
• Preparar e fazer a prestação de contas mensal, conforme exigências contratuais e padrões
estabelecidos pela própria Pró-Saúde;
• Autorizar a emissão de cheques e ordens bancárias e proceder demais práticas necessárias
ao controle e movimentação financeira, apondo, em todos os documentos, seu visto, isto
conjuntamente ao Diretor Administrativo Financeiro;
• Elaborar os contratos de prestação de serviços com terceiros, submetendo-os à apreciação
e aprovação da Pró-Saúde.
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO:
DESCRIÇÃO DE CARGOS
CARGO - Gerente Administrativo/
Financeiro

DIRETORIA

SETOR: Diretoria

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
• Cumprir e executar a política de gestão da Pró-Saúde e do hospital;
• Cumprir e fazer cumprir as legislações trabalhistas, normas e códigos externos e

regulamentos internos, bem como seguir as instruções contidas no “Manual do Colaborador”;
• Manter um rigoroso comportamento ético e zelar pela conduta ética dos profissionais em geral;
• Zelar pela conservação dos edifícios, instalações, equipamentos, móveis, máquinas,
instrumentos e obter a maior adequação possível de seu uso;
• Divulgar aos colaboradores e demais profissionais o Organograma, Missão, Visão e Valores;
• Administrar o Hospital, assegurando a regularidade de seu funcionamento, mediante as
responsabilidades contratuais estabelecidas e de acordo com o regulamento, regimento das
unidades assistenciais, regimento das unidades administrativas, regimentos de unidades de
apoio, procedimento de gestão e instruções de trabalho;
• Visualizar, planejar, organizar, comandar, orientar, delegar e controlar os setores de atuação;
• Estabelecer o processo de avaliação permanente aos setores sob seu comando, propondo
medidas que visem à melhoria continua na prestação de assistência humanizada e de
qualidade ao usuário;
• Elaborar o planejamento estratégico a médio e longo prazo;
• Tomar todas as providências para que os colaboradores e profissionais trabalhem com
segurança e tenham sua saúde física e psíquica constantemente preservada;
• Manter em dia os registros e alvarás dos serviços que exigirem providências;
• Manter contato constante com os responsáveis das áreas ligadas à sua diretoria e com as
demais áreas e diretorias;

126

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

• Analisar os relatórios mensais, mantendo os dados gerais do hospital atualizados para a

tomada de decisões;
• Participar ou integrar de comissões que venham a ser criadas sempre que os assuntos

pertinentes a administração ou a elas relacionadas;
• Participar, convocar e presidir reuniões, sempre que necessário, com seus subordinados

diretos ou outros profissionais transcrevendo em ata as decisões tendo em vista a qualidade
da assistência, as necessidades dos Serviços e os programas de melhoria continuam da
assistência prestada;
• Participar e realizar periodicamente o processo seletivo e as avaliações, conforme
necessidade e cronograma, e acompanhar o desenvolvimento dos funcionários dos setores
de atuação de acordo com a Política de Gestão de Pessoas com foco na Gestão por
Competências;
• Estabelecer e avaliar sistemas de controle de materiais e equipamentos e do
dimensionamento de recursos humanos;
• Ser o representante legal da empresa, conforme termo outorgado e vigente pela mesma;
• Representar o Hospital frente os poderes governamentais, a comunidade e suas lideranças,
expondo e debatendo, com elas, a assistência prestada, as necessidades sentidas, os
programas em curso, as expectativas emergentes, os atos legais em vigor e a tendência do
mercado;
• Ser o diretor geral interino, ou seja, substituir o Diretor Geral em seus impedimentos dentro
dos limites de delegação e/ou fixados por este;
• Realizar as atividades que o Diretor Geral lhe confiar;
• Preparar e fazer a prestação de contas mensal, conforme exigências contratuais e padrões
estabelecidos pela própria Pró-Saúde;
• Autorizar a emissão de cheques e ordens bancárias e proceder demais práticas necessárias
ao controle e movimentação financeira, apondo, em todos os documentos, seu visto, isto
conjuntamente ao Diretor Geral.

DIRETOR TÉCNICO
CARGO - Diretor Técnico

DESCRIÇÃO DE CARGOS
DIRETORIA: Técnica
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

SETOR: Diretoria

• Cumprir e executar a política de gestão da Pró-Saúde e do hospital;
• Cumprir e fazer cumprir as legislações trabalhistas, normas e códigos externos e regulamentos

internos, bem como seguir as instruções contidas no “Manual do Colaborador”;
• Manter um rigoroso comportamento ético e zelar pela conduta ética dos profissionais em geral;
• Zelar pela conservação dos edifícios, instalações, equipamentos, móveis, máquinas,
instrumentos e obter a maior adequação possível de seu uso;
• Divulgar aos colaboradores e demais profissionais o Organograma, Missão, Visão e Valores;
• Administrar o Hospital, assegurando a regularidade de seu funcionamento, mediante as
responsabilidades contratuais estabelecidas e de acordo com o regulamento, regimento das
unidades assistenciais, regimento das unidades administrativas, regimentos de unidades de
apoio, procedimento de gestão e instruções de trabalho;
• Visualizar, planejar, organizar, comandar, orientar, delegar e controlar os setores de atuação;
• Estabelecer o processo de avaliação permanente aos serviços sob seu comando, propondo
medidas que visem à melhoria continua na prestação de assistência humanizada e de qualidade
ao usuário;
• Elaborar o planejamento estratégico a médio e longo prazo;
• Tomar todas as providências para que os colaboradores e profissionais trabalhem com segurança
e tenham sua saúde física e psíquica constantemente preservada;
• Manter em dia os registros e alvarás dos serviços que exigirem providências;
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• Manter contato constante com os responsáveis das áreas ligadas à sua diretoria e com as demais

áreas e diretorias;
• Analisar os relatórios mensais, mantendo os dados gerais do hospital atualizados para a tomada

de decisões;
• Participar ou integrar de comissões que venham a ser criadas sempre que os assuntos

pertinentes a administração ou a elas relacionadas;
• Participar, convocar e presidir reuniões, sempre que necessário, com seus subordinados diretos

ou outros profissionais transcrevendo em ata as decisões tendo em vista a qualidade da
assistência, as necessidades dos Serviços e os programas de melhoria continuam da assistência
prestada;
• Participar e realizar periodicamente o processo seletivo e as avaliações, conforme necessidade
e cronograma, e acompanhar o desenvolvimento dos funcionários dos setores de atuação de
acordo com a Política de Gestão de Pessoas com foco na Gestão por Competências;
• Estabelecer e avaliar sistemas de controle de materiais e equipamentos, além de um sistemas
de avaliação de pessoal contínua;
• Dar pareceres e informações para expedientes e processos relativos à medicina;
• Realizar as atividades que o Diretor Geral lhe confiar;
• Selecionar os prestadores de serviços médicos, definindo e provendo recursos humanos
necessários ao atendimento médico nas diversas unidades de internação, ambulatório e apoio,
visando cuidado integral ao usuário;
• Manter, de cada médico, prontuário completo onde conste ao menos: Credenciamento ao Corpo
Clínico médico, cópia autenticada de toda a documentação constante do artigo e incisos do
presente regulamento, documentos sobre possíveis ocorrências e comprovante de pagamento
das anuidades ao Conselho Regional de Medicina.
• Gerenciar, elaborar e divulgar as escalas de plantão das equipes médicas, bem como fazê-las
cumprir;
• Orientar no desenvolvimento de métodos de controle administrativo, técnico, operacional e ético
sobre as diversas atividades do Corpo Clínico Médico;
• Estabelecer sistemas de supervisão médica, associando-os aos processos de controle e
educação;
• Atender a convocação dos poderes públicos competentes, sempre que solicitado, para prestar
informações.

GERENTE OPERACIONAL DE ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO DE CARGOS
CARGO – Coordenador de
DIRETORIA
Enfermagem
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

SETOR - Diretoria

• Cumprir e executar a política de gestão da Pró-Saúde
• Cumprir e fazer cumprir as legislações trabalhistas, normas e códigos externos e

regulamentos internos, bem como seguir as instruções contidas no “Manual do Colaborador”;
• Manter um rigoroso comportamento ético e zelar pela conduta ética dos profissionais em

geral;
• Zelar pela conservação dos edifícios, instalações, equipamentos, móveis, máquinas,

instrumentos e obter a maior adequação possível de seu uso;
• Divulgar aos colaboradores e demais profissionais o Organograma, Missão, Visão e Valores;
• Administrar o Hospital, assegurando a regularidade de seu funcionamento, mediante as

responsabilidades contratuais estabelecidas e de acordo com o regulamento, regimento das
unidades assistenciais, regimento das unidades administrativas, regimentos de unidades de
apoio, procedimento de gestão e instruções de trabalho;
• Visualizar, planejar, organizar, comandar, orientar, delegar e controlar os setores de
atuação;
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• Estabelecer o processo de avaliação permanente aos setores sob seu comando, propondo

medidas que visem à melhoria continua na prestação de assistência humanizada e de
qualidade ao usuário;
• Elaborar o planejamento estratégico a médio e longo prazo;
• Tomar todas as providências para que os colaboradores e profissionais trabalhem com
segurança e tenham sua saúde física e psíquica constantemente preservada;
• Manter em dia os registros e alvarás dos serviços que exigirem providências;
• Manter contato constante com os responsáveis das áreas ligadas à sua diretoria e com as
demais áreas e diretorias;
• Analisar os relatórios mensais, mantendo os dados gerais do hospital atualizados para a
tomada de decisões;
• Participar ou integrar de comissões que venham a ser criadas sempre que os assuntos
pertinentes a administração ou a elas relacionadas;
• Participar, convocar e presidir reuniões, sempre que necessário, com seus subordinados
diretos ou outros profissionais transcrevendo em ata as decisões tendo em vista a qualidade
da assistência, as necessidades dos Serviços e os programas de melhoria continuam da
assistência prestada;
• Participar e realizar periodicamente o processo seletivo e as avaliações, conforme
necessidade e cronograma, e acompanhar o desenvolvimento dos funcionários dos setores
de atuação de acordo com a Política de Gestão de Pessoas com foco na Gestão por
Competências;
• Estabelecer e avaliar sistemas de controle de pessoal, materiais e equipamentos;
• Planejar, coordenar, implantar e avaliar a execução dos procedimentos de enfermagem,
visando promover, preservar, recuperar e reabilitar a saúde individual ou coletiva, nas
diversas unidades, isto assegurando uma assistência de Enfermagem humanizada e de
qualidade;
• Planejar as atividades de Enfermagem, visando à satisfação das necessidades básicas dos
usuários, identificando-as, qualificando-as e distribuindo-as conforme as equipes, turnos e
horários pré-definidos pela instituição;
• Orientar no desenvolvimento de métodos de controle administrativo, técnico, operacional e
ético sobre as diversas atividades de Enfermagem;
• Estabelecer sistemas de supervisão de enfermagem, associando-os aos processos de
controle e educação.

LIDERANÇA DE UNIDADES/ÁREAS
DESCRIÇÃO DE CARGOS
CARGO – Liderança por Área
DIRETORIA
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

SETOR - Diretoria

• Cumprir e executar a política de gestão da Pró-Saúde
• Cumprir e fazer cumprir as legislações trabalhistas, normas e códigos externos e

regulamentos internos, bem como seguir as instruções contidas no “Manual do Colaborador”;
• Manter um rigoroso comportamento ético e zelar pela conduta ética dos profissionais em
geral;
• Zelar pela conservação dos edifícios, instalações, equipamentos, móveis, máquinas,
instrumentos e obter a maior adequação possível de seu uso;
• Divulgar aos colaboradores e demais profissionais o Organograma, Missão, Visão e Valores;
• Visualizar, planejar, organizar, coordenar e controlar os setores de atuação, visando atingir
resultados específicos de acordo com a política e as decisões aprovadas pela Diretoria;
• Representar o setor junto a Diretoria e outros serviços quando delegado pela Diretoria da
área;
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• Estabelecer o processo de avaliação permanente ao setor sob seu comando, propondo

medidas que visem à melhoria continua na prestação de assistência hospitalar humanizada
e de qualidade ao usuário;
• Estabelecer, elaborar e acompanhar as rotinas gerais do setor periodicamente através de
formulários, instruções de trabalho, indicadores e análise crítica, gerenciamento de risco e
interação de processos, dentre outros;
• Manter contato constante com os responsáveis de outros setores visando a melhoria
continua na interação de processos;
• Assegurar o fornecimento de dados atualizados e específicas do setor através de relatórios
mensais estabelecidos e sempre que solicitados para análise e tomada de decisões junto a
Diretoria;
• Participar ou integrar de comissões que venham a ser criadas sempre que os assuntos
pertinentes a administração ou a elas relacionadas;
• Participar, convocar e presidir reuniões, sempre que necessário, com seus subordinados
diretos ou outros profissionais transcrevendo em ata as decisões tendo em vista a qualidade
da assistência, as necessidades dos Serviços e os programas de melhoria continuam da
assistência prestada;
• Participar e realizar periodicamente o processo seletivo e as avaliações, conforme
necessidade e cronograma, e acompanhar o desenvolvimento dos funcionários dos setores
de atuação de acordo com a Política de Gestão de Pessoas com foco na Gestão por
Competências;
• Avaliar sistemas de controle de pessoal, materiais e equipamentos;
• Acionar a Diretoria da área em casos de não conformidade;
• Participar à sua diretoria da área as definições, tarefas e encaminhamentos, estas tidas
quando de sua participação em outras reuniões e/ou atividades que lhe foram solicitadas
presença;
• Orientar seus colaboradores quanto ao desenvolvimento correto do serviço;
• Requisitar e controlar os materiais de consumo;
• Acompanhar a diluição e fazer a distribuição dos produtos, conforme orientação recebida;
• Responder pela manutenção da ordem e estética das áreas submetidas
No anexo I encontram-se os modelos de Manuais de Gestão de Pessoas e de Descrição de
Cargos, estes deverão ser adaptados para a maternidade.

3.13. ÁREA DE QUALIDADE
ASSISTÊNCIAS

-

ORGANIZAÇÃO

DOS

SERVIÇOS

A assistência à saúde, prestada em regime de hospitalização, compreenderá o conjunto de
atendimentos oferecidos ao usuário, segundo necessidade assistencial, desde sua admissão
no hospital até sua alta hospitalar.
A Pró-Saúde, desenvolve a Gestão Assistencial conforme a RDC nº 36/2013. Será respeitada
a cultura e costumes regionais, contando que estes não venham a causar danos à saúde da
mãe e criança. No Anexo II está o Protocolo de Gestão Assistencial.
3.13.1. DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS DIFERENTES CLÍNICAS
Nas unidades que são prestados os cuidados integrais aos pacientes prevê a formalização da
Sistematização da Assistência de Enfermagem, conforme a Resolução COFEN que dispõe
sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de
Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de
Enfermagem.
O Hospital é composto por leitos de internação de:
•
•
•

05 de CPN,
05 leitos de PPP
20 leitos de ALCON
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•
•
•
•
•
•

10 leitos de clínica cirúrgica
04 leitos de UTIN
04 leitos de UCINCO
02 leitos de UCINCA
01 leito de isolamento UTIN
01 leito de isolamento adulto.

A seguir faremos uma descrição de cada uma das diferentes clínicas:
CPN – CENTRO DE PARTO NORMAL
Composta por 05 leitos (05 quartos com 01 leitos, sendo 02 com banheira)
Equipe que prestará a assistência: Médico, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Doulas e
Serviço Social.
Equipe de Apoio: Nutrição, Farmácia, SADT, Higiene, Lavanderia e Manutenção.
PPP – PRE-PARTO, PARTO E PUERPÉRIO
Composta por 05 leitos (05 quartos com 01 leitos)
Equipe que prestará a assistência: Médico, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Doulas e
Serviço Social.
Equipe de Apoio: Nutrição, Farmácia, SADT, Higiene, Lavanderia e Manutenção.
ALCON – ALOJAMENTO CONJUNTO:
Composta por 21 leitos (10 quartos com 02 leitos e 01 de isolamento)
Equipe que prestará a assistência: Médico pediatra, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia e
Serviço Social.
Equipe de Apoio: Nutrição, Farmácia, SADT, Higiene, Lavanderia e Manutenção.
CLÍNICA OBSTÉTRICA
Composta por 10 leitos
Equipe que prestará a assistência: Médico ginecologista/obstetra, Pediatra, Enfermagem,
Fisioterapia, Psicologia e Serviço Social.
Equipe de Apoio: Nutrição, Farmácia, SADT, Higiene, Lavanderia e Manutenção.
UTI NEONATAL
Composta por 05 leitos, sendo 01 de isolamento
Equipe que prestará a assistência nestas unidades: Médico neonatologista (24 horas),
Enfermagem 24(horas), Fisioterapia (18 horas), Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social.
Equipe de Apoio: Nutrição, Farmácia, SADT, Higiene, Lavanderia e Manutenção.
UCINCO – UNIDADE DE CUIDADOS INTERNMEDIÁRIOS CONVENCIONAIS
Composta por 04 leitos
Equipe que prestará a assistência nestas unidades: Médico intensivista pediátrico,
Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social.
Equipe de Apoio: Nutrição, Farmácia, SADT, Higiene, Lavanderia e Manutenção.
UCINCA – UNIDADE DE CUIDADOS INTERNMEDIÁRIOS CANGURU
Composta por 02 leitos.
Equipe que prestará a assistência nestas unidades: Médico, Enfermagem, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social.
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Equipe de Apoio: Nutrição, Farmácia, SADT, Higiene, Engenharia Clínica, Lavanderia e
Manutenção.
A parturiente será admitida no Pronto Atendimento, passará por avaliação do enfermeiro (a),
e mediante os protocolos previamente estabelecidos em conjunto com a equipe médica e
secretaria de saúde, poderá ser encaminhada à residência ou UBS ou ser encaminhada à
observação, ao centro de parto ou PPP.
Nas áreas destinadas ao parto (CPN e PPP) será continuamente avaliada pela equipe de
enfermagem e sempre que necessário pela equipe médica, até o nascimento e consequente
dequitação.
Após o nascimento a criança será avaliada pelo neonatologista, e caso indicação será
encaminhada para a UTIN, UCINCO ou UCINCA.
Após o parto a mãe e bebe, serão encaminhados para o Alojamento Conjunto/Unidade de
Clínica Obstétrica, caso não haja impedimento.
Caso a parturiente apresente instabilidade hemodinâmica, está será estabilizada e
encaminhada ao hospital de referência.
O RN, preferencialmente, receberá a alta hospitalar com os exames da triagem neonatal
realizados. Na eventualidade destes não serem realizados, caberá aos profissionais
envolvidos agendarem horário e sala para a realização.
3.13.2. ESTRUTURA DE LIDERANÇA E PROFISSIONAIS
A estrutura de liderança seguirá o organograma proposto no item 3.12.3.. Abaixo a proposta
hierárquica para os níveis operacionais.
TABELA 49 - ESTRUTURA DE CHEFIA LIDERANÇA
CARGA HORÁRIA
PROFISSIONAIS
SEMANAL
Diretor de Enfermagem
44
Supervisora de
36
Enfermagem
Enfermeiro
36
Técnicos
de
Assistencial
36
Enfermagem
Fonoaudiologia
30
Psicologia
30

Médica

Equipe de apoio

Fisioterapia
Diretor Técnico*
Médicos diarista
Médicos plantonistas
Nutrição
Nutricionista RT
Farmácia
Farmacêutico
Hotelaria
Líder
Auxiliar de Serviços Gerais

QUANTIDADE
01
02
30
88
01
01

30
20
20
24

03
01
03
04

44

01

44

04

44
36

01
27
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TABELA 50 – DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL (mínimo para 24 hora)
PROFISSIONAIS
CARGA HORÁRIA
QUANTIDADE
PPP/CPN
Enfermeiro (Diurno)
36
02
Enfermeiro (Noturno)
36
02
Técnico de Enfermagem (Diurno)
36
02
Técnico de Enfermagem (Noturno)
36
02
Fisioterapia*
36
01
Auxiliar de Higiene
36
01
Obstetra**
Plantonista
01
Pediatra**
Plantonista
01
ALOJAMENTO CONJUNTO
Enfermeiro (Diurno)
36
01
Técnico de Enfermagem (Diurno)
36
03
Enfermeiro (Noturno)
36
01
Técnico de Enfermagem (Noturno)
36
02
Auxiliar de Higiene
36
01
Obstetra**
20
02
Pediatra**
20
02
CLÍNICA OBSTÉTRICA
Enfermeiro (Diurno)
36
01
Técnico de Enfermagem (Diurno)
36
02
Enfermeiro (Noturno)
36
01
Técnico de Enfermagem (Noturno)
36
02
Obstetra**
20
01
Pediatra**
20
01
Auxiliar de Higiene
36
01
CENTRAL DE MATERIAIS ESTERELIZADOS
ENFERMEIRO (A)
44
01
TEC. ENFERMAGEM (diurno)
36
02
ACOLHIMENTO
Enfermeiro (Diurno)
36
01
Técnico de Enfermagem (Diurno)
36
02
Enfermeiro (Noturno)
36
01
Técnico de Enfermagem (Noturno)
36
02
Auxiliar de higiene
36
01
Assistente Social*
30
01
CENTRO OBSTÉTRICO
Enfermeiro (Diurno)
44
01
Técnico de Enfermagem (Diurno)
36
02
Técnico de Enfermagem (Noturno)
36
01
Obstetra**
Plantonista
02
Anestesista**
Plantonista
01
Pediatra**
Plantonista
01
Auxiliar de higiene
36
01
UTI NEONATAL/UCINCO/UCINCA
Enfermeiro Coordenador
44
01
Enfermeiro (Diurno)
36
01
Técnico de Enfermagem (Diurno)
36
05
Enfermeiro (Noturno)
36
01
Técnico de Enfermagem (Noturno)
36
05
Fisioterapia
30
01

VÍNCULO
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
PJ
PJ
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
PJ
PJ
CLT
CLT
CLT
CLT
PJ
PJ
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
PJ
PJ
PJ
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
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Fonoaudiologia
Pediatra**
Assistente Social*

30
20
30

01
01
01

CLT
CLT

*profissional disponível para atendimento mediante a demanda.** profissionais de plantão e
diaristas disponível para atendimento.
A tabela acima apresenta a quantidade de profissionais para o funcionamento 24 horas do
setor, o total de profissionais, o Índice de Segurança Técnico – IST encontra-se no Anexo VIII.
3.13.3. DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES DE URGÊNCIA, DISTINGUINDO A PRESENÇA
FÍSICA E SOBREAVISO DA EQUIPE MÉDICA
A maternidade disponibilizará atendimentos de urgência 24 horas por dia, ininterruptamente
na unidade de urgência e emergências às pacientes que procurarem o serviço seja por
demanda espontânea, seja por encaminhamento da rede.
Objetivos do Serviço
Os serviços de urgência/emergência têm o objetivo de diminuir a morbimortalidade e as
sequelas incapacitantes, para tanto é preciso garantir os elementos necessários para um
sistema de atenção de emergência considerando recursos humanos, infraestrutura,
equipamentos e materiais, de modo a assegurar uma assistência integral, com qualidade
adequada e contínua.
FIGURA 60 - FLUXO DE ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA

A área terá sala para atendimento de ACCR, consultas e 04 leitos de observação.
Equipe que prestará a assistência nestas unidades: Médico, Enfermagem, Fisioterapia,
Psicologia e Serviço Social.
Equipe de Apoio: Nutrição, Farmácia, SADT, Higiene, Engenharia Clínica, Lavanderia e
Manutenção.
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3.13.4. HORÁRIOS DE ATIVIDADE DE URGÊNCIAS, DISTINGUINDO ENTRE
PRESENÇA FÍSICA DE MÉDICO ESPECIALISTA E MÉDICO GERAL E
MÉDICOS QUE ATENDEM CHAMADAS (SOBREAVISO)
TABELA 51 – ESPECILIDADES MÉDICAS
ESPECIALIDADE

PLANTÃO 24 H

NEONATOLOGISTA/PEDIATRA
OBSTETRA
ANESTESISTA

X
X
X

SOBREAVISO
EXTERNO

CARDILOGIA

X

NUTROLOGIA

X

NEFROLOGIA

X

HEMATOLOGIA

X

INFECTOLOGISTA

X

RADIOLOGISTA

X

3.13.5. DESCRIÇÃO DAS UNIDADES DE SALAS DE CIRURGIA E SADT.
A. CENTRO OBSTÉTRICO
Local do hospital, onde são realizadas técnicas estéreis para garantir a segurança dos
usuários quanto ao controle de infecção.
Por ser uma área crítica, requer controle de fluxo de pessoal e material, ficando o acesso ao
público restrito aos profissionais que lá atuam.
O processo começa quando se agenda o procedimento. Neste momento, são tomadas todas
as providências para que a cirurgia ocorra de forma tranquila, conforme o previsto. Essa rotina
busca minimizar riscos inerentes ao procedimento e mantém a equipe permanentemente
preparada para dar respostas rápidas às diversas necessidades que possam se apresentar.
A unidade terá 02 salas para realização dos procedimentos.
- Agendamento Cirúrgico:
A cirurgia eletiva pode ser agendada pelo médico ou secretária, através do aviso de cirurgia
preenchido pelo profissional médico, e será realizada em data e horário pré-determinados
pelo Centro Cirúrgico, de acordo com a disponibilidade de salas e recursos.
Anterior à data da cirurgia, a equipe do Centro Cirúrgico entrará em contato com o médico
cirurgião para agilizar o cadastro e fornecer orientações gerais.
- Consulta pré-anestésica:
Com a consulta pré-anestésica, o médico anestesista tem o tempo necessário para organizar
o atendimento e garantir todas as condições de segurança e o melhor tratamento possível
para cada cliente.
- Encaminhamento:
O paciente será encaminhado ao Centro Obstétrico cerca de 35 minutos antes do
procedimento agendado. Quando o paciente for menor de idade ou houver atraso da equipe
cirúrgica, o encaminhamento só será feito após a chegada dos médicos.
É importante que os termos de consentimento para a realização da cirurgia e da anestesia
estejam devidamente preenchidos e assinados.
-Etapas de Atendimento:
Os pacientes que passam por cirurgia recebem atendimento em três etapas:
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Indução anestésica - Nesta etapa, conduzida pelo médico anestesiologista e pela equipe de
enfermagem, o paciente é monitorado para controle do traçado cardíaco, frequência cardíaca,
pressão arterial, oxigenação sanguínea e nível de anestesia. Uma vez anestesiado, o paciente
recebe as proteções necessárias, de acordo com a cirurgia a ser realizada.
Período intraoperatório - A cirurgia propriamente dita, começa no momento em que o
cirurgião inicia a incisão e vai até o seu fechamento. Da sala de cirurgia, o paciente poderá
ser encaminhado para a Recuperação Anestésica, para o quarto, ou para a Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) do hospital referenciado, o que acontece caso precise de cuidados
especiais, após cirurgias muito extensas ou com pacientes muito debilitados.
Recuperação Anestésica - O paciente conta com a alta tecnologia de monitoramento, sob
observação e cuidados constantes da equipe de enfermagem e do médico anestesiologista,
até a plena recuperação da consciência e da estabilidade clínica. O período de permanência
nesse setor varia de acordo com a complexidade da cirurgia.
Informações dos médicos – Ocasionalmente, após o término do procedimento, o cirurgião
pode solicitar a presença dos familiares ou acompanhantes, para informá-los da cirurgia e
orientá-los quanto ao pós-operatório.
TABELA 52 – DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
CARGA
PROFISSIONAIS
HORÁRIA
Enfermeiro (Diurno)
44
Técnico de Enfermagem (Diurno)
36
Técnico de Enfermagem (Noturno)
36
Obstetra**
Plantonista
Anestesista**
Plantonista
Pediatra**
Plantonista
Auxiliar de higiene
36

QUANTIDADE
01
02
01
02
01
01
01

VÍNCULO
CLT
CLT
CLT
PJ
PJ
PJ
CLT

A tabela acima apresenta a quantidade de profissionais para o funcionamento 24 horas do
setor, o total de profissionais, o Índice de Segurança Técnico – IST encontra-se no Anexo VIII.
B. SADT
Entende-se por SADT interno, a disponibilização de exames e ações de apoio diagnóstico e
terapêutico a usuários atendidos nas unidades de Urgência e Emergência, internados e na
Maternidade.
O serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, é prestado pelos exames de Análises Clínicas,
Radiologia, Eletrocardiograma, Ultrassonografia e Agência Transfusional e estará disponível
24 horas.
TABELA 53 – DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
CARGA
HORÁRIA
PROFISSIONAIS
SEMANAL QUANTIDADE
ECG – técnico de enfermagem
36
02
Raios X
20
08
Em quantidade suficiente para
Técnico de laboratório
atender a demanda
Em quantidade suficiente para
Biomédico
atender a demanda
Em quantidade suficiente para
Radiologia
atender a demanda
Em quantidade suficiente para
Ultrassonografia a
atender a demanda

VÍNCULO
CLT
CLT
PJ
PJ
PJ
PJ
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A tabela acima apresenta a quantidade de profissionais para o funcionamento 24 horas do
setor, o total de profissionais, o Índice de Segurança Técnico – IST encontra-se no Anexo VIII.
3.13.5.1.

ORGANIZAÇÃO DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO

É uma unidade de apoio técnico dentro do estabelecimento de saúde destinada a receber
material considerado sujo e contaminado, descontamina-los, prepará-los e esterilizá-los, bem
como, preparar e esterilizar as roupas limpas oriundas da lavanderia e armazenar esses
artigos para futura distribuição.
Organização do serviço - O serviço funcionará ininterruptamente, todos os dias. Contará com
enfermeiro responsável e técnicos de enfermagem. No período da noite seu quadro será
reduzido devido a diminuição nos números de cirurgias.
Normas e Rotinas - É responsabilidade do serviço a retirada do material sujo bem como a
entrega de material limpo nas unidades. O transporte de material sujo deverá ser em caixas/
carrinhos com tampa. O colaborador da área suja não deve realizar atividades na área limpa
do setor. Não deverá ser feito nenhum tipo de pré-lavagem do material nas unidades de
internação. Será aplicado os testes de esterilização em cada lote de material. Será controlado
diariamente o arsenal para que não se perca nenhum instrumental. Diariamente, mediante a
agenda cirúrgica, o setor deverá disponibilizar as caixas com instrumentais para cada tipo de
procedimento.
FIGURA 61 – FLUXO DA CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS

TABELA 54 - DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
Enfermeiro

1ª FASE
01

2ª FASE
01

3ª FASE
01

Técnicos de Enfermagem

03

04

04

Auxiliar de Serviços Gerais

01

01

01

A tabela acima apresenta a quantidade de profissionais para o funcionamento 24 horas do
setor, o total de profissionais, o Índice de Segurança Técnico – IST encontra-se no Anexo VIII.

137

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

3.13.6. DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO
A Internação Hospitalar compreenderá o conjunto de atendimentos oferecidos a paciente,
segundo sua condição clínica (instável/estável), desde sua admissão no hospital até sua alta
hospitalar, pela patologia atendida, incluindo-se aí todos os atendimentos e procedimentos
necessários para obter ou completar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o
tratamento no âmbito hospitalar. O acesso se dará nas 24 horas do dia, sete dias por semana.
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
A Unidade de Internação é o conjunto de dependências destinadas à acomodação do paciente
internado e à prestação dos cuidados necessários ao atendimento específico que a
enfermagem oferece, ajudando para uma breve reabilitação e ao seu reingresso à sociedade.
Objetivos da Unidade
•

•
•
•

Receber o paciente no setor, procurando familiarizá-lo com o mesmo e fornecer ao
mesmo todas as indicações necessárias para que ele esteja consciente da sua
situação, dos serviços que lhe serão prestados, dos direitos que tem e das obrigações
que deve colocar em prática enquanto estiver internado;
Planejar as atividades de enfermagem proporcionando o perfeito atendimento às
necessidades básicas dos pacientes;
Proporcionar condições e ambiente que facilitam o restabelecimento dos pacientes;
Registrar as atividades desenvolvidas, as queixas e observações dos pacientes e do
período de trabalho, nos seus respectivos locais conforme rotina estabelecida.

Competência do Serviço
Dar ao paciente o direito de viver e morrer com dignidade e respeito, e promover assistência
ao paciente e sua família de acordo com suas necessidades individuais;
Prover assistência de enfermagem ao paciente, por meio da utilização racional de
procedimentos, normas e rotinas, bem como de tratamentos terapêuticos específicos de
enfermagem, num contexto multiprofissional;
Prover condições de continuidade de assistência de enfermagem, visando à manutenção da
assistência dentro dos padrões pré-estabelecidos;
Prover apoio emocional e psicológico para encontrar as necessidades individuais do paciente
e sua família;
Acompanhar as mudanças e implementar novos conceitos relativos aos papéis dos membros
da equipe de assistência de enfermagem.
Sistematização Da Assistência De Enfermagem (SAE)
Visa sistematizar (direcionar, orientar, conduzir e humanizar) a assistência prestada ao
usuário fazendo com que o cuidado seja planejado e organizado.
Para a implantação da assistência de enfermagem, devem ser considerados os aspectos
essenciais em cada uma das etapas:
- Histórico: conhecer hábitos individuais e biopsicossociais visando a adaptação do usuário à
unidade de tratamento, assim como a identificação de problemas.
- Exame físico: o Enfermeiro deverá realizar as seguintes técnicas: inspeção, ausculta,
palpação e percussão, de forma criteriosa, efetuando o levantamento de dados sobre o estado
de saúde do usuário e anotação das anormalidades encontradas para validar as informações
obtidas no histórico.

138

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

- Diagnóstico de enfermagem: o Enfermeiro após ter analisado os dados colhidos no histórico
e exame físico, identificará os problemas de enfermagem, as necessidades básicas afetadas
e o grau de dependência, fazendo julgamento clinico sobre as respostas do indivíduo, da
família e comunidade aos problemas, processo de vidas vigentes ou potencias.
Registros de enfermagem
Os registros que são realizados nos prontuários dos usuários fornecem informação da
assistência prestada nas 24 horas, refletem o trabalho da equipe de enfermagem, tornam-se
documento legal, de defesa dos profissionais, devendo, portanto, ter autenticidade e
significado legal.
•
•

Evolução de Enfermagem: de responsabilidade exclusiva do Enfermeiro,
complementando a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE);
Anotação de Enfermagem: de responsabilidade do Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem,
destinado ao registro, em prontuário do usuário, dos procedimentos e reações
apresentadas pelo usuário, de acordo com o prescrito pelo enfermeiro, na SAE.

TABELA 55 – DIMENSIIONAMENTO DE PESSOAL
PROFISSIONAIS
CARGA HORÁRIA
ALOJAMENTO CONJUNTO
Enfermeiro (Diurno)
36
Técnico de Enfermagem (Diurno)
36
Enfermeiro (Noturno)
36
Técnico de Enfermagem (Noturno)
36
Auxiliar de Higiene
36
Obstetra**
20
Pediatra**
20
CLÍNICA OBSTÉTRICA
Enfermeiro (Diurno)
36
Técnico de Enfermagem (Diurno)
36
Enfermeiro (Noturno)
36
Técnico de Enfermagem (Noturno)
36
Obstetra**
20
Pediatra**
20
Auxiliar de Higiene
36

QUANTIDADE

VÍNCULO

01
03
01
02
01
02
02

CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
PJ
PJ

01
02
01
02
01
01
01

CLT
CLT
CLT
CLT
PJ
PJ
CLT

A tabela acima apresenta a quantidade de profissionais para o funcionamento 24 horas do
setor, o total de profissionais, o Índice de Segurança Técnico – IST encontra-se no Anexo VIII.
No anexo I encontram-se os Manuais de gestão de Risco Clinico e Manual de
Operacionalização da Sistematização da Assistência de Enfermagem e Classificação de
Risco, para nortear os profissionais no desempenho de suas atividades.
3.13.7. COMPATIBILIZAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO COM AS DIRETRIZES E
METAS DO PLANO ESTADUAL DE SAÚDE 2016-2019/SESA/AP
Na condição de Hospital Público que comporá a rede assistencial do Estado do Amapá,
integrada a Rede Cegonha a Maternidade de Risco Habitual da Zona Norte de Macapá –
“DRA. EUCLÉLIA AMÉRICO” estará vinculada ao Serviço Regional de Saúde.
Considerando a política de saúde do estado, a Pró-Saúde manterá vínculo direto com a
SESA/AP para apresentação de prestação de contas mensal. Estes documentos serão
norteadores para a tomada de decisão conjunta uma vez que apresentaremos indicadores de
desempenho e de perfil de atendimento.
A gestão do hospital será de responsabilidade da Pró-Saúde, porém toda tomada de decisão
relativa à mudança de perfil de atendimento, novos investimentos ou mudança de escopo do

139

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

contrato de gestão serão acordadas entre as partes com o objetivo de melhorar cada vez
mais o atendimento à população local.
O apoio da Pró-Saúde junto a SESA/AP será total quanto à melhoria continuada dos serviços
e dos indicadores de atendimento à população. Os programas implantados no estado e que
terão de alguma forma a participação do hospital serão monitorados e adaptados a
necessidade do estado conforme condições e orçamento apresentado pela SESA/AP.
3.13.8. CONTRA REFERÊNCIA COM A ATENÇÃO PRIMÁRIA E COM OS OUTROS
ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE.
Serão desenvolvidas as seguintes ações para promover a articulação com a rede
1. Estabelecer cronogramas de visitas institucionais a outras unidades da rede visando a
melhoria da articulação entre elas;
2. Realizar reunião com membros da comunidade para estabelecer vínculos e elaborar
trabalho de promoção a saúde da mesma;
3. Criar a cultura através de sensibilização dos funcionários da importância da comunicação
dos leitos a central de regulação;
4. Treinamento da equipe no sistema informatizado que se comunica com a Central de
Regulação;
5. Fornecer relatórios de alta para garantir a continuidade do tratamento;
6. Realizar estudos periódicos sobre o perfil da população atendida na unidade para
adequação da assistência prestada;
7. Estudar a possibilidade de criação de equipamentos sociais para a população atendida na
instituição e seu entorno;
8. Promover articulação com o Distrito Sanitário, visando a estruturação e conformação da
rede assistencial.
TABELA 56 – AÇÕES PARA ARTICULAÇÃO COM A REDE
PRAZO
AÇÕES
RESPONSÁVEIS
INICIAL
1.Estabelecer cronogramas de
Diretoria
visitas institucionais a outras
Administrativa,
unidades da rede visando a
180 dias
Diretoria Técnica,
melhoria da articulação entre
Gerência
elas;
Assistencial
2.Realizar reunião com
Diretoria
membros da comunidade para
Administrativa,
estabelecer vínculos e elaborar
180 dias
Diretoria Técnica,
trabalho de promoção a saúde
Gerência
da mesma;
Assistencial
3.Criar a cultura através de
Diretoria
sensibilização dos funcionários
Administrativa,
da importância da
Imediato
Diretoria Técnica,
comunicação dos leitos a
Gerência
central de regulação;
Assistencial
4.Treinamento da equipe no
Diretoria
sistema informatizado que se
Administrativa,
comunica com a Central de
Imediato
Diretoria Técnica,
Regulação;
Gerência
Assistencial
Diretoria
5.Fornecer relatórios de alta
Administrativa,
para garantir a continuidade do
Imediato
Diretoria Técnica,
tratamento;
Gerência
Assistencial

PERIODICIDADE

Semestral

Semestral

Continua

Semestral

Mensal
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6.Realizar estudos periódicos
sobre o perfil da população
atendida na unidade para
adequação da assistência
prestada;
7.Estudar a possibilidade de
criação de equipamentos
sociais para a população
atendida na instituição e seu
entorno;

90 dias

180 dias

8.Promover articulação com o
Distrito Sanitário, visando a
estruturação e conformação da
rede assistencial.

Imediato

Diretoria
Administrativa,
Diretoria Técnica,
Gerência
Assistencial
Diretoria
Administrativa,
Diretoria Técnica,
Gerência
Assistencial
Diretoria
Administrativa,
Diretoria Técnica,
Gerência
Assistencial

Semestral

Anual

Continua

No anexo I encontra-se o Manual de Referência e Contra referencias que deverá ser adaptado
e utilizado na Maternidade.
3.13.9. GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE INTER HOSPITALAR DOS PACIENTES
DA UNIDADE
A transferência das pacientes será conforme pactuada com o ente público e para a unidade
por ele referenciada. A sistemática será baseada em protocolos previamente estabelecidos e
disponibilidade de vagas.
TABELA 57 – TRANSPORTE INTER HOSPITALAR
AÇÃO

ATRIBUIÇÃO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Disponibilidade de vagas

Médico da
urgência

Verificar junto ao setor de regulação a
disponibilidade de vagas e receber através
do médico regulador a senha e local
disponível para
encaminhamento do paciente

Ficha de Referência e
contra referência

Médico da
urgência

Preencher com os dados e clínica do
paciente, procedimentos realizados, número
da senha, local de destino e hora

Transporte de ambulância
(suporte básico)

Socorrista e
técnico de
enfermagem

Acompanhar o paciente e levar em mãos a
ficha de referência e contra referência.

Transporte de ambulância
suporte avançado

Socorrista, médico Acompanhar o paciente e levar em mãos a
e enfermeiro
ficha de referência e contra referência.

3.13.10.
MODELO
HOSPITALAR

DE

GERENCIAMENTO

DO

SERVIÇO

DE

FARMÁCIA

A organização do serviço de farmácia está descrita no item 3.10.2. deste projeto.
3.13.11.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RAIOS X, USG E MÉTODOS GRÁFICOS

Os exames radiológicos solicitados médicos, serão realizados na própria maternidade (para
os pacientes internados). Os exames serão laudados pelo médico radiologista entregues ao
paciente, permanecendo as observações médicas sobre o resultado anexas ao prontuário.
Os exames de ultrassonografia (USG, terão seu laudo entregue ao paciente, permanecendo
anexa cópia ao prontuário.
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Os horários das funções exercidas na radiologia irão cumprir a legislação específica dessa
área, assim como todos os EPIs, protetores e dosadores de radiação serão fornecidos pela
prestadora aos seus funcionários. Os serviços de exames laboratoriais e de imagem
funcionarão 24h.
Os serviços de imagem estarão disponíveis 24 horas por dia.
Os serviços de imagem, radiologia e de ultrassonografia, seguirão todas as normatizações
técnicas preconizadas pela ANVISA, legislação pertinente e pelo manual de biossegurança.
Os exames gráficos (ECG) serão realizados pela enfermagem mediante prescrição médica.
O laudo será realizado pelo médico cardiologista seja presencialmente ou por telemedicina.
Os exames permanecerão anexos no prontuário do paciente
TABELA 58 – DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
PROFISSIONAIS
CARGA HORÁRIA SEMANAL
QTD
ECG – técnico de enfermagem
36
02
Raios X
20
08
Em quantidade suficiente para atender a
Radiologia
demanda
Em quantidade suficiente para atender a
Ultrassonografia a
demanda
3.13.12.

VÍNCULO
CLT
CLT
PJ
PJ

DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS

A Agência Transfusional é o setor responsável por todo o controle de hemocomponentes
utilizados no hospital. E também, setor responsável pela solicitação, armazenamento, controle
de estoque de hemocomponentes, testes pré-transfusionais, transfusões e acompanhamento
de pacientes transfundidos. De acordo com a Resolução RDC/ANVISA nº 153, de 14 de junho
de 2004 e Portaria MS nº 1.353, de 13 de junho de 2011, a Instituição que realiza intervenções
cirúrgicas de grande porte, ou que efetue mais de 60 (sessenta) transfusões por mês, deve
contar com, pelo menos, uma agência transfusional – dentro das suas instalações.
É responsável pela execução de todas as provas pré-transfusionais, tipagens sanguíneas,
ABO/RhD e testes de compatibilidade sanguínea, pesquisas de anticorpos, instalação e
monitoramento de todas as transfusões, obedecendo criteriosamente aos padrões de
qualidade exigidos e a todas as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e ANVISA.
Será contratada equipe capacitada para a realização de todos os procedimentos envolvendo
a transfusão de hemocomponentes.
A Agência Transfusional irá manter um estoque dos principais hemocomponentes
(Concentrado de Hemácias, Plaquetas, Plasma Fresco Congelado). Cada hemocomponente
é separado e armazenado pelo fator ABO/RhD. Em caso de transfusão, a Agência
Transfusional é acionada. São coletadas amostras de sangue do paciente para a realização
das provas pré-transfusionais visando à compatibilidade do receptor com as bolsas
disponíveis na agência. Caso a agência não possua bolsas compatíveis, será acionado o
Hemocentro, para atender à necessidade do paciente. Com a realização dos testes prétransfusionais e atendimento às normas de segurança quanto à transfusão de
hemocomponentes, o paciente está apto a ser transfundido. Cabe ressaltar que o paciente é
acompanhado durante todo procedimento transfusional.
Para que sejam iniciados os procedimentos pré-transfusionais, a agência deve receber a
solicitação de transfusão, em impresso próprio, preenchida pelo médico, com as seguintes
informações: nome completo, matrícula, clínica, leito, sexo, diagnóstico, hemocomponentes,
data, dados do médico e carimbo, tipo de transfusão, entre outros.

142

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

A maternidade possuirá uma agencia transfusional que atuará em consonância com a
HEMOAP – Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá e com a RESOLUÇÃO - RDC
N° 34, DE 11 DE JUNHO DE 2014.que define as boas práticas do serviço
A solicitação de hemocomponentes e derivados serão realizados por meio de impresso
próprio e/ou solicitação no PEP e amostra sanguínea identificada, encaminhadas ao setor
pela enfermagem de cada setor.
O serviço desempenhará as atividades com base nas instruções de trabalho (IT) que estão
no Anexo V, estas deverão ser adaptadas e utilizadas na maternidade.
TABELA 59 – DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
ÁREAS
CARGA HORÁRIA
20
Hematologista RT
Técnico de laboratório
36

QUANTIDADE
01
02

VÍNCULO
PJ
CLT

A tabela acima apresenta a quantidade de profissionais para o funcionamento 24 horas do
setor, o total de profissionais, o Índice de Segurança Técnico – IST encontra-se no Anexo VIII.
3.13.13.
MODELO DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ARQUIVO MÉDICO E
ESTATÍSTICA
Os serviços de Arquivo Médico e o de Estatística está descrito nos itens 2.9.3 e 2.9.4 deste
projeto, respectivamente

3.14. PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA EM
SAÚDE DA SESA NO SUS
Acreditando que o poder das ideias compartilhadas, recursos e experiências ajudam a
desenvolver com qualidade os trabalhos institucionais, a Pró-Saúde pretende expandir suas
parcerias com diferentes organizações como estratégia para importantes mudanças sociais.
Como tal, as parcerias são ferramentas eficazes no sentido de agregar força e legitimidade
às políticas públicas, na perspectiva de uma gestão compartilhada que reforce e
complemente ações planejadas. Para a manutenção dos grandes desafios institucionais ao
longo do ano, entendemos que a manutenção das parcerias institucionais deve sustentar as
discussões, isto porque novos desafios são lançados para o surgimento do fazer acontecer
as ações planejadas.
Mediante solicitação prévia e contrato com instituições de ensino, poderá ser campo de
estágios para os outros cursos técnicos, de graduação, especialização e pós-graduação, com
interesse nos serviços prestados, sejam de entidades públicas ou privadas.
Relação de Hospitais administrados pela Pró-Saúde com programa de residência ou
multiprofissional:
•
•

Residência médica
o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, PA;
o Hospital Universitário de Jundiaí – SP.
Residência Multiprofissional
o Hospital Regional de Baixo Amazonas, Santarém, PA
o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, PA

No Anexo VI – encontram-se os atestados de capacidade técnica que comprovam a parceria
com instituições de formação profissional.
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3.15. ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E
GERAL
3.15.1. ORGANIZAÇÃO DA DIRETORIA GERAL DO HOSPITAL
É a autoridade funcional do Hospital, responsável pelo cumprimento das obrigações e metas
previamente definidos em contrato, bem como pela implantação das diretrizes e políticas de
gestão do hospital. Compete à Diretoria Geral cumprir e fazer cumprir o Manual de Gestão do
serviço, providenciar a documentação pertinente para as habilitações junto ao Ministério da
saúde, que se façam necessárias, definidas pela SMS.
3.15.2. ORGANIZAÇÃO DA DIRETORIA TÉCNICA
Cabe ao responsável técnico médico: Conhecer, controlar e acompanhar todos os processos
médico/assistenciais desenvolvidos na Unidade, atentando para a manutenção da qualidade
e da segurança da assistência, monitorando os indicadores e metas estabelecidos. Deve
conhecer e comprometer-se com a Política Assistencial Corporativa e o Modelo de Excelência
Assistencial.
3.15.3. ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO
Serviço subordinado A Diretoria Administrativa/Financeira, é responsável pela administração
de recursos financeiros que tem por objetivo maximizar o valor da instituição e contribuir para
a sua continuidade. Fazer a gestão competente de contas a pagar e receber e fluxo de
tesouraria.
TESOURARIA
Responsável por efetuar pagamento e recebimento com qualidade e eficiência, obedecendo
aos princípios contábeis e legais para atender os clientes internos e externos.
Funções:
- Emitir relação das ordens bancárias externas com detalhamento de fornecedores e
respectivos valores a serem pagos, de acordo com a programação financeira, para serem
assinados pela Diretoria Administrativa, para remeter ao banco para a realização de
pagamentos;
- Efetuar recolhimentos de todos os impostos correspondentes, com emissão de
correspondentes guias;
- Elaborar Relatórios sobre o movimento financeiro;
A seguir rotinas pertinentes ao serviço:
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TABELA 60 - CONTAS A PAGAR
Nº
Ação
Atribuição
Apanhar os
Assistente
1
documentos
financeiro
Conferir no
Assistente
2
sistema
financeiro
3

Seleção de
documentos

4

Verificar se há Assistente
desconto
financeiro

5

Baixar contas
a pagar

Assistente
financeiro

6

Emissão do
relatório de
baixas

Assistente
financeiro

7

Inclusão dos
Pagamentos
Sistema do
Banco

Assistente
financeiro

8

Emissão de
Cheques

Assistente
financeiro

9

Notas em
aberto

Assistente
financeiro

10

Pagamentos
do dia

Assistente
financeiro

11

Transferências

Assistente
financeiro

12
13
14

Liberação da
Gerência e
Diretoria
Emissão dos
comprovantes
Arquivo

Assistente
financeiro

Assistente
financeiro
Assistente
financeiro
Assistente
financeiro

Informações Complementares
Pegar os documentos que ficam na contabilidade
para pagamento
Verificar se todos os documentos físicos estão
lançados no sistema
Selecionar os documentos, separar os que serão
pagos por cheque dos que serão pagos via
internet

Após divisão dos pagamentos, localizar no
sistema todas as notas com vencimento naquele
dia e baixá-las.
Confirmando a baixa dos pagamentos no sistema,
será solicitada a emissão do borderô de
pagamento. Em seguida arrumar a documentação
na mesma ordem relatório
Incluir os boletos, Docs. e Teds no sistema do
banco, conferir se os valores do sistema fecham
com os valores lançados do sistema do banco e
emitir o relatório de Transações Pendentes.
Emitir os cheques os quais geralmente são
emitidos para rescisão, folha de pagamento, e
empresas que não tem conta de pessoa jurídica.
Após efetuar todas as baixas do dia, efetuar um
novo filtro, para verificar se não ficou nenhuma
nota pendente de pagamento
Emitir o relatório de todos os pagamentos do dia,
somar todos os documentos físicos e verificar se
os dois batem.
Verificar o quanto se tem a pagar no dia e quanto
se tem disponível na conta e providenciar as
transferências quando necessário.
Encaminhar para liberação e assinatura da
gerência administrativa financeira e diretoria

Arquivar respeitando as datas de pagamento

15

Liberação dos Assistente
cheques
financeiro

Os cheques são liberados somente para os
representantes legais da empresa, no caso de
rescisão e médicos, são entregues para as
pessoas que prestaram serviços, não são
entregues a terceiros, salvo com a apresentação
de uma procuração. No momento da entrega, a
pessoa assina o recibo, discriminando o nome
legível e o número do RG ou CPF.

16

Arquivo
cheques

Após liberação os cheques são arquivados nas
respectivas datas de pagamento

Assistente
financeiro
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TABELA 61 - CONTAS A RECEBER:
Nº
AÇÃO
ATRIBUIÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1

Confirmar
pagamento

Assistente
financeiro

2

Informar a
diretoria

Assistente
financeiro

3

Verificar o
valor
disponível
em caixa

Assistente
financeiro

4

Prorrogar
vencimentos

Assistente
financeiro

Monitorar
crédito
Lançamento
no sistema

Assistente
financeiro
Assistente
financeiro

7

Emissão de
relatório

Assistente
financeiro

8

Controle de
cobrança

Assistente
financeiro

5
6

Entrar em contato com o financeiro do ente público e
verificar se o pagamento ocorrerá na data do
vencimento do contrato (todo dia 05 e 20 do mês)
Informar a gerência se o pagamento ocorrerá ou não
na data. Se ocorrer na data deve-se monitorar
através do extrato bancário se o crédito ocorreu e
lançar no sistema
Caso informem que o pagamento não ocorrerá na
data correta, verificar no fluxo de caixa, se o valor
disponível será suficiente para honrar com os
pagamentos até efetuarem o crédito ao hospital. Se
for suficiente efetuar os pagamentos aos
fornecedores normalmente.
Se o valor disponível não for suficiente, entrar em
contato com os fornecedores solicitando a
prorrogação dos títulos que vão vencer neste
período, neste caso sempre se solicita para 03 dias
após a data que a Prefeitura se comprometeu a
efetuar o crédito para que assim seja possível
cumprir com a negociação, e solicitar aos setores
acima citados que não efetuem nenhuma compra a
vista neste período.
Na data programada para o crédito, monitorar se o
mesmo ocorreu
Após confirmação do crédito, efetuar o lançamento
no sistema
Encaminhar para o setor de controladoria da sede,
gerente administrativo e diretor geral o relatório de
controle financeiro atualizado com a data e valor
creditado
Todos os ofícios encaminhados ao ente público
referente a cobrança de valores, deverão ser
lançados nas contas a receber para ter um controle
dos valores que os mesmos deverão repassar ao
hospital fora o contrato de gestão.

3.15.4. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CUSTOS
O Setor de Contabilidade está vinculado à Gestão Administrativa/Financeira, obedecendo
sempre ao preconizado pelo instrumento máximo desta Instituição, o Manual de Gestão do
Hospital. Tem a responsabilidade de confecção do Balanço Patrimonial e as demonstrações
financeiras, buscando simplificar as contas para colaborar com a Administração e demais
serviços.
Ao Setor de Contabilidade atribuem-se:
•
•
•
•
•

Classificação das contas.
Confecção das Demonstrações Contábeis.
Manutenção dos relatórios contábeis em dia.
Emissão de relatórios gerencial e setorial.
Zelo pela organização, arquivamento e segurança de toda documentação fiscal,
tributária e de pessoal, inerentes ao Setor de Contabilidade.
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•
•
•

Providência das provisões previstas em Lei
Análise de contas.
Conciliações bancárias.

A seguir rotinas pertinentes ao serviço:
TABELA 62 - CONFERÊNCIA DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL
Nº
AÇÃO
ATRIBUIÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conciliar
Conciliar Serviços Médicos, notas recebidas dos
Assistente
1
Despesas com
serviços prestados com a planilha de orçamento
contábil
Serviços
mensal
Conciliar Impostos IRRF, PIS, FGTS, INSS,
Conciliar
Assistente
Contribuição Sindical gerados no fechamento
2
Impostos
contábil
contábil com o Relatório emitido pelo
Departamento Pessoal.
Conciliar
Assistente
Conciliar Saldos Bancários do Balancete com o
3
Bancos
contábil
Financeiro
Conciliar Bens Assistente
Conciliar Bens do Imobilizado com as Notas
4
de Imobilizado
contábil
fiscais e setor do Patrimônio
5
6

7

8

9

Conciliar Saldo
de Estoque
Conciliar os
Prestadores de
serviços
Emitir as
Fichais
conciliações
contábeis

Assistente
contábil

Conciliar Saldo de Estoque com o Sistema de
Gestão de Estoques do Sistema

Assistente
contábil

Conciliar os Prestadores de Serviços conforme
contratos e orçamento

Assistente
contábil

Emitir o DRE

Assistente
contábil

Emitir o DRE, abertura de despesas

Encaminhar

Assistente
contábil

Encaminhar o Balancete e
encaminhar para Sede, com
cópia para o Gerente
Administrativo, Diretor Geral.

TABELA 63 - ACOMPANHAMENTO DO CALENDÁRIO FISCAL MENSAL
Nº
1
2

3

AÇÃO

ATRIBUIÇÃO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Assistente
Imprimir o e-mail com Tabela do calendário mensal dos
Imprimir
contábil
vencimentos dos tributos mensais, enviado pela sede
Os impostos já possuem datas pré-estabelecidas pela
Assistente
Pesquisar
legislação, pesquisar alterações da legislação vigente,
contábil
ficar atento as alterações
Agendar as datas de vencimentos dos tributos no
Assistente
Agendar
calendário mensal e lembrar no vencimento o financeiro
contábil
para o pagamento
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TABELA 64 - CLASSIFICAÇÃO DO FUNDO FIXO
Nº AÇÃO
ATRIBUIÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Solicitar ao Financeiro ao encerramento de cada
Assistente
1
Solicitar
mês de Competência as Notas Fiscais pagas pelo
contábil
Fundo Fixo
Classificar as Assistente
Classificar as notas fiscais conforme o plano de
2
notas fiscais
contábil
contas da contabilidade
Assistente
Encaminhar para o financeiro lançar no sistema
3
Encaminhar
contábil
financeiro contábil Radar.
GESTÃO DE CONTRATOS
O ciclo de vida de um contrato inicia muito antes da sua formalização, quando uma parte
define a necessidade de prestação de serviço e termina geralmente após a vigência do
contrato, quando realmente prescrevem todas as obrigações relacionadas. Para que esse
ciclo se complete de forma padronizada e segura define-se o processo apresentado a seguir:
FIGURA 62 - MODELO DE FLUXOGRAMA DE GESTÃO DE CONTRATOS

NOTA:
DC - Dossiê do Contrato: pasta com documentos físicos que reúne toda a história de uma contratação,
desde a fase definições até o encerramento do contrato.
GCO – Gestão de Contratos Operações
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TABELA 65 – DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
PROFISSIONAIS
CARGA HORÁRIA SEMANAL
Diretor Geral
44
Diretor Administrativo Financeiro
44
Diretor Técnico
30
Analista de Contrato
44
Analista Contador
44
Analista Financeiro
44
Supervisor de Gestão de
44
Pessoas

QTD
01
01
01
01
01
01

VÍNCULO
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT

01

CLT

3.15.5. SERVIÇO DE FATURAMENTO
Serviço responsável pelo processamento das contas hospitalares dos clientes assistidos no
Hospital de forma a garantir o correspondente afluxo de recursos financeiros que serão.
Finalidades do Faturamento:
•
•
•
•
•

Confecção das contas de todos os pacientes.
Conservação dos sistemas de registro de todas as despesas tais como; materiais de
consumo, medicamentos e exames complementares.
Confecção de relatórios estatísticos à administração, que dará subsídios para tomada
de decisões, avaliação do desempenho e da produtividade da instituição.
Preencher os sistemas de informações nacionais do DATASUS.
Encaminhar, ao setor de documentação da instituição a documentação pertinente
após o atendimento ou óbito.

Atribuições Orgânicas:
•
•

Recolher e ordenar toda a documentação que deve ser utilizada para serem faturados
os débitos dos serviços que foram prestados a pacientes.
Recolher os prontuários dos pacientes que tiveram alta e comparar as prescrições,
analisando a possibilidade da cobrança do mesmo respeitando os critérios
estabelecidos pelo ministério da saúde.

Atribuições Funcionais:
Compete ao Faturista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificar-se quanto ao preenchimento correto de todos os campos cabíveis, nos
documentos exigidos pelo órgão competente;
Preparar e conferir as contas de pacientes internos;
Zelar para que todas as contas sejam encerradas dentro dos prazos preconizados pelo
órgão competente;
Comunicar à chefia direta quaisquer informações julgadas necessárias.
A execução das contas de todos os pacientes internos que usufruírem dos serviços
prestados;
A verificação da procedência de glosas, recorrendo às mesmas quando necessário;
O fornecimento de todos os dados solicitados pela direção do serviço ou outrem
autorizado pela mesma;
A atualização quanto a novos procedimentos, oriundos da direção do hospital e órgãos
competentes;
Zelar pelo sigilo das informações contidas nos prontuários;
Programar e desenvolver métodos de trabalho;
Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Cuidar para que o ambiente de trabalho seja higiênico e agradável;
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•
•
•

Realizar reuniões, sempre que necessário, com outras áreas ligadas às atividades do
faturamento;
Elaborar relatórios estatísticos mensais e anuais;
Zelar pelo material de trabalho;

TABELA 66 - DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
ÁREAS
CARGA HORÁRIA
Faturista
44

QUANTIDADE
VÍNCULO
2
CLT

Horário de Funcionamento:
O serviço de faturamento tem o seu horário de funcionamento de Segunda à Sexta-feira das
8:00 às 18:00 horas, horário administrativo, com intervalo para o almoço.
FIGURA 63- FLUXO DO SERVIÇO DE FATURAMENTO

O Manual do setor está descrito no item Implantação de Processos - Manual do Faturamento.

3.16. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE HOTELARIA
“Hotelaria hospitalar é a reunião de todos os serviços de apoio, que, associados aos serviços
específicos, oferecem aos clientes internos e externos conforto, segurança e bem-estar
durante seu período de internação”. (Marcelo Boeger)
A estrutura de um hospital que conta com serviços de hotelaria pode variar, principalmente
pelo fato de esta ainda não ser uma atividade recorrente entre as organizações de saúde.
Porém, no geral, a estrutura básica de um serviço de hotelaria hospitalar conta com leitos com
mobílias e equipamentos de maior qualidade governança, que engloba:
•
•
•
•
•
•
•

Lavanderia;
Camareiras;
Rouparia;
Higiene;
Limpeza;
Gerenciamento de resíduos e sólidos;
Serviços de nutrição e dietética;
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•
•
•
•

Lanchonetes e restaurantes;
Paisagismo;
Segurança;
Áreas de lazer;

Todos esses aspectos visam proporcionar uma melhor e mais agradável estadia ao paciente,
que já está em um ambiente mais pesado para tratar de alguma doença ou condição. Portanto,
nada melhor do que alguns cuidados que o deixarão mais confortável.
Além disso, o modelo de gestão com hotelaria hospitalar pode contribuir com a redução de
gastos e a aceleração de faturamentos pois, auxilia na produtividade da organização.
Apesar de a implantação de um sistema de Hotelaria Hospitalar poder muitas vezes envolver
adaptação da estrutura física do hospital, as maiores mudanças ocorrem na gestão. Tem de
haver uma quebra dos conceitos de atendimento frio e impessoal.
Para introduzir um serviço de hotelaria eficaz, Boeger aconselha iniciar o processo com um
organograma (tipo de gráfico organizacional, de estrutura vertical), reunindo áreas de apoio
em uma espécie de gerência de hotelaria.
Feito isso, os próximos passos são:
•
•
•
•

Determinar orçamentos;
Criar sistemas de rateios;
Planificar custos, transferindo seus gastos às áreas de negócio;
Revisar fluxos e interfaces.

Tudo isso tornará o processo menos burocrático.
A estrutura física do hospital deve ser adequada à hotelaria para que o serviço seja bem
executado, portanto, devem ser feitas ações de manutenção predial, com uma visão hoteleira.
Por fim, devem ser estabelecidos indicadores para serem medidos e se iniciar um processo
de capacitação da equipe, para que os profissionais possam corresponder de maneira positiva
à nova estrutura do hospital.
Entretanto, não são suficientes mudanças apenas na estrutura organizacional da instituição
de saúde. É fundamental que haja um ajuste na cultura organizacional do hospital (conjunto
de valores, normas, crenças e rituais da empresa).
Qualquer mudança pode gerar resistência, portanto, ela deve ser vista pelos profissionais do
hospital como oportunidade e não dificuldade ou ameaça. Assim, é executada mais facilmente
e trazendo os benefícios mais rapidamente.
A hotelaria hospitalar em si já não é mais considerada tendência. Apesar de não ser tão
comum entre os hospitais do país, ela já é uma realidade que está à disposição das
instituições privadas de saúde do Brasil há mais de dez anos.
Porém, dentro desta prática, existem diversas tendências para favorecer a relação
organização – paciente. Entre elas, podemos citar:
•
•
•
•

Busca por qualidade;
Cuidado com foco no paciente;
Capacitação da equipe;
Gerenciamento de leitos.

3.16.1. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA
O serviço de higiene e limpeza tem por objetivo prepara o ambiente do hospital para suas
atividades, manter a ordem do ambiente, além de conservar equipamentos e instalações
limpos em condições de higiene ideais para o manuseio.

151

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

FIGURA 64 – FLUXO DO SERVIÇO DE HIGIÊNE

TABELA 67- DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL PARA 24 HORAS
PROFISSIONAIS
Auxiliar de Higiene

CARGA HORÁRIA

QTD

VÍNCULO

36

11

CLT

A tabela de dimensionamento de pessoal foi prevista com o total de colaboradores por fase
para o atendimento nas 24 horas. Na tabela com o dimensionamento total de funcionários
está incluído o índice de segurança técnica.
No Anexo I encontra-se o modelo do Manual de Limpeza Hospitalar que deverá ser adaptado
para a Maternidade.
3.16.2. ORGANIZAÇÃO DO
HOSPITALARES

SERVIÇO

DE

PROCESSAMENTO

DE

ROUPAS

A Lavanderia é responsável pelo fornecimento de roupas hospitalares, assegurando estoque
adequado, recondicionando, processando, confeccionando, distribuindo e controlando a
roupa, devidamente identificada e zela pela eliminação dos riscos de contaminação.
Organização do serviço - O serviço funcionará das 6 horas às 21 horas.
Normas e Rotinas - Todas as unidades deverão as roupas retiradas em horários prédeterminado de conhecimento de todos. O funcionário da lavanderia dever retirar as roupas
sujas em carros fechados. A roupa suja deverá ser colocada na área suja da lavanderia para
pesagem e posterior higienização. A roupa já processada e higienizada deverá ser
manipulada na área limpa do setor. O funcionário que trabalha na área suja não deve atuar
na área limpa, caso isto seja necessário, o funcionário deverá tomar banho e trocar seu
uniforme. Na área limpa os colaboradores devem observar presença de danos no enxoval
hospitalar, se necessário, encaminhar para a área de costura. O enxoval do Centro Cirúrgico
deverá ser embalado conforme determinação específica daquele setor e posteriormente ser
encaminhado para esterilização. É responsabilidade do serviço a entrega dos enxovais nas
unidades. Cada unidade deve ter o número de peças previamente estipuladas por sua chefia.
Quando necessário, peças extras de enxoval poderão ser encaminhadas as unidades de
internação.
Será implantado formulários, para cada unidade assistencial para controle de peças recebidas
minimizando o extravio destas.
Este serviço é realizado por empresa parceira.
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FIGURA 65 – FLUXO DO SERVIÇO DE ROUPARIA

‘

TABELA 68 - DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
PROFISSIONAIS
Auxiliar de Rouparia

CARGA HORÁRIA

QTD

VÍNCULO

36

01

CLT

O serviço será supervisionado pelo líder de hotelaria.
A tabela acima apresenta a quantidade de profissionais para o funcionamento 24 horas do
setor, o total de profissionais, o Índice de Segurança Técnico – IST encontra-se no Anexo VIII.
3.16.3. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS
Objetivo:
O Núcleo de Manutenção Geral tem como objetivo principal a produção de serviços técnicos
de manutenção e conservação, garantindo perfeito estado e condições de funcionamento de:
Móveis, equipamentos, central e rede de gases medicinais, estrutura predial, climatização,
instalações hidráulica e elétrica, casa das máquinas (gerador, transformador e bombas) e
extintores, assegurando que todas as instalações prediais em perfeito estado, dentro dos
padrões hospitalares fazendo com que todos os usuários desempenhem suas tarefas
confortavelmente. Compromisso com os aspectos ecológicos do Hospital, através da atenção
às condições ambientais que cercam as pessoas que trabalham, procuram, visitam ou
precisam utilizar espaços físicos do Hospital e de suas cercanias (ventilação, refrigeração,
iluminação, ajardinamento, infiltrações de água, goteira, entre outros).
Tudo isso leva a definir a Manutenção, como o conjunto de todo o trabalho necessário para
manter todo o sistema hospitalar (prédio e equipamento) em condições satisfatórias de
funcionamento.
A Pró-Saúde utiliza a nomenclatura de Núcleo de Manutenção Geral para este serviço, nos
hospitais por ela administrados.
Finalidade:
Estabelecer procedimentos relativos à solicitação e execução de serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos/estrutura física do hospital, bem como, quando for o
caso, de seu encaminhamento a terceiros.
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Conceitos Básicos:
Manutenção Corretiva
Manutenção Corretiva é “efetuada depois da detecção de uma falha, avaria ou desempenho
insuficiente e destinada a repor o bem num estado em que possa realizar uma função
requerida”.
Manutenção Emergencial
É aquela realizada, em caráter de urgência, e com prioridade sobre as demais, visando
impedir a paralisação de um serviço essencial.
Manutenção Preventiva
Manutenção Preventiva é a “manutenção efetuada antes da ocorrência de falha ou de
desempenho insuficiente dos componentes da edificação executada a intervalos de tempo
predeterminados ou de acordo com critérios prescritos com a finalidade de reduzir a
probabilidade de avaria ou de degradação do funcionamento de um bem”.
•

•

Manutenção Preventiva Programada ou Sistemática é a manutenção preventiva realizada
em obediência a um Programa ou Plano de Manutenção dos componentes da edificação.
É executada a intervalos de tempo preestabelecidos ou segundo um número definido de
unidades de funcionamento, sem controle prévio do estado do bem. É a manutenção típica
dos sistemas de refrigeração determinado pela NBR 13.971/97 (ABNT, 1997).
Manutenção Preventiva Regulamentar, é a manutenção preventiva que visa cumprir os
requisitos estabelecidos na legislação e regulamentação em vigor, exigindo incorporar
elementos a edificação que não eram exigidos na época da sua construção. São exemplo
as ações de manutenção preventiva regulamentar:

(i) de instalações de detecção, prevenção e combate de incêndio;
(ii) dos sistemas energéticos de climatização em edifícios;
(iii) dos ascensores para portadores de necessidades especiais;
(iv) das instalações de medicina física e de reabilitação;
(v) das instalações de águas para hemodiálise.
Objetivos da Manutenção Preditiva/preventiva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Determinar antecipadamente a necessidade de serviços de manutenção numa peça
ou componente específico de uma máquina ou equipamento;
Eliminar desmontagens e remontagens desnecessárias para inspeção;
Aumentar o tempo de disponibilidade das máquinas e equipamentos;
Reduzir as intervenções corretivas, as paradas de emergência e aumentar a rapidez
na sua resolução;
Reduzir os impactos dos procedimentos preventivos no resultado da operação;
Impedir o aumento e propagação dos danos;
Maximizar a vida útil total dos componentes e de um equipamento;
Elevar a qualidade ambiental;
Reduzir os consumos energéticos ao mínimo;
Elevar o conforto dos usuários;

É importante que a área responsável pelas atividades de conservação/manutenção
implemente um Sistema de Manutenção (SM), preservando o desempenho, a segurança e a
confiabilidade dos componentes e sistemas da edificação, prolongue a sua vida útil e reduza
os custos de manutenção, além de ser uma importante ferramenta de retroalimentação e
evolução dos projetos.
O SM deve ter os seguintes pontos essenciais:
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a) Organização da área de manutenção: será compatível com o porte e complexidade da
edificação, disponibilidade de pessoal e a diretrizes administrativas relativas à contratação de
serviços de terceiros, envolvendo as funções de Gestão do SM, suprimento, almoxarifado e
oficina ou serviços de manutenção.
b) Arquivo Técnico da edificação: será constituído por todos os documentos de projeto e
construção, incluindo memoriais descritivos, memoriais de cálculo, desenhos, especificações
técnicas. Será integrado ainda pelos catálogos, desenhos de fabricação e instruções de
montagem, manuais de manutenção e de operação e termos de garantia fornecidos pelos
fabricantes e fornecedores dos componentes e sistemas da edificação.
c) Cadastro dos componentes e sistemas da edificação: deverá conter o registro de todos os
componentes e sistemas abrangidos pelo programa de manutenção, incluindo identificação,
descrição e localização, bem como as relações de documentos e de peças sobressalentes
fornecidas pelos fabricantes e fornecedores.
d) Programa ou Plano de Manutenção: deve ser fundamentado nos procedimentos e rotinas
de Manutenções Preventivas recomendadas pelas normas e Arquivo Técnico.
Normas
SOLICITAÇÃO NORMAL
Os serviços de manutenção somente serão executados mediante a apresentação prévia do
formulário “Pedido de Manutenção de Equipamentos – PME”.
Indicadores de Eficiência e Eficácia
•
•
•
•
•
•
•

Grau de satisfação do cliente interno/externo;
Número de ordens de serviço recebidas;
Tempo de realização das ordens de serviços executadas;
Total de ordens de serviço pendentes;
Total de ordens de serviço concluídas;
Falhas versus causas;
Cumprimento do programa de manutenção preventiva.

FIGURA 66 – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO
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FIGURA 67 – FLUXO MANUTENÇÃO

TABELA 69 - DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL:
ÁREAS
CARGA HORÁRIA
Técnico de eletricidade Eletricista
44
Oficial de Manutenção
44
Auxiliar de Manutenção
44

QTD
01
01
01

VÍNCULO
CLT

Proposta de cronograma para manutenção técnica preventiva e corretiva da estrutura predial
e de equipamentos do hospital.
TABELA 70 – CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Mesas
Cadeiras
Estantes
Aparelhos de Televisão
Armários
Arquivo de Aço
Máquina Seladora para Plástico
Enceradeira Industrial
Bebedouro de Água Tipo Garrafão
Camas Fawler
Macas
Balança Antropometrica
Foco para Consultórios
Aparelhos de Ar Condicionado
Aparelho de Eletrocardiografo
Refrigerador
Aparelho Negastocópio
Aparelho Respirador
Carro para Transporte de Mat. p/ sala cirurgica
Aspirador Cirurgico

PERIODICIDADE
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Trimestal
Trimestral
Mensal
Mensal
Mensal
Semanal
Mensal
Mensal
Semanal
Mensal
Mensal
Mensal
Mensal
Semanal
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Biombo Hospitalar
Aparelho Eletrocardiografo
Monitor Elecardiografo
Aparelho Desfibrilador
Carro p/ Sistema de Cardioversão
Aparelho Cirurgico
Cadeira de Rodas
Autoclave
Destilador Água do Laboratório
Máquina de Costura
Foco Cirurgico
Mesa Cirurgica
Bisturí Eletrónico
Carro de Anestesia
Lavadora de Bandejas Industrial
Extintores de Incendio
Ventiladores de Teto
Central e rede de Gases Medicinais
Pontos de Oxigênio
Pontos de Váculo
Pontos de Ar
Pontos de Oxido Nitroso
Estrutura Predial
Pintura de Paredes Externas
Pintura de Paredes Internas
Pintura de Portas e Janelas
Climatização
Ar Condicionado
Ventiladores
Instalações Hidráulica e Elétrica
Análise Bacteriológica da àgua
Limpeza das Caixas de Água
Checar goteiras nas torneiras
Vistoriar os quadros de energia
Casa das Máquinas/Mecânica
Checar lubrificação dos componentes mecanicos
Calandras
Centrifugas
Máquinas de Lavar
Secadoras
Elevadores
Extintores
Teste Hidrostático das Mangueiras
Verificar carga dos Extintores de Água Pressurizada
Verificar carga dos Extintores de Pó Químico
Verificar carga dos Extintores de Gás

Mensal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Mensal
Semanal
Mensal
Trimestral
Semanal
Mensal
Mensal
Mensal
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Mensal
Mensal
Mensal
Trimestral
Anual
Anual
3 anos
Mensal
Mensal
Semanal
Trimestral
Semanal
Mensal
Mensal
Quinzenal
Quinzenal
Quinzenal
Quinzenal
Mensal
Trimestral
Semestral
Semestral
Semestral

O orçamento para o serviço destina-se a manutenção preventiva e corretiva de pequeno porte
e encontra-se na planilha de custeio item 3.6 (Anexo VII) em rubrica especifica.
Visto que o projeto arquitetônico deva estar de acordo coma legislação vigente, as eventuais
adequações estruturais necessárias para o pleno funcionamento da maternidade deverão ser
pactuadas com a SESA/AP.
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3.16.4. VOLUME DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CADA TIPO DE
DESPESA
A planilha de desembolso financeiro está no anexo VIII.
3.16.5. MODELO DE GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
A Pró-Saúde possui manuais distintos para as duas áreas, que serão apresentados a seguir
e poderão servir de modelo para o hospital.
3.4.1

ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

Unidade responsável pelo recebimento, guarda, controle e distribuição dos insumos ordenada
dos materiais de consumo, necessários ao funcionamento do hospital observando condições
técnicas e de segurança pertinentes.
Funções
•
•
•
•
•
•
•

Recebimento dos materiais;
Guarda ou estocagem;
Controle;
Distribuição aos setores/serviços requisitantes;
Planejamento de quando e quanto comprar;
Levantamento periódico dos estoques;
Estabelecimento da quantidade máxima, mínima e do ponto de pedido.
b) Localização

O Almoxarifado hospitalar deverá estar localizado no pavimento térreo e o mais próximo
possível da entrada destinada ao abastecimento do hospital em local arejado e dotado de
claridade natural, com área livre de escadaria e de fácil acesso à entrada de mercadorias.
Área Física: A área destinada ao almoxarifado deverá ser prevista em, no mínimo, 0,80 a
1,20m2 por leito e deve abranger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Local de recebimento e conferência dos materiais;
Local de estocagem dotado de estrado, estantes simples e duplas;
Local de distribuição dos materiais requisitados;
Acesso externo coberto com marquise de proteção contra sol e chuva;
Corredores internos com largura mínima de 0,80 cm e externos com largura mínima de
2,00m;
Plataforma para descarga;
Paredes de cor clara;
Pisos e rampas com revestimento antiderrapante;
Controle de refrigeração e umidade.
3.16.5.1.

MANUAL DO ALMOXARIFADO

CONCEITO
Unidade responsável pelo recebimento, guarda, controle e distribuição dos insumos
necessários ao funcionamento do hospital observando condições técnicas e de segurança
pertinentes.
FINALIDADE
A Administração de Materiais no Hospital tem por finalidade assegurar o contínuo
abastecimento dos materiais necessários e capazes de atender à demanda do mesmo, bem
como, cuidar de todos os problemas relacionados à Materiais, fiscalizando, zelando e
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controlando, no sentido de garantir quantidade e qualidade no abastecimento e padrão no
atendimento.
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Reduzir os custos na aquisição;
Racionalizar as técnicas de estocagem para reduzir o custo de manutenção;
Reduzir os custos de reposição estabelecendo lotes de compras;
Manter rotatividade dos estoques segundo o consumo médio mensal e capacidade para
armazenamento;
Reduzir os custos com a mão de obra, procurando a informatização dos dados
Treinar, aperfeiçoar e qualificar o pessoal;
Garantir o fornecimento contínuo dos materiais;
Exigir a qualidade dos materiais a serem adquiridos;
Cultivar boas relações com os fornecedores;
Manter atualizado o cadastro de fornecedores por produtos e por fornecedores;
Padronizar os materiais e medicamentos a serem utilizados;
Prever o abastecimento periódico, de forma, a otimizar o atendimento aos
setores/serviços;
Maximizar o retorno, ou seja, proporcionar um retorno rápido e crescente de todo
investimento feito em estoque;
Centralizar as atividades de Materiais, possibilitando maior controle e eficiência, mais
responsabilidade e harmonia, evitando duplicação de esforços e desperdícios de tempo.
Definir claramente a responsabilidade de cada setor, de modo a disseminar a harmonia e
a integração entre todos, evitando conflitos;
Manipular fórmulas magistrais e soluções, dentro das possibilidades do Hospital;
Implantar uma política de compras equilibrada, possibilitando maior reciprocidade entre
Hospital/ Fornecedor e Fornecedor/Hospital;
Planejar a aquisição de novos equipamentos e materiais, modernizando os serviços;
Fazer previsão orçamentária, evitando assim o desequilíbrio das finanças do Hospital.
COMPETÊNCIA
Compete a Logística:
Compras - a competência do setor de compras refere-se à aquisição dos materiais
necessários à operação do sistema produtivo do Hospital. Sua finalidade básica é manter
fontes de suprimentos.
Recebimento e Conferência - É uma operação que processa por ocasião do ato da
entrega do material comprado, na qual são verificadas as indicações contidas nas notas
fiscais (endereço/marca), em confrontação com o pedido de compras.
Armazenagem - visa a utilização de técnicas de estocagem para salvaguardar os
materiais de perigos de queda, deterioração, perda e outros. Assim, o armazenamento
deve ser feito de conformidade com o tipo de material e com o tipo de recipiente adequado.
Controle - a Administração de Materiais deve ser capaz de controlar os diversos tipos de
materiais que devem realmente ser mantidos em estoque, o tempo em que deve ser
reposto os estoques e a quantidade que devem ser adquiridos a fim de que não haja
problemas de faltas ou excessos.
Distribuição - a Administração de Materiais está ligada à entrega de mercadorias
requisitadas pelos setores/serviços.

NORMAS ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE LOGÍSTICA
SÃO NORMAS DO SETOR DE ALMOXARIFADO
•
•

Nenhum material poderá ser retirado do Almoxarifado sem correspondente requisição;
A quantidade de material entregue ao requisitante não poderá ser maior que a
estabelecida na requisição;
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•
•
•

Não deverão ser atendidas as requisições emitidas pelos setores fora dos dias préestabelecido para cada setor ou que não traga a assinatura do responsável;
Os funcionários do Almoxarifado atenderão ordinariamente apenas as requisições dos
serviços requisitantes, observando o calendário estipulado;
Realização de inventário anual.

NORMAS TÉCNICAS DO SERVIÇO
NORMAS TÉCNICAS PARA ESTOCAGEM DE GÊNEROS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estocar os gêneros alimentícios em local próprio com boa ventilação natural, cruzada;
A Despensa deverá ser equipada com estrados de madeira para a estocagem das
sacarias;
Os estrados deverão distar 0,40cm do piso, sendo os pés revestidos com folhas de
flandres, para evitar o acesso de roedores aos alimentos.
Os cereais em grãos e as leguminosas deverão ficar sobre os estrados de madeiras,
acondicionados em sacos de amiagem ou algodão;
As prateleiras poderão ser de fórmica, madeira vernizada, azulejadas ou de aço
inoxidável;
As prateleiras deverão distar 10cm das paredes, para evitar que a umidade atinja os
alimentos;
Os gêneros acondicionados em pacotes, latas ou caixas, deverão ser arrumados ou
empilhados nas prateleiras, afastados da parede;
Ao armazenar macarrão, biscoito, não colocar outros gêneros sobre eles, para evitar que
se triturem;
Os gêneros mais velhos deverão ser colocados em cima ou à frente dos mais novos, para
serem consumidos em primeiro lugar (rotatividade);
Os gêneros (caixas, sacos, pacotes, latas, vidros, litros, etc.) deverão ser acondicionados
(arrumados nas prateleiras), de forma que o rótulo fique visível e nunca com a boca para
baixo, demonstrando organização e facilitando a localização do produto;
Não misturar alimentos com material de limpeza, sendo que estes poderão ser guardados
na própria Despensa, mas em lugar visivelmente separado;
Usar utensílios seco e limpo, para retirar os gêneros das sacarias;
Providenciar periodicamente dedetização e desratização, tomando precauções para que
os gêneros não sejam atingidos pelo produto do processo;
As janelas deverão ser teladas (tela de nylon fina).

Normas Técnicas para Estocagem de Filmes e Papéis Fotográficos:
•
•
•
•

A área de estocagem destes materiais deverá ser protegida de umidade, calor e vapor;
Deverão ser evitados locais próximos a caldeiras, condicionadores de ar, respiradores,
estufas e coberturas não isoladas;
A estocagem destes materiais deverá ser processada em agrupamentos distintos de
acordo com a data de validade estabelecida pelo fabricante;
Serão estocados em prateleiras, de preferência nas embalagens originais, com espaços
livres entre os volumes, para facilitar a circulação do ar.

Normas Técnica para Estocagem de Tintas, Esmaltes e Vernizes:
•
•
•

A área destinada a estes materiais deverá ser limpa bem ventilada e não sujeita a calor
excessivo, centelhas ou ação direta dos raios solares;
Deverão ser mantidos em suas embalagens originais até sua utilização;
Deverão ser estocados em estantes ou estrados localizados no piso inferior das
instalações do Almoxarifado e possivelmente isolados de outros materiais.
Normas Técnicas para Guarda de Inflamáveis:
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•
•
•
•

A área destinada a estocagem de inflamáveis, quando situada ao ar livre, deverá ser
perfeitamente delimitada e isolada;
Quando situada em edificação, deverá ser bem arejada, ter piso, paredes e teto de
material não combustível e com taxas de resistência a fogo não inferior a 2 horas;
Os líquidos inflamáveis deverão ser embalados em tambores ou outros recipientes
portáteis fechados, cuja capacidade não exceda a 226 litros;
Os recipientes de líquidos dos inflamáveis deverão ser estocados sobre estrados ou
armação especial, obedecendo o disposto na NB - 98 da ABNT.
Normas Técnicas para Estocagem de Tambores e Barris:

•
•
•

Os tambores devem ser guardados de forma deitada e presos com calços de madeira na
camada de baixo;
Quando os tambores estiverem vazios e a quantidade for elevada a pilha terá de
preferência formato de uma pirâmide;
Os barris podem também ser empilhados de pé em camadas desencontradas, como tábua
ou prancha entre uma camada e outra.

Normas Técnicas para estocagem de materiais Retangulares:
•
•
•

Todos os volumes devem ter tamanhos uniformes;
As caixas de papelão não devem ser depositadas em local úmido;
Convém deixar metade da largura de cada caixa ou material retangular para fora em toda
a sua volta, de cada cinco corridas de altura.

Normas Técnicas para Guarda de Sacarias:
•
•
•

Sacarias em geral (arroz, feijão, açúcar, trigo, etc.)
Sua guarda será feita em estrados de material em pilhas “armadas”;
Pilha deverá ficar no mínimo 0,50 cm da parede, as bocas dos sacos deverão ficar
voltadas para dentro da pilha.
3.16.6. ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO

O setor de patrimônio tem como responsabilidade manter controlado todo o ativo fixo
imobilizado da Unidade.
O setor realizará o levantamento do imobilizado, após, este será cadastrado em sistema
próprio e mantendo a relação atualizada dos mesmos.
O setor de Patrimônio funcionará das 08h00 às 18h00 de segunda à sexta-feira.
3.16.6.1.

MODELO DE MANUAL DO PATROMÔNIO

ROTINAS DO SETOR DE PATRIMÔNIO
Patrimônio é a unidade responsável por catalogar e controlar todos os bens patrimoniais,
proceder a controles de inclusão, transferência e baixa dos bens próprios e de terceiros sob
guarda, definido pelo conjunto de bens pertencente a uma pessoa física, a um conjunto de
pessoas, como ocorre nas sociedades informais ou a uma sociedade ou instituição de
qualquer natureza, independentemente da sua finalidade que pode ou não incluir o lucro. O
essencial é que o patrimônio disponha de autonomia em relação aos demais patrimônios
existentes, o que significa que a Entidade dele pode dispor livremente, claro que nos limites
estabelecidos pela ordem jurídica e, sob certo aspecto da racionalidade econômica e
administrativa.
Devem ser mantidos em bom estado, classificados em local adequado, conferidos por meio
de inventário, identificando os bens ociosos, obsoletos ou inservíveis para fins de alienação
e/ou doação dos bens deste hospital.
TABELA 71 – DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
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ÁREAS
Auxiliar Administrativo

CARGA HORÁRIA
44

QUANTIDADE
1

VÍNCULO
CLT

Atividades especificas da Unidade:
•
•
•
•
•
•
•

Realizar ao menos duas vezes ao ano a conferência do ativo fixo imobilizado locado
na instituição, emitindo-se e encadernando-os para apresentação à diretoria;
Solicitar a cada responsável pelo controle de patrimônio das dependências a
realização da verificação do ativo fixo locado, para elaboração e emissão dos relatórios
pertinentes e envio à sede administrativa para as devidas providências;
Coordenar na sede administrativa toda e qualquer entrada, transferência e descarte
de qualquer bem imobilizado;
Conferência, controle e manutenção dos dados registrados no sistema controle de
patrimônio enviado pelas dependências;
Receber, verificar e encadernar os relatórios recebidos das dependências para
apresentação a diretoria de administração, ao contador geral e a auditoria externa;
Na abertura de uma nova dependência, levantar todo o imobilizado, elaborar os
relatórios, escritos e fotográficos em 3 (três) vias e protocolar junto ao órgão
competente;
Manter contato com os responsáveis pelo setor de patrimônio nas dependências, a fim
de dar suporte em casos necessários, sendo que, em alguns casos manter visitas
técnicas periódicas.

APROVAÇÃO DO MANUAL
Cada rotina descrita a seguir pressupõe uma série de atividades, e em alguns casos o
envolvimento de outras áreas, por isso, para a validação e devida implantação deste manual
é necessário que algumas diretrizes aqui estabelecidas sejam avaliadas e aprovadas.
DA APRESENTAÇÃO
O setor de patrimônio da sede administrativa São Paulo, bem como, em cada dependência
Pró-Saúde, tem por finalidade o controle de entradas, saídas, transferências e descartes de
todo ativo fixo imobilizado.
DA IMPORTÂNCIA
Dentre as importantes finalidades do controle de patrimônio da entidade, e conforme preceitua
a “Circular Normativa de número 7” (Anexo I deste Manual), os relatórios são destinados a
apresentação à diretoria de administração bem como ao contador geral em âmbito interno e
a auditoria externa anualmente.
Os relatórios de controle de patrimônio no tocante a cada dependência possuem, além das
apresentações acima, a necessidade de apresentação aos seus respectivos proprietários
(Governo de Estado, Prefeitura e ou Empresas Privadas) também conforme indicado em cada
contrato firmado.
RESPONSABILIDADES E NORMAS DO SETOR DE PATRIMÔNIO
1-Diretrizes
O Responsável pelo Setor de Patrimônio - Sede Administrativa bem como o administrador de
cada dependência deverão tomar conhecimento do controle de Patrimônio da seguinte forma:
•
•
•

Identificar e manter com rigoroso controle, a relação de patrimônio, observando
sempre os critérios de enquadramento do bem;
Manter o controle e registros no Sistema Pátrio sempre atualizado;
Os bens de terceiros a serem descartados deverão ser listados, baixados do sistema
e devolvidos a quem de direito, mediante emissão de ofício devidamente protocolado,
ou em âmbito interno sob utilização o formulário próprio de transferência.
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2. Responsabilidades
•

Manter controlado todo o ativo fixo imobilizado da Entidade.

3. Normas
•

•
•
•
•

Para a efetivação de qualquer registro no sistema de “entrada” de imobilizado novo,
deve-se estar em poder de uma das vias da nota fiscal de compra do mesmo, sendo
a partir de então, separada a placa de ativo fixo e realizado o cadastramento em
sistema utilizando a maior quantidade de dados possíveis, constantes na nota fiscal.
Para a efetivação de qualquer registro de “transferência” de imobilizado, deve-se
atentar-se da existência do formulário pertinente e devidamente assinado por seus
respectivos responsáveis.
Para efetivação de qualquer registro no sistema de “descarte” de imobilizado, deve-se
verificar se existe o formulário ou ofício pertinente com devida assinatura do diretor da
área responsável.
Tratando-se de dependência, toda e qualquer “transferência e/ou devolução” de
patrimônio de terceiros (bem público), a tramitação deve ser realizada através de ofício
a quem de direito, mediante protocolo.
Tratando-se de dependência, todo “descarte” de imobilizado, deve ser solicitado por
ofício a quem de direito, solicitando caso necessário sua retirada, mediante protocolo.

VII – ATRIBUIÇÕES
1. Atribuições do Responsável de Patrimônio
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Manter atualizado o controle de ativo fixo imobilizado da entidade, ou seja, todas as
dependências, levando-se em consideração os tipos de patrimônio existentes (Próprio,
Terceiros e Gestão), sendo:
Na abertura de uma nova dependência, levantar todo o imobilizado, elaborar relatório
completo, escrito e fotográfico e protocolar junto ao órgão competente;
Emitir relatório referente às condições do imobilizado, bem como suas considerações
(seguido da listagem do imobilizado);
Elaborar o relatório fotográfico, ratificando as considerações feitas no relatório escrito;
O relatório completo (Relatório escrito e fotográfico) emitido quando do levantamento
do imobilizado em uma nova dependência, deve ser emitido em 03 (três) vias
devidamente numeradas, sendo que a via original dever ser anexada ao contrato junto
a secretaria administrativa da sede, a segunda via encaminhada ao proprietário do
imobilizado (Governo do Estado, Prefeitura e/ou Empresa Privada)
Auxiliar a dependência na aquisição, implantação e utilização do sistema padrão para
controle de patrimônio;
Elaborar e apresentar junto aos responsáveis do setor de patrimônio os formulários a
serem utilizados (Transferência, Descarte e Termo de responsabilidade);
Informar anualmente a todas as dependências (por circular e e-mail) calendário para
envio dos relatórios pertinentes;
Conferir e encadernar anualmente os relatórios de controle de imobilizado por
dependência, para apresentação a diretoria de administração, contabilidade e
auditoria externa;
Conferir e emitir semestralmente, relatório de controle de patrimônio da sede
administrativa;
Elaborar, conferir e emitir relatório estatístico (Gráficos e listagem mensal) de
investimentos em imobilizados realizados na sede administrativa;
Acompanhar toda e qualquer transferência de imobilizado realizada na sede
administrativa;
Efetivar toda e qualquer transferência e/ou descarte de imobilizado no sistema
somente se seguir as rotinas estabelecidas (formulário próprio devidamente assinado
por seus responsáveis);
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•

Manter em arquivo individualizado (por exercício contábil e mês) uma via e/ou cópia
da nota fiscal de aquisição de todo e qualquer imobilizado adquirido na sede
administrativa, com todas as informações possíveis;

DO HORÁRIO DE TRABALHO
O setor de Patrimônio funcionará das 07h00 às 13h00 de segunda à sexta-feira.
ROTINAS
ROTINA: Patrimônio
Antes de qualquer registro, deve-se atentar-se para o tipo de patrimônio que vamos trabalhar,
para tanto, a apresentação e registro de mobilizado seguirá seguinte critério de
enquadramento.
1- PATRIMÔNIO PRÓ SAÚDE
São bens adquiridos pela Pró Saúde e/ou transferidos de qualquer outra dependência Pró
Saúde, adquiridos pelo CNPJ da sede administrativa.
2- PATRIMÔNIO GESTÃO PRÓ SAÚDE
São os bens adquiridos pela Pró Saúde durante gestão contratual, ou seja, todos os bens que
foram adquiridos com a utilização do CNPJ da dependência, em nome do hospital e da PróSaúde,
3- PATRIMÔNIO CEDIDO (TERCEIROS)
São os bens que a Pró Saúde recebeu no início da gestão do contrato na nova dependência,
podendo ser bens particulares (Empresas) ou mesmo bem público (Governo de Estado,
Prefeituras).
Conforme determinado pela Diretoria de Administração da Entidade, ficou definido como
sistema padrão a ser utilizado, o “Sistema Pátrio” de controle de patrimônio, do fornecedor
XXXX. As dependências que por qualquer motivo tenham dificuldades em operar o sistema,
poderão recorrer ao Setor de Patrimônio na Sede Administrativa, onde toda assistência será
destinada.
ROTINA: Do controle de patrimônio – Sede Administrativa
No ano de 2003, a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar,
através de sua diretoria de administração acrescentou em seu organograma o setor de
patrimônio.
Desde então, foi contratado um profissional que deveria controlar todo o imobilizado da
entidade, ou seja, desde a sede administrativa, as suas creches, projetos sociais e suas
dependências hospitalares.
Iniciamos os trabalhos de levantamento do imobilizado locado na sede administrativa e já no
final do primeiro semestre do mesmo ano, já possuíamos o primeiro relatório de levantamento
geral de imobilizado atualizado. Para tanto, em poder das listagens dos bens e dos diversos
setores da sede, atualizamos o sistema de controle de patrimônio.
Comunicamos, implementamos e cobramos dos colaboradores, que a partir daquele momento
havia a necessidade de se utilizar os formulários já existentes de transferência e/ou descarte
de imobilizado, pois os setores estavam com relação ao seu mobiliário, totalmente registrados
e sob as respectivas responsabilidades de suas chefias e coordenadorias.
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Hoje na sede administrativa, realizamos duas conferências ao ano de patrimônio, isto para
solidificar e garantir todas as informações constantes em nossos relatórios.
O setor conta hoje com informações seguras e rápidas, trazendo por consequência muita
credibilidade aos que necessitam da utilização das informações disponibilizadas.
ROTINA: Do início de Gestão em Hospitais
1. Levantamento Físico do Patrimônio
Após assinatura do contrato, a Equipe de Implantação
Solicita - se que o departamento de Patrimônio da Sede Administrativa efetue o levantamento
do imobilizado locado na nova dependência. Comunicada, a Diretoria de Administração
agenda e informa as datas para realização deste. Para tanto, o setor de patrimônio prepara o
material necessário para realização do levantamento (Listagem e formulários a serem
utilizados pela dependência).
Na nova dependência apresentam-se o setor, instruções e rotinas, estipuladas pelo setor de
Patrimônio da Sede Administrativa, ao administrador local e/ou responsável pela área.
Verifica-se a existência ou não de listagem atualizada do controle de patrimônio, caso não,
efetuar levantamento utilizando-se formulário próprio e padrão da Pró-Saúde (Anexo II deste
manual) para listagem dos bens por setor, estado do bem e data; concomitante ao
preenchimento da listagem e/ou conferência, fotografar os imobilizados para montagem do
relatório fotográfico.
Em caso de localização de imobilizado sem patrimônio, este deve ser listado de forma
detalhada, citando como referência sua descrição ou mesmo localização.
2. Relatórios
Levantados os dados, elabora-se o relatório. Este em sua inicial deve conter dados do contrato
assinado pelas partes (número, data, qual secretaria ou órgão, quem assinou, cláusula
contratual que se refere a controle de patrimônio) e seus respectivos representantes que
levantaram o imobilizado, bem como quem os indicou, data de início e término do
levantamento.
É descrito parecer referente às condições do imobilizado, bem como toda e qualquer
ocorrência de relevância, seguido de relatório fotográfico, ratificando todas as considerações
do relatório escrito;
Este relatório leva em anexo, deste manual a listagem do levantamento devidamente assinado
por seus participantes e separado por setor e data;
O relatório completo (escrito e fotográfico) deve ser emitido em 03 (três) vias devidamente
numeradas sendo que, a via original deverá permanecer anexada ao contrato, junto a
secretaria da Sede Administrativa, a segunda será remetida a quem de direito, proprietário do
imobilizado (Governo do Estado, Prefeitura e/ou Empresa Privada) através de ofício
devidamente protocolado pelo departamento competente, e o terceiro mantido em arquivo
próprio do Setor de Patrimônio da Sede Administrativa, ou mesmo em caso de solicitação,
este pode ser entregue ao Administrador da dependência.
Lembramos que o relatório é ao seu encerramento, disponibilizado eletronicamente a
dependência.
Finalizados, os relatórios são apresentados a Diretoria de Administração e Diretoria de
Operações para considerações e assinatura.
Tal levantamento também será realizado semestralmente ou anualmente de acordo com as
necessidades contratuais, locais e a obrigatoriedade do envio do mesmo ao final do ano para
as devidas providências no setor de patrimônio da sede administrativa
(consolidação/auditoria).
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3.

Termo de Responsabilidade

Existem dois formulários direcionados a responsabilidade setorial nas dependências:
- Após o levantamento geral do imobilizado locado na dependência, ao término de cada
exercício contábil, para envio a Sede Administrativa para fins de consolidação (Anexo III deste manual Termo de Responsabilidade anual).
- Quando da entrada de um imobilizado novo em qualquer setor durante o exercício contábil,
ou seja, em qualquer mês, consequentemente sendo transferida neste momento a
responsabilidade do mesmo (Anexo IV) deste manual.
ROTINA: Sistema Pátrio
1. Aquisição, Instalação, Suporte e Cadastro no Sistema Pátrio
Definida a estrutura do setor de patrimônio da dependência, o responsável solicita orçamento
junto ao fornecedor para aquisição do programa de controle de ativo fixo imobilizado, no caso,
Sistema Pátrio.
Este informa ao administrador as condições para aquisição obtendo assim sua aprovação. A
instalação do sistema é de responsabilidade do próprio fornecedor.
Após confirmação da aquisição do sistema e instalação do programa, o responsável
designado na dependência deve alimentar o sistema de acordo com os grupos de
imobilizados e setores, inserindo assim todos os dados obtidos durante o levantamento físico
do patrimônio. A sede administrativa neste caso, coloca-se a disposição para apresentar ao
usuário local relação de dados necessários para o início do cadastramento dos itens listados
no levantamento, mantendo assistência total e auxílio ao seu usuário local.
2. Utilização do Sistema e demais Atribuições
2.1. Acesso ao Sistema
O acesso ao sistema é restrito ao profissional responsável pelo setor de patrimônio da
dependência e seu respectivo diretor, através de cadastramento de senha de acesso. Este
profissional deve estar atento e manter rigoroso controle em relação aos registros efetuados,
que devem estar sempre atualizados.
O sistema deve ser alimentado com os dados iniciais levantados (Relatório de levantamento
físico) e constantemente pelas entradas, saídas, transferências e/ou descartes realizados.
2.2. O campo observações
Deve ser utilizado para relatar dados constantes na nota fiscal de compra de imobilizado
como, fornecedor, número da nota fiscal, data de emissão e especificações constantes na
descrição do bem adquirido (de forma clara e objetiva).
2.3. Relatórios disponíveis
Deve-se manter sempre atualizado os lançamentos no sistema, pois propiciará a possibilidade
da emissão de relatórios por setor, por grupo e mesmo por período contábil. A manutenção
do sistema sempre atualizado vai gerar ao setor rapidez na emissão de relatórios e
informações referentes a qualquer bem locado na dependência, consequentemente o setor
obterá credibilidade em suas atividades e informações.
ROTINA: Placas de Ativo Fixo

Fica a critério do setor de patrimônio, com o crivo do administrador de cada dependência, a
aquisição de placas de ativo fixo imobilizado, isto para garantir o rápido tombamento dos
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imobilizados adquiridos no período da gestão Pró Saúde, gerando a possibilidade de rápidos
relatórios e acima de tudo atualizados para apresentação a quem de direito.
1. Aquisição
Para aquisição das placas, inicialmente, o responsável local deverá verificar qual a quantidade
necessária de placas de ativo fixo por um período, e realizar cotações. Sugere-se que sejam
levantados no mínimo 03 (três) empresas fabricantes.
Na aquisição deve atentar-se para o tipo de material a ser utilizado na confecção das placas,
o responsável deverá solicitar ao fornecedor amostras do material a ser utilizado.
2. Desenvolvimento
Existe um padrão já definido, utilizado e sugerido pelo setor de Patrimônio da Sede
Administrativa (Modelo anexo V deste manual). Este deve segue as seguintes diretrizes:
Cor: Fundo cinza escrito em preto (números e logotipos)
Tamanho: 02 cm x 05 cm
Logotipo / Logomarca: Á critério de cada administrador, consultando o setor de comunicação,
que possui todas as especificações necessárias para informar a empresa fabricante.
3. Aplicação
Quando do recebimento destas, iniciar o cadastramento e fixar as placas nos devidos bens
atentando-se para os registros efetuados no sistema.
À utilização destas placas estão condicionadas ao período de gestão Pró Saúde, e não ao
imobilizado já existente, pois o mesmo deverá ser cadastrado no sistema com distinção de
empresas, ou seja, um relatório (empresa) com a identificação do CNPJ do proprietário do
imobilizado transferido e o outro com o nome Pró Saúde (gestão) devidamente cadastrado
com seu CNPJ.
ROTINA: Entrada de bem novo por nota fiscal
Quando da entrada de todo e qualquer bem imobilizado, deve-se atentar primeiramente,
possuir uma das vias da nota fiscal de compra.
Em poder da nota fiscal, é necessário verificar se todos os dados estão corretos (fornecedor,
data de emissão, valor unitário, descrição do bem).
Dá-se início ao cadastramento do bem, lembrando que o passo inicial é ter o número da placa
de ativo fixo a ser utilizado, e seguir descrevendo o bem conforme o sistema vai solicitando,
sempre em conformidade com a nota fiscal.
Concomitante a inserção dos dados em sistema, deve-se fixar a placa de ativo no imobilizado
adquirido, esta deverá ser fixada de forma a facilitar a visualização do mesmo em momentos
em que os levantamentos físicos foram efetuados, seguidos estes passos o bem estará
devidamente cadastrado.
ROTINA: Transferência de bem

Para transferir qualquer bem dentro da Sede Administrativa, o setor solicitante deverá utilizar
o formulário específico para comunicação de transferência ou descarte de imobilizado (Anexo
VI deste manual), disponível na intranet a todos os colaboradores, preenchendo todos os
dados solicitados e destacando a área “transferência”.
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Este deve ser devidamente assinado pelos setores de origem e destino e posteriormente
enviado ao setor de Patrimônio para execução da transferência.
Sugere-se que o mesmo procedimento adotado na Sede para controle de transferências seja
adotado em cada dependência (formulário modelo para utilização nas dependências Anexo
VII deste manual), ficando, porém a critério do administrador e responsável pela área de
patrimônio a adoção desses procedimentos.
ROTINA: Descarte e/ou devolução de qualquer bem
Para os casos de descarte e/ou devolução de qualquer bem, existem dois tipos de
procedimentos:
1. Descartes efetuados na Sede Administrativa:
Para esse procedimento o setor onde o bem a ser descartado está locado deverá utilizar o
formulário específico para comunicação de transferência ou descarte de imobilizado (Anexo
VI deste manual) deste manual, disponível na intranet a todos os colaboradores, assinalando
a área “descarte” e constando as devidas assinaturas do responsável pelo setor e diretor da
área.
2. Descartes efetuados nas Dependências (Bens de Terceiros)
Todo e qualquer descarte para ser realizado, somente se concretizará mediante emissão de
ofício a quem de direito (proprietário do imóvel), devendo este ser devidamente protocolado
pelo setor competente, observando e especificando os motivos de descarte e solicitando sua
retirada.
Salvo que cada órgão utiliza um padrão específico na qual o ofício deverá ser enquadrado.
Mediante ofício devidamente protocolado registrar no sistema as referidas baixas identificando
os dados constantes no ofício em maior quantidade possível.
ROTINA: Consolidação de Relatórios ao Final de cada Exercício
O setor de Patrimônio da Sede Administrativa em São Paulo, ao final de cada exercício
contábil, e ao receber os relatórios das dependências (de acordo com cronograma pré
estabelecido pela Diretoria de Administração e em conformidade com a Circular Normativa nº
7º), tem a incumbência de verificar os dados, conferir se os mesmos estão devidamente
assinados por seus responsáveis (setor de Patrimônio da dependência ou responsável e o
diretor da área) e proceder a consolidação destes, separado por setor, bem como por
dependência e encadernar em livro único a ser encaminhado para a ciência e aprovação da
Diretoria de Administração, Contador geral e Auditoria externa.
Posterior a isso o documento é enviado para arquivo.
Além dos relatórios finais, também é de responsabilidade do setor de Patrimônio conferir e
emitir semestralmente relatório de controle de patrimônio da sede administrativa e, ao final do
exercício, o setor elabora, confere e emite relatório estatístico, contendo gráficos e listagem
mensal por setor, de investimentos em imobilizados realizados na Sede Administrativa em
reais e unitário.
(Anexo VIII – Modelo dos principais relatórios estatístico emitidos pelo Setor de Patrimônio
desde sua implantação, deste manual).
ROTINA: Conferência
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Quando do encerramento do exercício, o setor de Patrimônio realiza conferência e listagem
do ativo fixo locado em toda Sede Administrativa, classificado por setor /área. Para
formalização deste é realizada a coleta da assinatura dos respectivos gerentes,
coordenadores, encarregados ou responsáveis por cada área em termo de Responsabilidade
específico (Anexo IX) deste manual.
ANEXOS DO MANUAL DE PATRIMÔNIO
ANEXO I - MANUAL DE PATRIMÔNIO
FIGURA 68 – MODELO DE CIRCULAR
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ANEXO II - MANUAL DE PATRIMÔNIO
FIGURA 69 – LEVANTAMENT DE IMOBILZADOS
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
HOSPITAL ............................................................
2008
LEVANTAMENTO DE IMOBILIZADO
Setor:- _____________________________________________
N°

N° Patr.

Descrição do Bem

Estado do Bem
Bom Reg. Ruim

Observação

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Obs:
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ANEXO III - MANUAL DE PATRIMÔNIO
FIGURA 70 – LISTA DE BENS
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
HOSPITAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Setor de Patrimônio
Logo do Hospital

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE BENS

SETOR:- __________________________________
N.º

DESCRIÇÃO

MODELO

MARCA

Nº PATR.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Conferência realizada em:- _____/_____/_____
Os bens acima ou em lista anexa (devidamente rubricadas), são de responsabilidade do(a):Nome/Função:-______________________________________________________________
Responsável pelo setor/departamento:-___________________________________________
Observações:-________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Assinatura Responsável Setor

Assinatura Setor de Patrimônio

________________________
ASS. E CARIMBO

_________________________
ASS. E CARIMBO

Data: _____/_____/_____.

Data: _____/_____/_____.

Este formulário dever ser utilizado sempre que ocorrer levantamento semestral ou anual para
fins de emissão de relatório a ser enviado à sede adminsitrativa - SP e controle local.
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ANEXO IV - MANUAL DE PATRIMÔNIO
FIGURA 71 – TERMO DE RESPONSABILIDADE DE BENS
PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
Logo do Hospital

HOSPITAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Setor de Patrimônio
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE BENS PATRIMONIADOS

Data:
Equipamento:
Patrimônio:
Enviado para: (setor)

Andar:

_________________________
Setor de Patrimônio

Estou adquirindo o equipamento acima citado e me responsabilizo pela sua inteira conservação/preservação.

Data: ______/______/________

Assinatura:_______________________________
Carimbo:

Este formulário deve ser utilizado quando da entrada de um bem novo para transferência de responsabilidade.

ANEXO V - MANUAL DE PATRIMÔNIO
FIGURA 72 – PALCA DE PATRIMÔNIO
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ANEXO VI - MANUAL DE PATRIMÔNIO
FIGURA 73 – TRANSFERÊCIA OU DESCARTE DE IMOBILIZADO
PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

Setor de Patrimônio

Transferência ou Descarte de Imobilizado
Transferência de Bem

Descarte

Setor de Origem:-(________________________)

Setor de Destino:-(_________________________)

N° do Patrimônio de Origem:-(_________________) Nº do Patrimônio de Destino:-(_______________)
Descrição do Bem:-(___________________________________________________________________)
Motivo da Tranferência e/ou Descarte:-(____________________________________________________
____________________________________________________________________________________)
Data e Nome do Responsável

Data e Nome do Responsável

pelo setor de Origem

pelo setor de Destino

Data:-_____/_____/_____
Nome:- ______________________________

Data:-_____/_____/_____
Nome:- ______________________________

Este formulário deve ser utilizado quando de qualquer transferência e/ou descarte de imobilizado

ANEXO VII - MANUAL DE PATRIMÔNIO
FIGURA 74 – TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO
PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
HOSPITAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Logo do Hospital

Setor de Patrimônio

Transferência de Imobilizado
Transferência de Bem

Descarte

Setor de Origem:-(__________________________) Setor de Destino:-(________________________)
N° do Patrimônio de Origem:-(__________)

Nº do Patrimônio de Destino:-(__________)

Descrição do Bem:- (_________________________________________________________________)
Motivo da Tranferência e/ou Descarte:-(___________________________________________________)
___________________________________________________________________________________)
Data e Nome do Responsável
pelo setor de Origem

Data:-_____/_____/_____
Nome:- ______________________________

Data e Nome do Responsável
pelo setor de Destino

Data:-_____/_____/_____
Nome:- ______________________________

Este formulário deve ser utilizado quando de transferência e/ou descarte de imobilizado.
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ANEXO VIII - MANUAL DE PATRIMÔNIO
FIGURA 75 – MODELO DE DADOS MONETÁRIOS
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
DADOS MONETÁRIOS
Investimentos em ativos fixos dos últimos 03 anos:Meses
2006
2007
2008
Janeiro
R$4.712,00 R$15.525,92
R$ 2.997,04
Fevereiro
R$6.519,00 R$35.675,99
R$ 14.846,50
Março
R$4.272,26
R$2.185,00
R$ 14.457,26
Abril
R$2.848,00 R$17.831,79
R$ 15.050,30
Maio
R$4.713,00 R$10.138,00
R$ 21.920,00
Junho
R$7.149,00 R$14.772,00
R$ 2.995,80
Julho
R$0,00
R$2.973,88
R$ 3.144,86
Agosto
R$5.278,00 R$28.705,55
R$ 14.307,60
Setembro
R$2.940,74
R$1.624,00
R$ 10.015,80
Outubro
R$675,00 R$14.065,00
R$ 15.056,22
Novembro
R$16.061,68
R$7.053,60
R$ 0,00
Dezembro
R$14.495,31
R$7.659,05
R$ 0,00
Totais:R$69.663,99 R$158.209,78 R$ 114.791,38
Total dos últimos 03 anos:R$ 342.665,15

DADOS PERCENTUAIS
Investimentos em ativos fixos dos últimos 03 anos:Meses
2006
2007
2008
Janeiro
1,38%
4,53%
0,87%
Fevereiro
1,90%
10,41%
4,33%
Março
1,25%
0,64%
4,22%
Abril
0,83%
5,20%
4,39%
Maio
1,38%
2,96%
6,40%
Junho
2,09%
4,31%
0,87%
Julho
0,00%
0,87%
0,92%
Agosto
1,54%
8,38%
4,18%
Setembro
0,86%
0,47%
2,92%
Outubro
0,20%
4,10%
4,39%
Novembro
4,69%
2,06%
0,00%
Dezembro
4,23%
2,24%
0,00%
Totais:20,33%
46,17%
33,50%
Total dos últimos 03 anos:100,00%

Setor de Patrimônio
Diretoria de Administração

FIGURA 76 – MODELO DO GRÁFICO DO PATRIMÔNIO
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
REFERÊNCIA:-

POR VALORES - R$
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Setor de Patrimônio
Diretoria de Administração
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FIGURA 77 – MODELO DE GRÁFICO DO PATRIMONIO - MANUAL DE PATRIMÔNIO
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
REFERÊNCIA:-

POR ITENS - PATRIMÔNIADOS

40
35
30
25
20
15
10
5
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Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro
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Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

Janeiro

2006
2007
2008

Setor de Patrimônio
Diretoria de Administração

PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
REFERÊNCIA:-

Investimentos em imobilizado - Exercício XXXXX

Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Totais:-

R$
R$ 2.997,04
R$ 14.846,50
R$ 14.457,26
R$ 15.050,30
R$ 21.920,00
R$ 2.995,80
R$ 3.144,86
R$ 14.307,60
R$ 10.015,80
R$ 15.056,22
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 114.791,38

%
2,61%
12,93%
12,59%
13,11%
19,10%
2,61%
2,74%
12,46%
8,73%
13,12%
0,00%
0,00%
100,00%

Setor de Patrimônio
Diretoria de Administração
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ANEXO IX - MANUAL DE PATRIMÔNIO
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE BENS
Setor de Patrimônio
Setor/Departamento:-_________________________________________
N.º

DESCRIÇÃO

MODELO

MARCA

Nº PATR.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Conferência realizada em:- -_____/_____/_____
Os bens acima ou em lista anexa (devidamente rubricadas), são de responsabilidade do(a):Nome/Função:-_________________________________________________________________________
Responsável pelo setor/departamento:-______________________________________________________
Observações:-__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Responsável Setor

Responsável Setor-Patrimônio

________________________
Ass. / Carimbo

_________________________
Ass. / Carimbo

Data: _____/_____/_____.

Data: _____/_____/_____.

Este formulário deve ser utilizado quando das conferências anuais da Sede Administrativa

No ANEXO III- DOCUMENTOS encontra-se o Procedimento de Gestão – CONTROLE
PATRIMONIAL DE MÓVEIS E EQUIPAMEENTOS do setor.

176

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

3.16.7. MODELO DE REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS OBRAS
O serviço contratado de qualquer natureza seguirá regulamento especifico que tem por
finalidade estabelecer normas e critérios para compras e contratação de obras e serviços da
Pró-Saúde. Este regulamento está descrito na integra no Anexo V.
3.16.8. DESCRIÇÃO DO
ASSISTENCIAL

FUNCIONAMENTO

DO

MODELO

DE

REGULAÇÃO

As diretrizes operacionais instituídas pelo Pacto pela Saúde, publicado pela portaria GM/MS
n. 399, de 22 de fevereiro de 2006, contemplaram áreas prioritárias do SUS. Essas diretrizes
reafirmam princípios, consolidam processos como a importância da regionalização e dos
instrumentos de planejamento e programação como o Plano Diretor de Regionalização (PDR),
o Plano Diretor de Investimentos (PDI) e a Programação Pactuada e Integrada (PPI) e
possibilitam a reorganização dos processos de gestão e de regulação do sistema de saúde
no âmbito dos estados com vistas a melhorar e qualificar o acesso do cidadão às ações e
serviços de saúde.
A regulação assistencial não é prerrogativa de uma esfera de governo, exclusivamente.
Porém, vale destacar nessa premissa o papel fundamental das Secretarias Estaduais de
Saúde na garantia do acesso do cidadão, notadamente nas referências intermunicipais.
A Maternidade seguirá a regulação pública previamente estabelecida.
A regulação assistencial dentro do âmbito da maternidade será realizada pelo NIR.
3.16.8.1.

IMPLANTAÇÃO DO NIR – NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO, COM
CRONOGRAMA

O Núcleo Interno de Regulação (NIR) é o setor responsável pela regulação dos leitos da
unidade, de acordo com as necessidades do paciente e respeitando a missão, a visão, o perfil
assistencial e a capacidade instalada da unidade. O NIR faz a interface do hospital com as
centrais de regulação e os núcleos internos de outras unidades, solicitando, quando
necessário, exames, consultas e transferências das especialidades que a unidade não dispõe.
O setor também é responsável pelas transferências internas dos pacientes oriundos das
portas de entrada: emergência, maternidade e pacientes eletivos, respeitando a pactuação,
com os coordenadores de serviços e protocolos estabelecidos.
O NIR é uma ferramenta de gestão que trabalha de forma colegiada, em parceria com todos
os setores e seus responsáveis, tendo como foco a qualidade da assistência prestada ao
paciente.
A proposta do NIR pode ser sintetizada como aquela que congrega, com um conjunto de
profissionais que se responsabiliza por controlar internamente os leitos hospitalares e
oportunizar a internação dos usuários que necessitam da resolução de seus problemas.
Funções do NIR:
•
•
•
•

Apoiar o fluxo do paciente no complexo hospitalar, considerando a dinamicidade do
processo saúde/doença.
Regulação dos leitos das unidades de internação.
Estimular a criação de protocolos clínicos: baseado no perfil de morbimortalidade
hospitalar, na Medicina Baseada em Evidência, na Enfermagem Baseada em Evidência e
na Saúde Pública Baseada em Evidência.
Monitoramento do Tempo Médio de Permanência (TMP).

Premissas para a implantação do NIR:
•

Necessidade de centralizar toda a regulação de leitos na central de regulação, sem
que exista a possibilidade de regulações paralelas.
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•
•
•
•

Funcionamento regular e contínuo das atividades de regulação no complexo, com
vistas a ter uma cobertura regulatória durante as 24 horas
Diversificação nos horários das visitas diárias dos profissionais do NIR, nas
enfermarias quando da busca ativa dos casos e dos leitos
Criação de espaços de encontros dialógicos entre as equipes e o NIR
Ampliação das parcerias para com hospitais de retaguarda

O serviço contará com 01 assistente administrativo diurno, para o mapeamento dos leitos
disponíveis e acompanhará a documentação necessária. A alocação das pacientes nos leitos
conforme a complexidade clínica nos leitos será responsabilidade da Enfermeira RT e do
Médico RT.
No período noturno a colaboradora da recepção terá a responsabilidade fazer o
acompanhamento da documentação e caso necessário a alocação nos leitos.
Na rotina cotidiana, os profissionais do NIR, desenvolvem este processo através da busca
ativa de casos nas unidades de internação, no sentido de identificar o TMP, bem como a
evolução dos casos, procura identificar os fatores que estão relacionados à alta permanência
das internações, bem como a adequação dos casos já internados de acordo com o grau de
complexidade, além das características das unidades de internação, propondo a transferência
de pacientes entre as unidades do complexo e hospitais de retaguarda. Também é feito o
atendimento via telefone ou presencial, em grande maioria as equipes médicas, quer seja
para a internação dos pacientes eletivos como também para a melhor adequação dos casos
já internados.
FIGURA 78 - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

As diferentes linhas de atendimento sugerem que haja um profissional responsável e
qualificado pelo caso e que ele esteja adequadamente identificado como tal no prontuário do
paciente. Dentre os aspectos observados pelas metodologias, estão: garantir que esse
profissional documente as informações relativas ao plano terapêutico ou plano de cuidado;
que o histórico clínico, psicológico e social tenha sido coletado na entrevista de avaliação
inicial; que cada paciente tenha um plano de cuidado individual baseado na avaliação de
suas necessidades; que o cuidado seja planejado e registrado no prontuário do paciente;
que as informações sejam repassadas aos pacientes e familiares de maneira oportuna;
que haja um processo formal para revisão desse plano ao longo de todo o cuidado.
A partir desta sistematização, o envolvimento dos profissionais nos assuntos relacionados
à segurança na assistência e na gestão do cuidado, incluindo os planos terapêuticos, o
hospital vem observando curvas de resultados positivas, no sentido da diminuição
progressiva do tempo médio de permanência dos pacientes.
Controlar o tempo de permanência (hospitalização/atendimentos) do paciente dentro de
uma instituição é fundamental por uma série de fatores como, por exemplo, para garantir uma
adequada gestão financeira, evitando-se gastos e intervenções desnecessárias, e otimizar a
gestão de recursos humanos e tecnológicos. Em algumas realidades, além destes fatores, o
controle do tempo de permanência funciona como método para garantir que leitos
institucionais, que muitas vezes são escassos e aquém das reais necessidades da localidade,
não sejam ocupados por pacientes que não requeiram cuidados de saúde no regime hospitalar por
pacientes que não requeiram cuidados de saúde no regime hospitalar.
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O Sistema Único de Saúde (SUS) possui uma tabela de procedimentos que estabelece os
limites de permanência para cada intervenção de saúde por ele financiada e, portanto,
quando o usuário ultrapassa este limite de permanência, a instituição não recebe a
compensação financeira.
Instruções específicas
Assim que o paciente admitido, o médico preenche o documento padrão, elencando todas as
atividades globais que devem ser empreendidas nos dias previstos para internação. Esse
registro contém também campos para a descrição das atividades que as outras equipes,
como enfermagem, fisioterapia, nutrição e internação, devem desenvolver e que também
deve ser preenchido pelo médico. Diariamente, o plano terapêutico é revisado com
documentação no prontuário do paciente e monitorado no quadro de monitoramento do plano
terapêutico nas unidades. A meta é criar uma aferição periódica da execução ou não do plano.
Preenchido pelo enfermeiro, no quadro em cada área de atendimento, se acompanha o plano
e caso a meta clínica não seja cumprida, a equipe mínima documenta em prontuário e
justifica. Isso provoca a revisão do plano pelo médico e permite que os casos que fogem ao
planejado sejam monitorados e melhorias com as mudanças nos processos sejam
fundamentadas. As etapas são:
1ª - Identificar a condição clínica do paciente (riscos, diagnóstico principal e comorbidades);
2ª - Mobilizar a equipe interdisciplinar necessária;
3ª - Estabelecer alternativas terapêuticas;
4ª - Decidir com o paciente e/ ou responsável a terapêutica a ser realizada;
5ª - Identificar e mitigar os riscos inerentes à terapêutica escolhida;
6ª - Estabelecer metas e planejar alta (tempo de internação);
7ª - Executar o plano terapêutico;
8ª - Avaliar o resultado clínico;
9ª - Realinhar o plano quando necessário.
Os quadros para acompanhamento, organizados nos postos de trabalho das unidades de
internação/atendimento estão adaptados para que o controle do tempo de permanência e
da previsão de alta pela meta clínica, seja realizado visualmente, aplicando-se o sistema
kanban, ferramenta organizada inicialmente com o tempo médio por especialidade clínica,
com regras claras para facilitar a adesão da equipe
A equipe responsável (médico assistente e enfermeiro do setor), ao detectar o kanban
amarelo durante a visita diária, deverá avaliar a situação clínica para o cumprimento do Plano
e assim preparação para a alta hospitalar ou necessidade de revisão do plano.
Ao detectar, por meio do kanban vermelho, que o tempo de internação excede ao esperado
para a condição clínica, deverá ser investigado com a equipe responsável os motivos do
paciente se encontrar com o tempo de internação extrapolado.
FIGURA 79 – MODELO DE USO DO KANBAN
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Os pacientes que ultrapassarem os tempos definidos previamente, deverão ter o relatório
médico esclarecendo as necessidades de permanência em ambiente hospitalar, e este deverá
ser encaminhado ao NIR para acompanhamento e definição da internação.
3.16.9. MODELO DE AVALIAÇÃO (ESTRUTURA, PROCESSO E RESULTADO) A SER
ADOTADO
Todos os processos que necessitem de acompanhamento de indicadores serão
acompanhados.
A identificação dos processos críticos e a definição dos indicadores deste processo serão
coletados pelo serviço de estatística e pelo RAG descrito no item 2.9.4. e 3.4 do projeto
respectivamente, monitorados e se necessário tratados conforme descrito no item 2.9.5.
3.16.10.

DESCRIÇÃO DO MODELO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

MÉTODOS DE CUSTEIO
A contabilidade de custos é uma técnica utilizada para identificar, mensurar e informar os
custos dos serviços implantados na Unidade. Tem a função de gerar informações precisas e
rápidas para a tomada de decisões, que é voltada para a análise de gastos da entidade o
decorrer de suas operações. A contabilidade de custos planeja, aloca, acumula, organiza,
registra, analisa, interpreta, e relata os custos dos serviços.
O método de custeio adotado é o Custeio por Absorção, é o método derivado da aplicação
dos Princípios Fundamentais de Contabilidade. Consiste na apropriação de todos os custos
(diretos e indiretos, fixos e variáveis) causados pelo uso de recursos da prestação de serviços,
isto dentro do ciclo operacional interno. Todos os gastos relativos ao esforço na prestação de
serviços são distribuídos para todos os atendimentos realizados.
MÉTODOS DE INVESTIMENTO
O valor de investimento disponibilizado para equipar a Unidade, de acordo com preconizado
no Edital, após a elaboração do Cronograma de desembolso e aprovação da SESA/AP,
respeitará o Regulamento de Compras, Obras e Serviços, para aquisição dos equipamentos,
conforme planilha de custos/despesas mensais no Anexo VII deste projeto.
3.16.11.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE SUBLOCADOS

Neste projeto foi previsto a contratação dos seguintes serviços de terceiros: lavanderia,
segurança patrimonial e laboratório de análises clínicas.
3.16.11.1. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
Os hospitais, atualmente é uma enorme fonte de preocupações para os Gestores de
Segurança, pois podem concentrar grande gama de dificuldades e vulnerabilidades que com
certeza fragilizam todo o sistema de segurança (risco de contaminação biológica, de explosão
e incêndios, de furtos de medicamentos, roubos e sequestros de incapazes e etc.).
A segurança é ponto muito delicado, principalmente em ambientes onde outros tipos de riscos
(risco de contaminação biológica, risco de explosão e incêndios, furtos de medicamentos,
roubos e sequestros de incapazes e etc.) podem ser elencados, os hospitais, atualmente é
uma enorme fonte de preocupações para os Gestores de Segurança, pois podem concentrar
uma grande gama de dificuldades e vulnerabilidades que com certeza fragilizam todo o
sistema de segurança.
Organização e dimensionamento do serviço - O serviço funcionará com postos de 24 horas
e realizado por empresa parceira.
Normas e Rotinas - Após a identificação dos pontos de risco serão aprimorados os planos
de segurança e contingencia. Será mantida vigilância/controladores nos acessos às áreas
internas e serão realizadas nas rondas internas.
Abaixo segue o passo a passo para um bom planejamento estratégico em segurança:
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Diagnóstico – Identificação e reconhecimento de todos os riscos, vulnerabilidades, fatores
causadores e os seus impactos no serviço.
Análise de risco empresarial – Identificação dos riscos que podem materializar-se e causar
danos ou paralisação do serviço.
Elaboração do plano de segurança – Medidas técnicas e humanas que visam
preventivamente fornecer segurança às pessoas e ao patrimônio. Visando minimizar os riscos
de roubo na área interna e externa, com controle de acesso as dependências do hospital e
aos pontos vitais (laboratórios, enfermarias, berçários, arquivo geral, sala de Raios-X, sala de
armazenamento de remédios e local de armazenamento de oxigênio e outros inflamáveis
etc.).
Elaboração do plano de emergência – Medidas técnicas e humanas que visam minimizar o
impacto negativo e financeiro de forma reativa, ocorrências que o Plano de Segurança não
conseguiu evitar. Com especial atenção para o tipo de pesquisa desenvolvida na organização
hospitalar, trabalhando em conjunto com a segurança do trabalho (SEMT e CIPA) para
padronização de procedimentos.
A série de medidas preventivas, emergenciais e contingências elencadas a cima, visam
assegurar a lucratividade da organização e também resguardar vidas humanas.
Este serviço será realizado por empresa parceira.
3.16.11.2. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES
CLÍNICAS
O Serviço de Laboratório como integrante dos Serviços Auxiliares de Diagnóstico e
Tratamento, se faz necessário para auxiliar o diagnóstico das patologias apresentadas pelos
clientes, facilitando a aplicação dos processos terapêuticos. O Laboratório de Análises
Clínicas oferecerá os seguintes exames: todos os exames de: bioquímica, coprologia,
hematologia, hormônios, imunologia, fluidos corporais (incluindo líquor), microbiologia e
uroanálise. Para pacientes em atendimento no ambulatório, no serviço de urgência e em
regime de internação hospitalar. Os exames laboratoriais que não puderem ser realizados no
próprio Hospital deverão ser disponibilizados pela contratada sob o regime de terceirização.
Organização do serviço - O Serviço de Laboratório requer mão de obra técnica e/ou
científica especializada e equipamentos apropriados para o bom desenvolvimento de suas
atividades, proporcionando um auxílio efetivo na elucidação dos diagnósticos. Funcionará
todos os dias, 24 horas por dia. Geralmente organiza-se por um sistema informatizado que
registra os examses.
Normas e Rotinas - Os exames laboratoriais serão colhidos mediante a solicitação médica
com identificação correta da paciente e algum dado específico que o médico julgue
necessário. É responsabilidade do funcionário do laboratório a coleta do material. Deve ser
respeitada a especificação de cada tubo de coleta. O material coletado deve ser guardado em
local próprio para transporte. Sempre que houver dúvida quanto ao resultado, deverá ser
comunicado ao médico responsável e solicitado nova coleta. Caso o software do laboratório
não esteja integrado com o software de prontuário eletrônico o laboratório deverá encaminhar
os resultados dos exames às unidades de internação. É responsabilidade do laboratório entrar
em contato com o médico responsável sempre que o resultado for muito alterado.
O material será encaminhado para a unidade laboratorial. Todas as solicitações de exame
devem ser feitas por médicos, devidamente assinadas e carimbadas, com nome e número de
classe legível. Todos os resultados de exames laboratoriais devem ser conferidos e assinados
pelo bioquímico responsável durante as 24 horas de funcionamento da emergência. O
laboratório seguirá todas as normatizações técnicas preconizadas pela ANVISA e legislação
pertinente.
Em caso de paciente transferida para outra Unidade, junto ao relatório médico deve haver
cópia de todos os exames laboratoriais.
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Este serviço será realizado por empresa parceira visando a resolubilidade assistencial e a
viabilização econômica do projeto. O dimensionamento de pessoal será o suficiente para
atender a demanda.
Os profissionais bioquímico e biomédico desempenharão suas atividades em conjunto a
equipe assistencial agregando qualidade no atendimento ao cliente.
O regulamento referente a contratação de terceiros encontra-se no Anexo V e o modelo do
Manual de Gestão de Contratos encontra-se no Anexo I deste projeto.
3.16.12.
MODELO DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO, INFORMANDO
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO QUE SERÃO ALOCADAS

AS

Os Sistemas de Informação em Saúde, são aplicativos de TI destinados a fornecer
informações e estatísticas de interesse médico hospitalar, médico ambulatorial, médicina
pública, medicina investigativa (pesquisa e desenvolvimento), etc. Necessariamente, são
banco de dados, que armazenam textos, dados quantitativos e imagens, com capacidade de
geração rápida de relatórios e interação com internet, intranet, extranet, chats,
fóruns,bibliotecas, enciclopédias digitais, etc. . Os Sistemas de Informação em Saúde podem
ser desenvolvidos para uso macro-economico ou uso micro-economico. Outra aplicação dos
Sistemas de Informação em Saúde é interliga-los a outros Sistemas tais como ERP ou MRP,
de modo a aplicar os benefícios da Logística Integrada em Compras de Insumos médico
hospitalares, Gerenciamento de Estoques, Produção de Medicamentos e Gerenciamento de
Transportes, Gestão de Fornecedores, Gestão de Projetos e Gestão de mão-de-obra. Podem
conter informações de prontuários de indivíduos que ficam internados e gerando vários
registros subssequentes (internação, cirurgia, uti, exames, tratamentos, radiologias,
fisioterapias, necropsias, etc.), ou informações estatísticas sobre grupos de pacientes num
determinado momento, com uma patologia específica.
Para tal atividades serão utilizados terminais de computadores, com sistema de gestão
hospitalar adequada a atividade desenvolvida.
Os modernos sistemas de informação em saúde devem ser construídos de forma a apoiar o
processo local de atendimento, sendo portanto orientados aos processos, apoiando o trabalho
diário e fornecendo comunicação dentro e fora da instituição, tendo uma estrutura comum.
Deve existir um único registro por paciente que atenda as novas demandas de
acompanhamento da produção, do custo e da qualidade. Para tanto, alguns pré-requisitos
são: estrutura padronizada e concordância sobre a terminologia, definir regras claras de
comunicação, arquivamento, segurança e privacidade.
Nos últimos anos, os hospitais vêm passando por um importante processo de qualificação dos
serviços prestados, onde a Tecnologia da Informação tornou-se uma importante ferramenta
para a gestão hospitalar, assim como o gerenciamento dessas informações produzidas nesse
ambiente. Essa informação tramita por diferentes níveis na organização, e será fundamental
para a gestão hospitalar, pois dela serão conhecidos todos os indicadores e resultados obtidos
pelo hospital, além de armazenar todos os dados referentes aos atendimentos hospitalares
dos pacientes.
O uso da tecnologia wireless, softwares de gestão e expansão da telemedicina promovem a
troca segura e eficiente de informações entre instituições e profissionais e integra as áreas
clínica e administrativa em prol da melhoria do atendimento e funcionamento dos hospitais.
Fatores importantes para utilização de Sistema informatizado, preconizados pela Pró-Saúde:
- Capacitação dos colaboradores: é extremamente necessário que os profissionais
compreendam a importância do registro de todas as informações, que vão desde a coleta das
informações do agendamento do atendimento, da entrada do paciente no hospital, do
consumo de medicamentos e material utilizados, da localização do paciente e do seu
prontuário, do controle de checagem pela enfermagem da medicação realizada, da checagem
da dispensação dos materiais e medicamentos da farmácia, dos exames realizados, do seu
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acompanhamento clínico, chegando até ao faturamento de sua conta, do processo financeiro
e seu controle contábil.
- Aquisição de Equipamentos Tecnológicos de Boa Qualidade: A Maternidade deverá
disponibilizar equipamentos tecnológicos suficientes e de qualidade para que o usuário possa
desempenhar sua função de forma correta e sem transtornos, onde muitas vezes podem
acabar mais atrasando o trabalho do profissional do que facilitando, com problemas que vão
desde uma impressora com problema, que atrasa a impressão da prescrição médica, da
requisição de material para enfermagem, da anamnese ou da evolução do paciente, por
exemplo.
Os softwares utilizados pela Pró-Saúde para a gestão são:









Sistema de Gestão Hospitalar
Sistema de Gestão Estratégica
B.I Microestrategy
Software para gestão de custos e melhorias de resultados
Backoffice
Workforce Management
Software para classificação de riscos
EPIMED

Os softwares estão descritos no item XI. 11.2. deste projeto.
3.16.12.1. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕES HOSPITALARES

COMO

GERENCIADOR

DAS

Neste cenário de alta complexidade, o hospital está cada vez mais dependente de
informações precisas e objetivas, conferindo à informação um status de patrimônio e capital,
fundamental para a tomada de decisão e ao sucesso das operações, que torna indispensável
à utilização de um software de Enterprise Resource Planning (ERP), que tornará possível o
controle informatizado de todos os processos do ambiente hospitalar.
Para o sucesso da implantação de um software ERP, será gerenciado de forma eficiente os
processos administrativos e assistenciais, onde será implantada uma revisão nos processos
e, se necessário, implantação de um modelo adequado de governança de T.I. para suportar
as novas tecnologias em implantação.
A gestão da T.I. da Maternidade contará com profissionais com diversas características como:
competências técnicas, conhecimento, visão e principalmente capacidade, conhecimento e
experiência na área da saúde, possibilitando um gerenciamento da informação, determinando
estratégias de utilização da informatização para atingir o melhor desempenho de cada setor
do hospital. A gestão da T.I. ainda será responsável por diagnosticar as disfunções do
sistema, desenvolver e aplicar soluções de rede e hardware, e desenvolver e executar os
projetos de informática que serão adotados pela organização.
Outro ponto de grande importância é a segurança das informações, onde em um ambiente
informatizado ocorre uma grande disseminação das informações, agregando um maior risco
ao seu gerenciamento. Serão estabelecidas políticas de segurança, relacionando os riscos e
elaborado um plano de contingência aos mesmos.
3.16.13.
DESCRIÇÃO DO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE PRONTUARIOS E
SUA RELAÇÃO COM OS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SUS EM ESPECIAL
COM O SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPTALAR - SIH E O SISTEMA DE
INFORMAÇÃO AMBULATORIAL – SIA
A Pró Saúde trabalhará com software de gestão hospitalar, que atenda as necessidades da
instituição, Organização Social e também as necessidades da SES do estado (SIH e SIA).
Estes softwares serão utilizados principalmente para a gestão de custos e indicadores de
desempenho e qualidade. Caberá a OS providencirar acesso a internet de banda larga para
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suprir as necessidades das áreas bem como adquirir link de internet e, se necessário,
computadores e impressoras, de acordo com a necessidade do sistema informatizado de
gestão implantado
A seguir, apresentamos os Sistemas de Informação a serem utilizados e alimentados na
Maternidade:
a) CADSUS - Sistema de Cadastramento de usuários do SUS
É um Sistema de cadastramento de Usuários do Sistema Único de Saúde que permite a
geração do Cartão Nacional de Saúde, que facilita a gestão do Sistema Único de Saúde e
contribui para o aumento da eficiência no atendimento direto ao usuário. O cadastramento
permite a construção de um banco de dados para diagnóstico, avaliação, planejamento e
programação das ações de saúde. O Cartão Nacional de Saúde é um instrumento que
possibilita a vinculação dos procedimentos executados no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS) ao usuário, ao profissional que os realizou e também ao Serviço onde foram realizados.
Para tanto é efetuado o cadastramento de usuários, de profissionais de saúde e de Unidades
de Saúde. A partir desses cadastros, os usuários do SUS e os profissionais de saúde recebem
um número nacional de identificação que permite a imediata identificação do usuário
garantindo rapidez e qualidade no atendimento aos pacientes e facilidade no agendamento
de exames e consultas com menor burocracia, além de permitir a integração com outros
sistemas de informação, como o SCNES (CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde).
Em conformidade com a portaria 763 do Ministério da Saúde de 20 de julho de 2011, todos
os usuários atendidos na Maternidade devem apresentar o CNS, ou ter a emissão do mesmo.
A seguir, apresentamos os Sistemas de Informação a serem utilizados e acompanhados na
Maternidade e terão o preenchimento do Cartão Nacional de Saúde (CNS) no registro dos
procedimentos ambulatoriais e hospitalares, através da inserção desse dado no Sistema de
Informação local (junto das informações gerais de identificação da mesma), assim como todos
os profissionais serão identificados no registro dos Sistemas de Informação pelo número
Cartão Nacional de Saúde (CNS).
O número do CNS será solicitado no ato da admissão do paciente. Caso o usuário não
disponha da informação do número do seu CNS será efetuada a consulta por meio do
aplicativo de cadastro no endereço eletrônico disponibilizado pelo Departamento de
Informática do SUS (DATASUS) na internet para registro do número respectivo. Nas situações
onde o usuário não possua cadastro na Base Nacional de Dados dos Usuários das Ações e
Serviços de Saúde, será efetuado o seu registro por meio do mesmo aplicativo, com a
impressão de número de identificação provisório e inserção no Sistema para a abertura da
Ficha de Atendimento. Sugere-se a confecção do cartão SUS aos recém-nascidos que
permanecerem internados na Unidade Cuidados Neonatais Intensivos e/ou que necessitarem
de remoção para Serviços de Maior Complexidade, através da inserção do número do
documento de Registro de Nascimento, visto da necessidade de validação de procedimentos
a serem realizados, bem como vinculação desses ao recém-nascido internado.
b) SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
O Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES é a base cadastral
para operacionalização dos Sistemas de Informações em Saúde hospitalar e ambulatorial,
essenciais a um gerenciamento eficaz e eficiente desses Serviços. O mesmo foi instituído
pela Portaria MS/SAS 376/2000 e destina-se ao cadastro do estabelecimento de saúde, bem
como dos profissionais, equipamentos e serviços existentes. É imprescindível a determinação
de um fluxo contínuo para atualização do sistema, através do preenchimento de um conjunto
de fichas cadastrais de modelos diversos (incluindo fichas “Módulo Básico”, Instalações
Físicas, Serviços de Apoio, Serviços Especializados, Equipamentos, Leitos, Profissionais e
outros) para digitação no aplicativo disponibilizado pelo DATASUS, contendo dados como
carga horária, CBO, vínculos, além de dados referentes aos equipamentos e Serviços
disponíveis. Os profissionais de saúde vinculados ao estabelecimento deverão preencher e
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assinar o formulário específico tão logo sejam admitidos para atuação Hospital da Mulher. A
seguir, apresentamos os Sistemas de Informação a serem utilizados e acompanhados no
Hospital da Mulher, bem como as exclusões e/ou alterações deverão ser efetuados a cada
desligamento de funcionário; a inclusão, exclusão e/ou alteração de dados referentes ao
Serviço (equipamentos, Serviços, etc.) também seguirá tal fluxo. As atualizações serão
remetidas à Secretaria de Estado de Saúde/PE / Secretaria de Saúde do Recife, pela Unidade
de Faturamento Informação conforme fluxo a ser estabelecido, sendo recomendável o arquivo
das cópias dos instrumentos enviados.
O SCNES disponibiliza informações das condições de infraestrutura de funcionamento do
Estabelecimento de Saúde e dos recursos humanos disponibilizados em todas as áreas. Os
dados cadastrais se constituem um dos pontos fundamentais para a elaboração da
programação, controle e avaliação da assistência na Maternidade.
a) SIA - Sistema de Informação Ambulatorial
O SIA-SUS foi criado em 1992 e implantado pelo Ministério da Saúde em todo o país a partir
do final de 1993. Após seu desenvolvimento e implantação, vem sendo aprimorado em função
das deliberações dos órgãos gestores e, especificamente, em atendimento às Normas
Operacionais do SUS. Neste processo podemos destacar a implantação da Autorização de
Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade/ Custo – APAC-SIA/SUS a partir de 1997
que se somou ao Boletim de Produção Ambulatorial (BPA) a evolução da tabela de
procedimentos ambulatoriais.
Este sistema tem como finalidade registrar os atendimentos/procedimentos/ tratamentos
realizados em cada Unidade/Setor e processar a produção desta Unidade.
Os documentos/programas básicos do SIA, portanto, são o Boletim de Produção Ambulatorial
(BPA) e Autorização para Procedimentos de Alto Custo/Complexidade (APAC), preenchidos
mensalmente pelas Unidades que realizam atendimento ambulatorial. Estes documentos
contêm dados sobre o número de atendimentos realizados por tipo de procedimento e,
dependendo deste, por grupo populacional. Cabe destacar a necessidade de substituição
gradual pelo BPA Individualizado conforme Portaria 380 (Agosto 2010-MS), que registra a
informação individualizada, por paciente, dos procedimentos realizados. Para tanto, será
necessária a utilização do Sistema Integrado de Gestão da Informação local que possibilitará
tal registro.
O SIA recebe então a transcrição de produção dos documentos BPA e APAC, faz
consolidação, valida conforme parâmetros orçamentários estipulados pelo gestor de saúde e
para isto utilizam-se do sistema FPO.
A alimentação dos dados em tal Sistema, será realizado na Unidade de Faturamento a partir
do levantamento de procedimentos realizados registrados no Sistema Integrado de Gestão
local ou nas Fichas de Atendimento e Prontuário (incluindo a produção do Ambulatório, e
importação dos dados para o mesmo. A partir da alimentação dos dados no SIA, será feita a
devida exportação aos setores pertinentes conforme fluxo estabelecido junto à SES/PE /
Secretaria de Saúde do Recife. Será realizado monitoramento dos dados gerados através
deste Sistema possibilitando a qualificação da informação transmitida através da visualização
e acompanhamento de relatórios para a crítica dos mesmos.
d) SIH/SUS - Sistema de Informações Hospitalares
É o sistema de informação que armazena dados sobre as internações hospitalares no âmbito
do SUS, informada mensalmente por todos os estabelecimentos de saúde públicos,
conveniados e contratados que realizam internações. Originalmente concebido para o
pagamento dos serviços prestados pelos hospitais contratados pelo INAMPS, em 1986 o
Sistema de Assistência Médico-Hospitalar da Previdência Social - SAMHPS / AIH foi
estendido aos hospitais filantrópicos e, em 1987, aos universitários e de ensino. Em 1991, em
vista da implantação do Sistema Único de Saúde e da transferência do INAMPS para o
Ministério da Saúde, o sistema foi renomeado como Sistema de Internações Hospitalares do
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SUS - SIH / SUS, sem sofrer modificações significativas em seus formulários de entrada de
dados, fluxo de documentos e processamento. A mudança mais expressiva então ocorrida foi
a sua extensão aos hospitais públicos municipais, estaduais e federais. De 1991 em diante,
diversas alterações foram incorporadas.
O instrumento de coleta de dados do SIH é a Autorização de Internação Hospitalar (AIH).
Este formulário tem por objetivo registrar todos os atendimentos provenientes de internações
hospitalares contém os dados de atendimento, como o diagnóstico de internação e da alta
(codificado de acordo com o CID), informações relativas às características do usuário (idade
e sexo) e procedimentos realizados durante a internação. Cabe destacar que nas internações
por parto, deverá constar no registro da AIH, o número do SISPrénatal identificado a partir do
cartão das gestantes atendidas no Hospital, a elas atribuído pelo Serviço de Saúde onde a
mesma realizou o acompanhamento de pré-natal. Tal registro é de fundamental importância
para o monitoramento do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento.
O SIA-SUS conta ainda com outros documentos, tais como: Laudo Médico para Emissão de
AIH - documento utilizado para solicitar a internação do paciente, Laudo Médico para
Solicitação de Procedimentos Especiais e Mudança de Procedimento - documento para
solicitação de procedimentos especiais e/ou mudança de procedimento, e outros.
A partir de janeiro de 2008, os Sistemas de Informação Ambulatorial e Hospitalar do SUS –
SIA e SIH/SUS deixam de ter tabela de procedimentos específica e passam a utilizar uma
única tabela de procedimentos.
As AIHs deverão ser preenchidas pelo profissional médico a partir da indicação de admissão
do usuário em internação hospitalar, com realização da digitação dos dados pela Unidade de
Faturamento, após o processo de inserção dos dados no SISREG e geração de número da
AIH (realizado pelos profissionais do NIR).
Após a alta do usuário, os procedimentos registrados no prontuário, serão conferidos,
codificados e validados pela equipe de trabalho da Unidade de Faturamento, e serão
registrados ou importados pelo Sistema Integrado de Gestão local, para o SIH.
e) SISPRÉNatal
O SISPrénatal é o software que foi desenvolvido pelo DATASUS, com a finalidade de permitir
o acompanhamento adequado das gestantes inseridas no Programa de Humanização no PréNatal e Nascimento (PHPN), do Sistema Único de Saúde. O Programa de Humanização no
Pré-natal e Nascimento, instituído pelo Ministério da Saúde, através da Portaria/GM nº 569,
de 01/06/2000, e baseado nas análises das necessidades de atenção específica à gestante,
ao recém-nascido e à mulher no período pós-parto, busca:
- Concentrar esforços no sentido de reduzir as altas taxas de morbimortalidade materna e
perinatal;
- Adotar medidas que assegurem a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do
acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto, puerpério e neonatal;
- Ampliar as ações já adotadas pelo Ministério da Saúde na área de atenção à gestante, como
os investimentos nas redes estaduais de assistência à gestação de alto risco, o incremento
do custeio de procedimentos específicos e outras ações, e a realização de investimentos nas
unidades hospitalares integrantes destas redes.
No SISPrénatal está definido o elenco mínimo de procedimentos para uma assistência prénatal adequada. Permite o acompanhamento das gestantes, desde o início da gravidez até a
consulta de puerpério.
A Maternidade deverá manter fluxo estabelecido para alimentação do Sistema, após os partos
realizados, para finalização do cadastro no Sistema. Deve-se atentar para que a mesma seja
preferencialmente realizada no momento da consulta de retorno da puérpera no Serviço,
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garantida após a alta hospitalar, onde serão colhidos os dados necessários para o
encerramento do cadastro, como informações sobre o parto e puerpério.
Será realizado o acompanhamento dos relatórios fornecidos pelo Sistema para avaliação de
finalização dos cadastros, sendo realizados os apontamentos aos setores pertinentes quando
necessário.
f) SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN é um sistema de informação,
utilizado para o armazenamento dos dados coletados, bem como a disponibilização dos
mesmos, a partir da notificação das doenças e agravos de notificação compulsória, pelo
Sistema de Vigilância Epidemiológica. O sistema fornece informações para análise global
integrada de todas as doenças e agravos que constituem objeto de notificação compulsória
que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória (Portaria GM/MS Nº 104
de 25 de janeiro de 2011), bem como das doenças e agravos de interesse nacional, estadual
e/ou municipal que tenham sido avaliadas como importantes para a região.
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN é alimentado, principalmente,
pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos sendo facultado a estados e
municípios a inclusão de outros problemas de saúde importantes em sua região. Sua
utilização efetiva permite a realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento
na população, podendo fornecer subsídios para explicações causais dos agravos de
notificação compulsória, além de vir a indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas,
contribuindo assim, para a identificação da realidade epidemiológica de determinada área
geográfica.
Os instrumentos de coleta utilizados pelos Serviços são as Fichas de Notificação do SINAN
que devem ser preenchidas pelo profissional que realizou o atendimento ao usuário com
determinado agravo ou com a suspeita observada e avaliada, e a ficha de investigação do
SINAN com os dados complementares do caso, que são específicas para cada doença ou
agravo que deve ser preenchida pelo profissional designado para esta atividade após a
realização da investigação epidemiológica, com o apoio de técnicos da Subsecretaria de
Vigilância em Saúde. Consideramos a grande importância das notificações das doenças e
agravos, como forma de desencadeamento de ações e estratégias de controle sanitário e
epidemiológico, bem como controle dos surtos e do aumento de casos. Para isso faz-se
necessário a apropriação dos fluxos de Notificação determinados pela Secretaria de Vigilância
em Saúde (SVS) bem como o encaminhamento dos referidos dados aos serviços
responsáveis pela informação e/ou vigilância epidemiológica.
A notificação dos agravos será realizada pelos profissionais responsáveis pelo atendimento,
ambulatorial ou hospitalar, a partir da identificação de tais agravos. Após tal ação, será feito
o contato com Comissão de Vigilância Epidemiológica do Serviço que procederá com a
investigação e acompanhamento dos casos, bem como realizará envio das Fichas de
Notificação e Investigação aos órgãos competentes e digitação no SINAM caso pactuada a
instalação de tal Sistema no Serviço. Vale destacar a importância de registro dos dados de
notificação no prontuário com as informações pertinentes.
Também serão alimentados direta e indiretamente dois importantes sistemas de informação
de eventos vitais que registram os dados de mortalidade e de nascidos vivos. Tais dados
contribuem para o conhecimento dos níveis de saúde da população e fornecem subsídios
para os processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de atenção à
saúde dos diversos segmentos populacionais.
g) SIM - Sistema de Informações sobre Mortalidade
O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) foi criado pelo Ministério da Saúde em
1975 para a obtenção regular de dados sobre mortalidade no país. Seu instrumento
padronizado de coleta de dados é a Declaração de Óbito (DO), impressa em três vias
coloridas, cuja emissão e distribuição, em séries pré-numeradas, é de competência exclusiva
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do Ministério da Saúde que as repassa para os estados e municípios e estes aos
estabelecimentos de saúde. O Hospital da Mulher emitirá as Declarações de Óbitos e
encaminhará para o registro no SIM conforme fluxo estabelecido pela Secretaria de Saúde de
Recife.
O SIM proporciona a produção de estatísticas de mortalidade e a construção dos principais
indicadores de saúde. A análise dessas informações permite estudos não apenas do ponto
de vista estatístico e epidemiológico, mas também sócio demográfico.
h) SINASC - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
O Ministério da Saúde implantou o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)
em 1990 com o objetivo de reunir informações epidemiológicas referentes aos nascimentos
informados em todo território nacional.
O SINASC tem como instrumento padronizado de coleta de dados, a declaração de nascido
vivo (DNV), cuja emissão, a exemplo da DO, é de competência exclusiva do Ministério da
Saúde. Tanto a emissão da DNV, como o seu registro em cartório, será realizada no município
de ocorrência do nascimento. Deve ser preenchida nos hospitais, e outras instituições de
saúde, que realizam partos e, nos Cartórios de Registro Civil, quando o nascimento da criança
ocorre no domicílio. O Hospital da Mulher emitirá as declarações de nascidos vivos e
alimentará direta ou indiretamente o SINASC fazendo as devidas exportações aos níveis
hierárquicos superiores conforme fluxo estabelecido pela Secretaria de Saúde do Recife. O
registro no instrumento deverá ser feito pelo profissional que realizou a assistência ao parto,
e propõe-se a realização de um processo de complementação dos dados, através de
entrevista às puérperas no leito de internação por profissional devidamente treinado, bem
como a posterior digitação no Sistema.
Por intermédio desses registros é possível subsidiar as intervenções relacionadas à saúde da
mulher e da criança para todos os níveis do Sistema Único de Saúde (SUS), como ações de
atenção à gestante e ao recém-nascido. Será realizado o acompanhamento da evolução das
séries históricas do SINASC permitindo a identificação de prioridades de intervenção, o que
contribui para efetiva melhoria do sistema, bem como a qualificação dos dados inseridos no
mesmo.
Além das informações geradas a partir dos dados coletados nos diferentes sistemas de
informação, a Pró Saúde também disponibilizará Mecanismos de informação e comunicação
à população sobre:
Os serviços que serão ofertados
• Indicadores de avaliação de desempenho destes serviços utilizando padrões
estabelecidos pela Secretaria de Saúde de Recife;
• Os meios de acesso da população aos serviços de saúde ofertados.

3.17. ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
O processo de Gestão de Pessoas ou Gestão de Recursos Humanos está estruturado de
forma a garantir a qualificação e as competências adequadas aos colaboradores que
desenvolverão suas atividades e competências de forma segura, eficiente e eficaz.
A política de Gestão de Pessoas da Pró-Saúde é pautada e desenvolvida através de
estratégias que garantam o alinhamento, com a missão, visão, valores da instituição, com o
contratante, com a legislação e principalmente com o respeito aos seres humanos.
A área de Gestão de Pessoas é composta por:
a)
b)
c)

Administração de Pessoal;
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
(SESMT);
Desenvolvimento organizacional;
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d) Núcleo de Educação Permanente.
3.17.1. QUANTITATIVO ESTIMADO DE RECURSOS HUMANOS
TABELA 72 – DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – ANEXO V
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* Valor base por categoria
* Total - referente ao valor total por categoria, valor da folha será demostrando na planilha
modelo (Anexo VI), no Anexo VII deste projeto
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TABELA 73 – DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL – POR CATEGORIA, QUANTIDADE, E
ENCARGOS – ITEM 5.3.5.1 DO EDITAL
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* Foram considerados valores de encargos Sociais/Patronais, não foram considerados nesta
planilha os valores de Benefícios, que será demostrando na planilha ANEXO VI
3.17.2. PERFIL PROFISSIONAL
A Pró-Saúde possui uma ferramenta denominada “ Ficha de Descrição de Cargo”, nela se
encontram as seguintes informações, que irão compor o perfil do profissional:
•
•
•
•
•
•
•

Nome do cargo
Área
Descrição Sumária do Cargo
Principais Atividades
Requisitos
Conhecimentos específicos
Competências

O Manual de descrição de cargos que irão compor o quadro de funcionários estão no Anexo
I desta proposta.
TABELA 74 – CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO/INÍCIO DAS ATIVIDADES CATEGORIA

CRONOGRAMA

Diretor Geral

Início do Contrato

Diretor Técnico

Início do Contrato

Gerente Operacional de Enfermagem
Diretor Administrativo e Financeiro
Secretária
Enfermeiro NEP/CCIH
Analista de SAME/Estatística
Técnico de Radiologia
Enfermeiro obstetra
Técnico de Enfermagem
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Técnico de Enfermagem
Supervisor de Nutrição
Cozinheiro
Auxiliar de Cozinha
Copeiro
Técnico de Nutrição
Lactaria a
Assistente Social
Psicólogo
Líder de Hotelaria
Recepcionistas
Auxiliar administrativo
Analista Contador
Analista Contratos
Faturista
Supervisor de Gestão de Pessoas
Analista de RH

Início do Contrato
Início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
Início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
Início do Contrato
Início do Contrato
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Analista de DP
Auxiliar de DP
Auxiliar administrativo
Téc. Segurança do Trabalho
Técnico de Informática
Auxiliar Administrativo/Patrimônio
Farmacêutico
Farmacêutico RT
Auxiliar de Farmácia
Auxiliar de Almoxarifado
Comprador
Auxiliares de Higienização/Serviços Gerais
Auxiliar de Lavanderia /Rouparia
Motorista Utilitário
Maqueiro
Oficial de Manutenção
Auxiliar de Manutenção
Técnico em Eletricidade

Início do Contrato
Início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
Início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
Início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
Início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato

3.17.3. SISTEMAS DE LIDERANÇAS ENTRE: DIRETORIA ADMINISTRATIVA,
DIRETORIA TÉCNICA E CLÍNICA, EQUIPE MÉDICA, EQUIPE DE
ENFERMAGEM, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
A Pró-Saúde com objetivo de garantir a qualidade, a segurança e a melhoria contínua dos
processos assistenciais, estabelece um conjunto de princípios fundamentais que compõem a
sua Política Assistencial. Para a implementação desta Política Institucional, reconhece como
fundamental o Modelo de Excelência da Gestão (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade
(FNQ), alinhado com sua missão, visão e princípios. Com base neste instrumento, foi
estabelecido o Modelo de Excelência Assistencial da Pró-Saúde (MEA), que tem como
principal objetivo balizar a construção de padrões e práticas assistenciais de reconhecimento
global, para entregar valor aos pacientes e a sociedade, com a melhor qualidade disponível,
no menor tempo possível aliado a um custo sustentável. Estes instrumentos são de extrema
importância para sua sustentabilidade, crescimento e perenidade.
O Modelo de Excelência Assistencial Pró Saúde consiste em uma metodologia própria de
organização da assistência multidisciplinar à saúde, centrada no paciente. Estabelece uma
base teórica para busca da excelência dentro dos melhores padrões e práticas assistenciais.
Tem como objetivo entregar valor a Paciente, Familiares e Sociedade, através do
restabelecimento de sua saúde, devolvendo-o a Sociedade no menor tempo possível, com o
melhor resultado possível, por meio de serviços assistenciais de alta qualidade e
confiabilidade, com custos sustentáveis.
O macroprocesso que representa o Modelo de Excelência Assistencial da Pró-Saúde
corresponde a um conjunto de processos técnicos multidisciplinares que devem garantir a
entrega de serviços de assistência à saúde de alta qualidade e custo competitivo. A
representação gráfica deste macroprocesso é apresentada na figura abaixo.
Este macroprocesso permeia a linha de cuidados assistenciais e é composto por fases
(processos primários) que se sucedem e repetem. É um processo permanente, tanto nos
estados de saúde como nas doenças. A sequência de ações pode ser comparada a qualquer
processo primário, aqui referentes a transformação da saúde do indivíduo, constituindo uma
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aplicação dos princípios da ferramenta do PDCA (L) para todas as ações preventivas ou
curativas em busca da manutenção ou restabelecimento do equilíbrio biopsicossocial. Na
verdade, esse processo já é aplicado pelas profissões de promoção da saúde no modelo
consagrado do diagnóstico seguido pela terapêutica, com a obtenção de resultados visando
a melhoria do estado do indivíduo. Nosso objetivo é sistematizar, por um prisma gerencial, a
linha de cuidados assistenciais, definindo espaços e responsabilidades dentro do contexto do
gerenciamento de resultados de qualidade assistencial, muito mais do que na mera obtenção
de metas quantitativas ou indicadores numéricos, que estarão consequentemente alcançáveis
ao se concluir a própria linha de cuidados, seja no âmbito da internação hospitalar seja na
atenção básica à saúde em nível ambulatorial ou no lar.
EFETIVIDADE CLÍNICA
A efetividade clínica é a medida de que, até que ponto, uma intervenção ou um conjunto de
intervenções funciona. Também tem que considerar os aspectos de eficácia, eficiência e
segurança, a partir da perspectiva do paciente, dos prestadores de cuidados e da sociedade.
Deve incluir questões como a continuidade do cuidado, o cuidado sensível as necessidades
do paciente e o cuidado integral, ao invés de considerar apenas a eficácia de qualquer
intervenção em particular. Ela é atingida através da utilização de um conjunto de ferramentas
baseadas em evidências e com foco no resultado para o paciente.
FIGURA 80 - FERRAMENTAS PARA A EFETIVIDADE CLÍNICA.

Planejamento Terapêutico Multiprofissional e Individualizado
O Plano Terapêutico Multiprofissional (PTM) é um conjunto de ações e intervenções
terapêuticas elaboradas com base em uma visão integral da condição clínica do paciente, que
visa obter sincronia entre as equipes que participam do cuidado e a maior adesão do paciente
e de seus responsáveis ao tratamento. Deverá levar em consideração o perfil e os recursos
da unidade de saúde e ser executado durante todo ciclo da assistência. Tem como objetivos
o controle de quadro agudo e dos riscos associados, a remissão ou redução de sintomas e a
preparação para a alta hospitalar.
As ações deverão ser planejadas de acordo com o perfil do paciente e da unidade assistencial,
portanto, pode se partir de um modelo, porém com as adequações necessárias para o
desenvolvimento. A figura abaixo demostra as bases do plano terapêutico multiprofissional e
individualizado, respeitando as diretrizes de nossa Política Assistencial.
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FIGURA 81 - BASES
INDIVIDUALIZADO.

DO

PLANO

TERAPÊUTICO

MULTIPROFISSIONAL

E

O primeiro passo para o estabelecimento de um planejamento, que deve ser elaborado com
base na anamnese, exame físico e hipótese diagnostica do paciente, deve se considerar três
fases importantes:
1.

2.

Identificação do problema: O PTM inicia se com a coleta das informações para permitir
a identificação correta do problema (motivo da internação) assegurando a análise
adequada situacional e, logo, a realização do planejamento individualizado,
considerando as particularidades de cada caso e as necessidades de suporte
multiprofissional. Visando desburocratização, uso racional dos recursos humanos e
reduzir anotações repetitivas sem muita efetividade, no momento da internação do
paciente na Instituição, deve-se estimular uma coleta de dados única, utilizando
formulário padronizado para admissão hospitalar preenchido pelo profissional médico
e de enfermagem. A partir deste eixo básico da equipe multidisciplinar a necessidade
do acionamento das demais disciplinas é estabelecida, baseando-se em critérios
previamente definidos pela equipe e apoiados em evidências de literatura. Importante
ressaltar que a coleta de dados deve ser abrangente, contemplando: os aspectos
orgânicos, psíquicos e sociais, vulnerabilidades e potencialidades, além da rede de
apoio familiar, identificando a pessoa de referência para interface com a equipe
assistencial e que pode contribuir com as metas definidas.
Análise do problema (definição das hipóteses diagnósticas): Com base nas
informações coletadas, o médico define a hipótese diagnostica do paciente e registra
a mesma no formulário de admissão, que será compartilhado com todos os demais
membros da equipe multidisciplinar. Nesse momento, deverá ser realizada análise de
todos os riscos assistenciais, como destaque para prevenção de tromboembolismo
venoso, transmissão de infecção por germe multirresistente, prevenção de queda e
ulcera de pressão, entre outros conforme perfil da unidade. A definição dos critérios
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3.

para esta análise também deve estar previamente estabelecida em protocolos de
prevenção, conforme evidências e boas práticas.
Plano de Ação: Conceber um plano de assistência com estabelecimento das metas
terapêuticas (inicial, intermediaria e final) e programação de alta. 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. Metas são
resultados a serem alcançados, um fim exato, mensurável e com prazo, como por
exemplo: retirada de aminas vasoativas em 24h, desmame de ventilação mecânica
em 72h, atingir 100% do valor energético total em 3 dias, iniciar dieta oral em 5 dias,
antibioticoterapia por 14 dias e alta em 15 dias.

A concepção do plano terapêutico, conforme o perfil de atuação de cada unidade, poderá ser
dividida em dois momentos a saber:
Nas Internações de Urgência ou fora do horário de rotina
O médico plantonista, responsável pela admissão do paciente, estabelece a hipótese
diagnóstica e a conduta inicial para o primeiro dia de internação do paciente, como por
exemplo a realização de exames complementares, risco cirúrgico cardíaco, inter consultas
com as especialidades necessárias, entre outras. O médico deve compartilhar com o
enfermeiro o planejamento. Cabe ao enfermeiro, juntamente com o médico, a execução dos
protocolos de contingenciamento de risco e o direcionamento das as ações para cumprimento
da meta inicial definida.
Nas Internações em horário de rotina ou no dia subsequente a internação
O médico e o enfermeiro diaristas, idealmente responsáveis pela atenção horizontal a todos
os pacientes internados nas unidades assistenciais, colhem os dados necessários ou
analisam os dados colhidos pelo plantonista, envolvendo os membros da equipe
multidisciplinar, conforme os critérios pré-estabelecidos. Juntos definem, então, o PLANO
TERAPÊUTICO para internação, ratificando ou retificando a meta inicial e definido as metas
intermediarias e final, assim como programação de alta, informando a sua data provável.
(D) Executar
O segundo passo é a execução do plano, que consiste primeiramente em envolver todos os
membros da equipe multidisciplinar nas metas terapêuticas a partir das quais se realizará o
desdobramento das ações de cada profissional da equipe, de forma alinhada. As visitas ou
rounds multidisciplinares são ferramentas para este propósito. As metas são DO PACIENTE,
as ações para seu atingimento são de cada um dos membros da equipe, portanto este
compartilhamento de dúvidas, angustias e impressões é tão fundamental. O encontro
multidisciplinar é o momento no qual o plano terapêutico é debatido e os envolvidos
responsabilizados a respeito das ações necessárias para cumprimento das metas. A
periodicidade deste encontro deverá ser definida a partir das características de cada
instituição, devendo ocorrer sistemática e regularmente. Diariamente as evoluções dos
membros da equipe multidisciplinar serão direcionadas para evidenciar as ações tomadas
para alcance das metas terapêuticas, reduzindo tempo gasto com registro de informações
desnecessárias e em contrapartida, possibilitando que os profissionais disponham de mais
tempo para realização da discussão interdisciplinar por meio dos rounds ou visitas aos
pacientes internados.
(C) Checar / Verificar
O terceiro passo é a análise ou verificação dos resultados das ações executadas pela equipe
multidisciplinar. Esse passo deve ocorrer concomitantemente com a execução do plano,
quando se verifica se o trabalho está sendo feito da forma devida e alinhada as metas
terapêuticas definidas. Nesta fase podem ser detectados erros ou falhas que poderão ser
ajustados através de um novo planejamento.
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Todos os membros da equipe multidisciplinar são responsáveis por acompanhar a execução
das ações traçadas e, de forma complementar, o Núcleo Interno de Regulação (NIR) poderá
atuar no monitoramento do seu cumprimento e do atingimento das metas planejadas. Esta
face de atuação do NIR deverá ser conduzida no contexto do gerenciamento de leitos,
observando-se a complexidade e a demanda de serviços de cada Unidade. A inclusão de
requisitos, em cronograma de auditoria clínica sistemática, sobre o reconhecimento da equipe,
do paciente e de familiares do PTM, bem como sobre a identificação do cumprimento das
metas estabelecidas, também deve contribuir para verificação de sua efetividade.
(A) Agir
A última fase é a realização das ações corretivas e de melhoria do planejamento, corrigindo
possíveis falhas encontradas no passo anterior. Após realizada a análise das causas destas
falhas ou desvios, deve-se repetir a aplicação do ciclo PDCA (através do mesmo modelo,
planejar as ações, fazer, checar e corrigir), de forma a assegurar o cumprimento do objetivo
estabelecido.
Visitas e Rounds multiprofissionais
Segundo o Institute of Healthcare Improvement (IHI), “É o modelo de assistência, centrado no
paciente, no qual os membros das equipes multidisciplinares participam, juntos, da discussão
do cuidado, em tempo real”. Tem como objetivos coordenar a assistência ao paciente,
determinar as prioridades do cuidado, estabelecer metas diárias de conduta e planejar a alta
ou transferência do paciente. Produz como benefícios adicionais o aumento a adesão à
protocolos e bundles; a melhora da comunicação e da colaboração entre médicos e
enfermeiros, a redução da incidência de eventos adversos, a redução do tempo (TMP) e da
quantidade de recursos empregados, além da melhora do fluxo dos pacientes através dos
níveis de cuidado. O esquema abaixo, representa bem a união do conhecimento e das
habilidades de todos, em prol da efetividade clínica.
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FIGURA 82 - ESTRUTURA CONCEITUAL PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
MULTIPROFISSIONAL.

Adaptado de: Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient Safety.
Agency for Healthcare Research and Quality – AHRQ

Na implementação da visita e/ou do round multidisciplinar alguns componentes-chave
precisam ser considerados:
•
•
•
•
•

Ocorrer frequente e sistematicamente;
Incluir disciplinas chaves para a população específica de pacientes;
Ter um membro designado para conduzi-lo;
Utilizar planilhas com metas individuais;
Identificar a possibilidade de alta e transferência, verbalizando as barreiras à esta
transição.

Algumas dicas também são importantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todas as equipes envolvidas devem ser incluídas, mesmo que progressivamente;
Adaptar a equipe às características da unidade;
Ter o apoio e envolvimento da liderança;
Manter o foco em remover barreiras;
Começar com amostras pequenas, testar e então ampliar;
Observar e aproveitar “embriões” de trabalho multidisciplinar já existentes;
Começar com quem “está afim”, envolvendo a equipe progressivamente;
Escolha inicialmente um foco (meta) prioritária para discussão;
Registrar e compartilhar com toda a equipe as metas diárias;
Usar uma lista de verificação ou planilha simples para guiar as discussões;
Divulgar regularmente as melhorias alcançadas à equipe (feedback).

Gestão de Protocolos Clínicos
O conceito de Gestão da Doença, é a base por traz da lógica do gerenciamento de protocolos
clínicos, e segue os tópicos apresentados na figura abaixo.
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FIGURA 83 – GESTÃO DE PROTOCOLOS

As diretrizes existentes e reconhecidas na literatura médica, bem como aquelas definidas
pelas Sociedades de Especialidades, deverão ser a base da elaboração de protocolos
clínicos. Na implementação de protocolos gerenciados, a utilização de alguns passos básicos
é importante. São eles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definir assunto do Protocolo (condição/situação clínica) e as perguntas relevantes para o
perfil da instituição
Estabelecer os autores e dividir as tarefas
Identificar as evidências existentes e escolher a melhor para a sua situação clínica.
Definir claramente os critérios de inclusão e exclusão
Escolher os marcadores conforme o objetivo
Definir o fluxo de execução
Começar pequeno
Rever e ajustar
Implementar

Este suporte será por exemplo, por meio de reuniões, gestão de indicadores, rounds na
unidade.
A atenção às pacientes será responsabilidade da equipe multidisciplinar e cabe a Diretoria
Geral e seu staff proporcionar condições de atendimento.
A Pró-Saúde, na construção racional do organograma da entidade, visa adequar os vários
níveis hierárquicos, possibilitando maior autonomia e agilidade na execução das atividades
assistências, solidificando os processos de trabalho, contribuindo para a integração dos
setores e sinergia entre eles.
A metodologia utilizada para a atuação das lideranças é o sistema consultivo/participativo,
com menor arbitrariedade organizacional.
O planejamento estratégico, bem como os processos de trabalho, é discutido previamente
entre os diversos níveis da organização, norteando a instituição na segurança coletiva para a
tomada de decisões garantindo a excelência dos resultados planejados.

199

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

3.17.4. QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL
TREINAMENTO,
CAPACITAÇÃO,
EDUCAÇÃO EM SAÚDE, CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO DIRETA E
INDIRETA, IDENTIFICAÇÃO PESSOAL E UNIFORMIZAÇÃO
A educação continuada é um processo dinâmico de ensino-aprendizagem, destinado a
atualizar e melhorar a capacitação de pessoas. É um elemento importante no funcionamento
de qualquer instituição, com o objetivo de adequações de funções para melhorar a eficiência
e qualificação dos colaboradores, a competência profissional e o nível de satisfação do
usuário.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a educação continuada como essencial
para a qualidade da assistência à saúde. Entende que auxilia no desenvolvimento dos
recursos humanos, num esforço sistemático de melhorar o funcionamento dos serviços
através do desempenho do pessoal.
Assim, para minimizar e qualificar as deficiências encontradas no ambiente de trabalho, foi
proposto à implementação da educação permanente em saúde, que tem por desafio:
1. Mobilizar os profissionais para resgatar a concepção voltada para o desenvolvimento de
suas práticas;
2. Orientar e educar, identificar as necessidades das equipes que atuam nos diferentes setores
para minimizar as deficiências de mão de obra;
3. Realizar treinamentos teóricos e práticos nos setores com para exercício diário de
aprimoramento técnico/prático, para que os mesmos aperfeiçoem seu processo de trabalho
(tomada de decisão, liderança, supervisão, habilidades, flexibilidade e trabalho corpo-acorpo);
4. Ao admitir novos colaboradores será realizada a integração dos mesmos na instituição pelo
enfermeiro da educação continuada, onde após a contratação será realizado prioritariamente
a apresentação da área física da instituição como um todo, posteriormente irá ser entregue
o cronograma de ambientação nos setores, contendo a data e horário.
O cronograma contemplará a programação das aulas teóricas e práticas tanto das aulas
teóricas quanto das aulas práticas;
5. As aulas teóricas: serão ministrados conteúdos em sala de aula. Antes do início de cada
aula será realizado pré-teste para avaliação do conhecimento relacionado ao assunto a ser
estudado, e no final de cada aula será realizado o pós-teste para avaliar se adquiriram
conhecimento suficiente para executarem suas tarefas no dia-a-dia, de forma que visem o
desenvolvimento do serviço nas unidades assistenciais;
6. As aulas práticas: o profissional da educação continuada irá acompanhar monitorizar,
direcionar e explicar os procedimentos realizados nos setores. Os novos colaboradores
estarão sendo avaliados durante a realização dos procedimentos técnicos relacionados à
assistência. Estarão sendo observados quanto ao seu processo de desenvolvimento
conhecimento, habilidades e comunicação no trabalho, para que possam:
•
•
•
•
•
•
•

Ser avaliado os resultados;
Adquirir o desenvolvimento da capacidade técnica;
Conhecer o seu perfil do colaborador;
Observar a qualidade no atendimento ao usuário;
Identificar os problemas, diagnosticando a necessidades de mudança;
Detectar formas alternativas para a correção de falhas;
Proporcionar “feedback” aos funcionários sobre o seu desempenho.

7. As formas de avaliação: Descrever a sistemática de prova no início de cada plantão.
Os colaboradores novos serão avaliados no período dos 40 e 85 dias pelo responsável da
educação continuada junto com o responsável do setor.
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8. Durante o período de experiência, o gestor da área deverá realizar o acompanhamento do
novo colaborador, e informar ao enfermeiro da educação continuada qualquer dificuldade que
o novo colaborador esteja enfrentando. O responsável da educação continuada passará a
acompanhar o novo colaborador para identificar possíveis fragilidades que deverão ser
trabalhados ainda no período de experiência.
9. Todas as informações relacionadas ao acompanhamento do colaborador, em período de
experiência, deverão ser registradas no formulário de desempenho técnico/prático de
enfermagem;
10. Ao completar 60 dias será realizada uma prova teórica, para avaliar o conhecimento básico,
teórico, prático e gerencial que o colaborador adquiriu no período de experiência;
11. Durante a avaliação de 85 dias, o enfermeiro da educação continuada emite o parecer
liberando ou não o colaborador para assumir as atividades nas unidades assistenciais;
12. Caso o colaborador não esteja apto ao desempenho das atividades em 90 dias, o
responsável da educação continuada e o responsável pela área de trabalho do novo
colaborador deverão finalizar a avaliação procedendo ao desligamento do avaliado. Ainda,
de acordo com a avaliação de ambos as lideranças, haverá situações em que o novo
colaborador poderá apresentar deficiências que poderão ser trabalhadas após 90 dias de
experiência, para estes casos deverá ser aberto um plano de ação para capacitação do novo
colaborador. Este será liberado para as atividades nas unidades somente após avaliação e
registro do enfermeiro da educação continuada e após a execução do plano de ação;
13. A avaliação será encaminhada ao Núcleo de Educação Permanente (NEP) para registro
e acompanhamento.
2.15.4.1.

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Serviço responsável por atuar no desenvolvimento dos Recursos Humanos (Médicos,
Enfermagem e demais trabalhadores da unidade) através da educação contínua com vistas à
qualidade da intervenção, em todas as áreas e profissionais das unidades. É responsável por
desenvolver o agir técnico da força dos Recursos Humanos, proporcionando aprofundamento
de conhecimentos dos profissionais de saúde por meio da capacitação pedagógica em várias
áreas e níveis de complexidade, visando a qualificação do processo assistencial à população.
Este serviço poderá desenvolver atividades em parceria com o Hospital, visando ações
voltadas à comunidade.
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO:
Os programas de T&D (treinamento e desenvolvimento) e/ou Serviço de Educação
Permanente serão desenvolvidos regularmente em duas etapas:
1. Integração dos colaboradores a nova estrutura e serviços da Unidade ao qual serão
lotados, contemplando o seguinte conteúdo Programático:
•
•
•
•
•
•

Apresentação da Parceria Pública/O.S., Missão, Visão e Valores da Organização
Social em consonância com a Secretaria de Saúde;
Apresentação do Perfil Assistencial específico da Unidade;
Apresentação das Normas Administrativas e trabalhistas;
Apresentação de Rotinas e Instruções de Trabalho de Biossegurança, Infecção
Hospitalar e outras;
Apresentação de Rotinas e Instruções de Trabalho específicas por categoria
profissional;
Visita de reconhecimento da Unidade.

Meta: Esta etapa deverá atingir a todos os colaboradores que atuarão na unidade
De acordo com as necessidades específicas de implantação de rotinas, atualização de
procedimentos, manuseio de aparelhos e materiais, implantação de novos equipamentos e
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materiais médicos hospitalares, temas sugeridos e dados evidenciados pela avaliação de
desempenho dos profissionais.
Meta: atingir 100% das categorias que envolve o tema abordado.
Abaixo segue tabela com alguns dos Treinamentos programados para o Serviço de
Educação Continuada.
Proposta de Capacitações para as Unidades
TABELA 75 - TREINAMENTOS
TIPO DE CAPACITAÇÃO
Atendimento
ao
Cliente,
Linguagem
Corporal e Verbal. Apresentação Pessoal
Biossegurança e Precauções Universais
Prevenção de Acidentes de Trabalho
Oficina de Humanização
Fundamentos de Enfermagem
Administração de Medicações
Curativos
Gerenciamento de Risco
Planos de Contingência e Catástrofes
Instrumentos Gerenciais
Estatística, Epidemiologia e Indicadores
Sistematização da Enfermagem
Qualidade

CARGA HORÁRIA

PÚBLICO

08

Todos

08
08
08
04
04
04
08
16
04
04
16
16

Todos
Todos
Todos
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Todos
Todos
SAME
Enfermeiros
Todos

Fonte: Equipe Pró-Saúde

Todos os Treinamentos e capacitações serão avaliados pelos participantes e a performance
e desempenho dos profissionais após realização dos treinamentos e capacitações serão
realizadas através de:
•
•
•

Avaliação escrita: aplicada logo após a realização do curso ou capacitação
Avaliação de Eficácia e resultados: aplicada após 90 dias do término do
treinamento, pelo superior, não podendo ultrapassar 15 dias e preenchido pelo
mesmo.
Avaliação de Comportamento no Trabalho: Visa identificar mudanças de
comportamento que geram desempenho no trabalho, mostra o impacto dos
programas de treinamento em relação à aderência ao que foi ensinado, se está sendo
aplicado na prática do serviço desenvolvido. Esse método de avaliação identifica
através da busca em prontuários e auditoria.

Desenvolvimento com foco em Competência
Na sequência da avaliação de desempenho com foco na competência, o PDI é uma
importante ferramenta que apresenta as condições atuais de cada colaborador e ao mesmo
tempo, mostra o que pode (ou deve) ser realizado no seu desenvolvimento.
O Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) será realizado com a finalidade de suprir
eventuais gaps, entre o que se entende ser necessário para cada colaborador e o que
efetivamente se apresenta dentro do conceito de competências essenciais e especificas para
o exercício da função.
A partir da correta identificação das competências essenciais e específicas o NEP avaliará a
melhor forma de encaminhar os planos de desenvolvimento e criar estratégias que não,
necessariamente, podem ser TREINAMENTOS.
Após definição de cronograma, as convocações serão realizadas pelo NEP através de e-mail
as linhas de comando e convites individuais entregues pessoalmente a cada colaborador
convocado.
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Como medida preventiva os PDIs serão abertos a todos os colaboradores interessados em
aprimora-se independente do apontamento na avaliação de desempenho anual. Nesta,
poderão participar ainda funcionários que tiveram apontamentos em avaliações de
experiência. Estas informações serão pontuadas pelo RH ou chefia imediata.
Crachá de Identificação
Documento de Identificação Funcional, com uso obrigatório durante a jornada de trabalho. O
crachá permite acesso às dependências da unidade, reconhecimento do profissional no
contato com outros profissionais e a identificação por parte da população atendida.
Uniformes
A instituição fornecerá aos empregados uniforme para cada categoria profissional, para
realização de suas atividades sem nenhum custo. Este uniforme será fornecido após a
aprovação do candidato no período de experiência.
Após o período de experiência, o empregado deve estar devidamente uniformizado para
iniciar suas atividades, sendo que, a falta de qualquer item do uniforme implicará em medida
disciplinar.
No Anexo V está descrita a instrução de trabalho relativa ao NEP. Esta deverá ser adaptada
para a Maternidade.

IV.

ECONOMICO FINANCEIRA

A planilha ilustra os recursos financeiros e o investimento necessários para o custeio mensal
pelo prazo da vigência do contrato.
Dentre as despesas de custeio, destacam-se: pessoal, material e medicamentos, materiais
diversos, seguros e impostos, agua luz, telefonia, depreciação, prestação de serviços de
terceiros, dentre outros.
Dentre as despesas de investimento estão as aquisições de equipamentos, móveis e
utensílios, obras e construções.
No Anexo VIII encontra-se a planilha de desembolso e custeio mensal.

V.

OUTRAS INFORMAÇÕES

5.1.

GERENCIAMENTO DA SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE
OCUPACIONAL

Gerenciamento do SESMT, incluindo o PPRA, PCMSO e CIPA: atrelados às NR – Normas
Regulamentadoras, correspondem às atividades de gerenciamento dos riscos ocupacionais
(identificação, análise, minimização).
Monitoramento da Brigada de Combate a Incêndio:
Atividade determinada por ato normativo do Corpo de Bombeiros (em nível estadual), que
estabelece aspectos de segurança construtiva do ambiente e composição do corpo de
brigadistas, as contingências e as adequações necessárias aos riscos presentes.
O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total
de empregados do estabelecimento, constantes na figura a seguir, observadas as exceções
previstas nesta NR.
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TABELA 76 – PROCESSO DO SESMET
Macroprocesso do Gerenciamento da Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional
(Gerenciamento do SESMT, incluindo PPRA, PCMSO e CIPA e Monitoramento da
Brigada de Combate a Incêndio)
INICIO

FORNECEDOR

ENTRADAS

Gestores dos
setores da
organização
e/ou
colaborador

Comunicados:
Troca de
função,
comunicação
de acidentes,
atestados
médicos

Necessidade
de garantir
ambiente de
trabalho
seguro
Saúde no
Trabalho

Elaboração do
PCMSO

Segurança do
Trabalho

Elaboração do
PPRA;
treinamento de
brigadistas

PROCESSOS
CRÍTICOS

6.
Gerenciamento
do PPRA e
PCMSO 7.
Monitoramento
do
funcionamento
da CIPA e
Brigada

TERMINO

PRODUTOS
OU
SERVIÇOS

CLIENTES

Exame
médico de
mudança de
função
realizado;
CAT* emitida;
afastamentos
médicos
gerenciados

Colaborador;
Gestores
dos setores
da
organização

PCMSO
cumprido

Colaborador;
Gestores
dos setores
da
organização

PPRA
cumprido;
brigada
organizada e
treinada

Colaborador;
Gestores
dos setores
da
organização

Normas
Regulamentadoras
atendidas

*CAT: Comunicação de Acidente de Trabalho
Cabe ao SESMT o implantar e monitoramento da Brigada de Combate a Incêndio: Atividade
determinada por ato normativo do Corpo de Bombeiros (em nível estadual), que estabelece
aspectos de segurança construtiva do ambiente e composição do corpo de brigadistas, as
contingências e as adequações necessárias aos riscos presentes.
O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total
de empregados do estabelecimento, observadas as exceções previstas nesta NR.
Atividade a serem desenvolvidas pelo SESMT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboração de ordens de serviços, bem como sua total implantação nos setores da
organização;
Pedido e caracterização do CAI (certificado de aprovação de instalação), para novas
instalações;
Dimensionamento do SESMT e efetivação do registro na DRT;
Elaboração de estatísticas de acidentes e preenchimento dos quadros III, IV, V, VI, da NR4 da Portaria 3.214/78;
Implantação completa da CIPA;
Estudo e dimensionamento, distribuição e controle de EPIs para todos os colaboradores;
Implantação e Implementação do PCMSO, conforme o que rege a NR-7 e NR-32 da
Portaria 3.214/78;
Orientar
Implantação e Implementação do PPRA, conforme o que rege a NR-9 e NR-32 da Portaria
3.214/78;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direcionar formação, efetuar procedimentos de trabalho e liberações e serviços para os
trabalhadores que por ventura fiquem expostos a trabalhos com eletricidade;
Efetuar as manutenções dos vasos de pressão conforme o que rege a NR-13 da Portaria
Nº 3.214/78;
Efetuar os laudos de insalubridade e periculosidade afim de caracterizar exposições aos
riscos químicos físicos e biológicos bem com as atividades periculosas dos colaboradores;
Efetuar estudos ergonômicos para diminuir as incidências de doenças nas unidades;
Efetuar obras, utilizando os preceitos de segurança contidos na NR-18 da Portaria Nº
3.214/78;
Utilizar preceitos para a manipulação de produto químicos (aquisição, armazenagem, uso,
EPI, disposição e descarte);
Aplicar na íntegra os preceitos de combate a incêndio, seguindo as recomendações da
NR-23 da Portaria Nº 3.214/78, legislações federais, estaduais, municipais e NBR,
referenciadas nas normas;
Aplicar os preceitos de condições sanitários e conforto nos postos de trabalhos, conforme
o que rege a NR-23 da Portaria Nº 3.214/78;
Tratar, armazenar, destinar e monitorar os resíduos conforme o que rege a NR-25 da
Portaria Nº 3.214/78, e demais legislações vigentes (CONAMA, ANVISA, Ministério da
Saúde, etc.);
Identificar os produtos químicos e sinalizar os locais conforme o que rege a NR-26 da
Portaria Nº 3.214/78;
Dar ciência a empresas das penalidades que a mesma está sujeita se não cumprir
integralmente a legislação vigente no país;
Aplicar integralmente as recomendações contidas na NR-32 da Portaria Nº 3.214/78;
Cuidar para que sejam seguidas as recomendações quanto a vestimentas e proibições
contidas nesta norma, bem como as especificações para elaboração do PPRA e PCMSO;
Cumprir integralmente os programas, controles, orientações e recomendações no que se
refere a radiações ionizantes;
Participar a implantação do PGRSS (Programa de Gerenciamento de Resíduos dos
Serviços de Saúde);
Implantar e gerenciar o plano de prevenção de riscos com material perfuro cortantes;
Implantar e gerenciar as ações relacionadas com trabalhos em espaços confinados,
conforme o que rege a NR-33 da Portaria Nº 3.214/78;
Implantar e gerenciar, as ações relacionadas com trabalhos em altura, conforme o que
rege a NR-35 da Portaria Nº 3.214/78;
Monitoramento do controle vacinal dos colaboradores;
Elaborar e divulgar o mapa de risco institucional.
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FIGURA 84 – MODELO DE MAPA DE RISCO

No Anexo I encontra-se o Manual de Biossegurança utilizado pela Pró-Saúde
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PROPOSTA TÉCNICA SEGUNDO MATRIZ DE AVALIAÇÃO E
JULGAMENTO
I.

ITEM ATIVIDADE - IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS

1.1.

FLUXOS OPERACIONAIS

1.1.1. CIRCULAÇÃO EM ÁREAS RESTRITAS, EXTERNAS E INTERNAMENTO
De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) Nº 50, as circulações externas e
internas dos Estabelecimentos Assistências à Saúde (Hospital) correspondem aos seus
acessos (fluxos), estacionamentos e circulações horizontais e verticais, em conformidade com
a norma NBR-9050.
Área Interna:
•

•

•

•

•

PACIENTE EXTERNO: São constituídos pelos fluxos dos pacientes que buscam o
atendimento imediato (urgência e emergência), o atendimento ambulatorial, ou o apoio ao
diagnóstico. A circulação destes pacientes pela unidade, assim como de seus
acompanhantes, deve ser restrita às áreas funcionais onde recebem atendimento,
evitando sua passagem pelas áreas de circulação reservadas aos funcionários e pacientes
internados.
PACIENTE INTERNO: São constituídos pelos fluxos de pacientes em regime de
internação, dentro da própria unidade de internação, ou quando acompanhados por
funcionários / acompanhantes, acessam as diferentes unidades funcionais para
diagnóstico ou terapia.
ACOMPANHANTES: São constituídos pelos fluxos de familiares dos pacientes externos
e internos que os acompanham durante sua permanência na unidade hospitalar, inclusive
na fase de internação, quando se tratar de crianças e idosos. A circulação destes pela
unidade deve ser restrita às áreas funcionais.
VISITANTES: É constituído de indivíduos que demandam a unidade hospitalar para visitar
os pacientes internados, ou em função de alguma atividade administrativa, tais como
compras, serviços terceirizados, entre outros. O acompanhamento destes fluxos, tanto em
termos de horários como da delimitação das áreas onde serão permitidos é extremamente
importante para o bom funcionamento e a segurança da unidade.
FUNCIONÁRIOS: São constituídos pelos fluxos dos profissionais de saúde e de todos os
técnicos e pessoal de apoio necessários ao funcionamento da unidade. A circulação deles
pode ser restrita às unidades em que atuam ou, em alguns casos, ser permitida em toda
a unidade.

Áreas Restritas:
São os ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam
procedimentos de risco, com ou sem pacientes, ou onde se encontram pacientes
imunodeprimidos. Ex.: Unidade de Terapia Intensiva, Isolamentos, Bloco cirúrgico e CME.
Somente os profissionais podem circular livremente por estas áreas com roupas própria da
unidade.
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FIGURA 85 – ACESSO PARA VISITANTES

FIGURA 86 - ACESSO PARA ACOMPANHANTES
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FIGURA 87 - ACESSO DE FUNCIONÁRIO

FIGURA 88 - ACESSO PARA FORNECEDORES
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FIGURA 89 - ÁREA RESTRITA

ÁREAS EXTERNAS:
Tipos de serviços e a população usuária que requerem estacionamento no Hospital:
•
•
•
•
•
•
•

Paciente externo transportado (paciente de emergência), que chega ou parte de
automóvel ou ambulância ou helicóptero;
Paciente a ser internado (paciente interno);
Funcionários (médicos, enfermeiros), se possível vaga de uso exclusivo;
Demais funcionários;
Entrega de fornecimentos: combustível, mantimentos, medicamentos, etc.;
Remoção de cadáveres;
Remoção de resíduos.

FIGURA 90 - ACESSO PARA ESTACIONAMENTO
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FIGURA 91 - ATENDIMENTO PACIENTE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

FIGURA 92 - INTERNAÇÃO DE PACIENTES
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1.1.2. FLUXOS PARA REGISTROS
ADMINISTRATIVOS

E

DOCUMENTOS

DE

USUÁRIOS

E

Registro dos usuários:
O registro dos usuários deve ser feito de forma completa, visando garantir sua identificação
rapidamente.
Nenhum usuário poderá ser atendido sem que tenha seus dados registrados no sistema
informatizado utilizado na instituição.
O usuário será registrado em seu primeiro atendimento, seja ambulatorial, seja hospitalar, e
receberá um número de prontuário gerado pelo sistema, que será único para todo e qualquer
atendimento subsequente.
Em toda internação, além dos dados do paciente, é obrigatório o registro de seu responsável.
O paciente sem identificação deverá ser cadastrado como “ DESCONHECIDO” e o caso
deverá ser passado para o Serviço Social para que o mesmo busque a identificação do
paciente. Assim que o Serviço Social conseguir a identificação do paciente, fazer as
alterações no Cadastro.
Registro do Atendimento de Urgência na recepção do Acolhimento ou Recepção Geral
1º passo: Abrir o módulo no sistema informatizado;
2º passo: Pesquisa se o paciente já deu entrada no hospital através do nome ou sobrenome;
3º passo: Feito à pesquisa constatou que o paciente nunca deu entrada, proceder a
internação;
4º passo: Preencher os campos obrigatórios;
5º passo: Depois de colher todas as informações referentes ao paciente, colocar pelo menos
um telefone para contato;
6º passo: Colocar o médico, origem, convênio, plano, tipo de atendimento, local de
procedência, destino (sempre a sala de emergência no caso do Acolhimento), tipo de
paciente, serviço (especialidade), procedimento ambulatorial, CBO e a escrever as
observações do atendimento;
7º passo: Imprimir a etiqueta do paciente.
FIGURA 93 - ORGANIZAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS
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FIGURA 94 - REGISTRO DE PACIENTES

Saídas de Documentos do SPP para outros setores.
1º passo: Abrir o módulo no sistema informatizado;
2º passo: escolher para onde o prontuário vai ser destinado.
3º passo: digitar nome do solicitante
4º passo:. digitar o motivo que o prontuário para qual esta sendo destinado
5º passo: imrpimir relatório.
Arquivo de Prontuários dos Pacientes
Os arquivistas farão conferência na documentação e providenciará a guarda dos mesmos.
Tendo mais de um prontuário do mesmo usuário estes deverão ser anexado um ao outro.
Todos os prontuários dos pacientes enviados pelo Faturamento deverão estar com a
documentação em ordem conforme o preconizado pela lei de arquivamento. Só serão
recebidos no SPP, os prontuários já faturados e listado com nomes e número de prontuário
para conferencia no ato do recebimento.
Só sairá prontuário do SPP, mediante solicitação escrita e previamente autorizada pela
Direção técnica, administrativa ou geral.
Normas para Arquivo de Documento de Usuários
Arquivo dos Prontuários:
•
•
•

Classificar os prontuários por ano, em seguida classificar por ordem alfabética;
Guardar os prontuários em envelope, identificando com nome do usuário, número de
prontuário e ano.
Arquivar todos em ordem alfabética;
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•
•

Os prontuários de uma mesma pessoa deverão ser arquivados juntos,
independentemente do número de internações;
Os prontuários que foram gerados no Sistema informatizado deverão ser lançados no
sistema (tela SPP, entrada de documentos).

Arquivo dos prontuários de óbitos:
•
•
•
•
•
•
•

Verificar se existe prontuário arquivado em anos anteriores, se houver deve-se anexar
ao prontuário de óbito;
Separar os prontuários por ano e mês e classificá-los em ordem alfabética
Guardar os prontuários em envelope, identificando com nome do usuário, número de
prontuário e ano;
Quando o prontuário for grande usa-se mais de um envelope e posteriormente uma
liga para mantê-los unidos;
Utilizar uma caixa arquivo, pois assim o poder de proteção e a resistência a danos são
maiores;
A caixa de arquivo deverá ser identificada através de etiqueta numerada, contendo
número de prontuário, nome dos pacientes, mês e ano;
Na caixa arquivo poderão ser colocados até 10(dez) prontuários ou conforme couber.

FIGURA 95 - ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS



Localizando os prontuários:
Ao receber a solicitação, deverá consultar no sistema a data em que o usuário foi atendido,
abrir o arquivo e digita-se o número de prontuário ou nome do paciente para localizar, ao
encontrar verificar em qual prateleira, coluna ou posição o prontuário está arquivado. Em se
tratando de óbito verificar o número da caixa, mês/ano em que o prontuário está armazenado.
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Toda solicitação deverá ser atendida mediante pesquisa no computador, cujo arquivo deverá
estar na área de trabalho do computador. A pesquisa no programa de arquivo do computador
deverá ser sempre pelo nome do paciente, mas em caso de nomes homônimos deverá ser
pesquisado o nome da mãe e depois o número de prontuário.
FIGURA 96 - CONSULTA DO PRONUTÁRIO PARA CONTINUIDADEDO TRATAMENTO

Arquivo de documentos administrativos:
Todos os documentos administrativos deverão ser arquivados em caixa de arquivo morto por
ordem cronológica a cada ano encerrado e encaminhado para o setor de arquivo.
FIGURA 97 - FLUXO DO PRONTUÁRIO
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1.1.3. FLUXO UNIDIRECIONAL PARA MATERIAIS ESTERILIZADOS
A CME é uma unidade destinada a receber material considerado sujo e contaminado,
descontaminá-los, prepará-los e esterilizá-los, bem como, preparar e esterilizar as roupas
limpas oriundas da lavanderia e armazenar esses artigos para futura distribuição.
Finalidades
•
•
•
•
•

Preparar, esterilizar e distribuir todo o material do Hospital que requeira esse
procedimento;
Aplicar os testes de esterilização em cada lote;
Interagir com o Centro Cirúrgico para a preparação do instrumental necessário à
realização das cirurgias do dia e das emergências;
Controlar diariamente o arsenal para que não se perca nenhum instrumental;
Não permitir que entrem no centro cirúrgico, instrumentais que não sejam esterilizados
no CME do Hospital;

Padronizar a recepção, no expurgo do CME, de materiais contaminados e execução dos
processos de limpeza, descontaminação, lavagem e secagem dos materiais conforme a
natureza da constituição de cada material, devidamente padronizado.
FIGURA 98 - FLUXO DA CME

1.1.4. FLUXO UNIDIRECIONAL PARA ROUPAS
É considerado um setor de apoio, que exerce uma atividade especializada, devendo garantir
o atendimento a demanda e a continuidade da assistência.
Finalidade:
•
•
•
•

Recolher toda a roupa usada no Hospital;
Pesar, separar, processar, distribuir e controlar toda a roupa do Hospital;
Utilizar técnicas e produtos adequados;
Zelar para que a roupa processada não se transforme em veículo de disseminação de
contaminação;
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•

Distribuir a roupa de acordo com a necessidade de cada unidade e nos horários
previamente estabelecidos;

O processamento da roupa consiste em todos os passos requeridos para a coleta, transporte
e separação da roupa suja, bem como aqueles relacionados ao processo de lavagem,
secagem, calandragem, armazenamento e distribuição.
FIGURA 99 - FLUXO PARA ROUPAS

1.1.5. FLUXO UNIDIRECIONAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE
São considerados resíduos hospitalares os resíduos resultantes de atividades médicas
desenvolvidas em unidades de prestação de cuidados de saúde, em atividades de prevenção,
diagnóstico, tratamento, reabilitação e investigação, relacionada com seres humanos .
O serviço de higiene e limpeza tem por objetivo prepara o ambiente do hospital para suas
atividades, manter a ordem do ambiente, além de conservar equipamentos e instalações
limpos em condições de higiene ideais para o manuseio.
Finalidades:
•
•
•
•

Promover a higienização e limpeza de todo o Hospital, levando em consideração a
característica de cada área;
Fixar um horário para o serviço, em consonância com as atividades desenvolvidas em
cada unidade;
Coletar todo o lixo do Hospital fixando um fluxo específico de saída, dando-lhes tratamento
e destino corretos;
Combater permanentemente insetos e roedores; (sinatrópicos)
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•
•
•
•
•
•
•

Estudar com profundidade os produtos a serem utilizados para que, além de higienizarem
e limparem corretamente, não danifiquem os materiais nos quais foram aplicados;
Levantar estatística mensal do movimento;
Fixar sistema de segurança para a limpeza de superfícies perigosas;
Manter recipientes específicos para a coleta de materiais perfuro cortantes;
Promover constantemente treinamento em serviço;
Observar e comunicar aos responsáveis, sobre defeitos encontrados em instalações e
móveis;
Elaborar e colocar em prática o Regimento e Manual de Organização específico do
Serviço.

FIGURA 100 - FLUXO DE RESÍDUOS

Classificação dos resíduos:
•
•
•
•
•

Grupo A – Resíduos com risco biológico (Potencialmente infectantes).
Grupo B – Resíduos Químicos
Grupo C - Rejeitos Radioativos
Grupo D - Resíduos Comuns
Grupo E - Resíduos Perfurocortantes

O procedimento completo para a coleta de resíduos está descrito no Manual do PGRSS, no
Anexo I.

II.

ITEM ATIVIDADE - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO

2.1.

IMPLANTAÇÃO DE LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS

A. CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES

O cadastramento de um novo fornecedor e/ou prestador de serviço ocorrerá tão somente após
a verificação de todos os documentos legais e diplomas técnicos relacionados abaixo:
•
•
•
•

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) – obrigatório;
Inscrição Estadual;
Contrato social com as alterações ou Estatuto (se houver);
Alvará de funcionamento – obrigatória;
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•
•

Licença Sanitária emitida pela Vigilância Sanitária (renovação anual) – obrigatória;
Licença de Funcionamento emitida pela Polícia Federal (renovação anual) –
obrigatória.
B. FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E
CORRELATOS
Para o fornecimento deste grupo de insumos se faz necessário os seguintes documentos:
•
•
•
•
•

Cópia autenticada do registro da empresa no Ministério da Saúde, publicada no Diário
Oficial da União – obrigatória para fabricante;
Certificado de Responsabilidade Técnica do responsável técnico da empresa emitido pelo
Conselho Regional de Classe – obrigatório para fabricante;
Certificado de Boas Práticas de Fabricação por Área de Produção e Controle de Produtos
para Saúde, expedido pela ANVISA (renovação anual) – obrigatório para fabricante;
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento de Produtos para Saúde,
expedido pela ANVISA (renovação anual) – desejável para fabricante;
Cópia autenticada da autorização especial para comercialização de medicamentos da
Portaria 344/98 SVS-MS – obrigatória para fabricante e distribuidor.
C. FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

Documentos complementares que se fazem necessários para o fornecimento de
equipamentos:
•

•

Cópia da certificação do equipamento a ser fornecido, pelas normas: NBR IEC ou IEC
60.601-1, IEC 60.601-1-2, IEC 60.601-2-45. Os certificados devem ser emitidos por
laboratório de certificação (INMETRO, UL, TUV, SEV, VDE, entre outros) – obrigatória
para fabricante e distribuidor;
Certificado de Boas Práticas de Fabricação expedido pela ANVISA (renovação anual),
para equipamentos nacionais de Classe de Risco III e IV – obrigatório para fabricante.

Disposições Gerais
Todos os documentos deverão ser encaminhados via correio, e-mail ou entregues
diretamente ao Setor de Compras, atualizados e dentro do prazo de validade, juntamente com
a Ficha de Cadastro que deve ser solicitada junto ao setor de compras.
Tal procedimento visa qualificar os fornecedores com relacionamento comercial direto com o
serviço, isto é, para aqueles que não possuem cadastro homologado na Central de Compras
Pró-Saúde. Os demais deverão se cadastrar na Central de Compras, cujo regulamento está
disponível no site da Pró-Saúde pelo endereço eletrônico www.prosaude.org.br.
Além das observações acima citadas, segue abaixo outras orientações para o cadastramento:
No caso de fornecimento de produtos isentos de registro no Ministério da Saúde, é necessária
uma cópia do documento de isenção;
Em casos de registros provisórios, é preciso documento que comprove a renovação de
registro quando expirar a data, ou a apresentação do registro definitivo;
Todos os documentos ficarão arquivados no Setor de compras, pelo período máximo de 01
ano.
O serviço dará preferência àqueles fornecedores que possuírem o Certificado de Boas
Práticas de Fabricação.
D. HOMOLOGAÇÃO DO FORNECEDOR E/OU PRESTADOR DE SERVIÇO

O fornecedor e/ou prestador de serviço, estará devidamente cadastrado e qualificado tão
somente após apresentar todos os documentos ora já citados no capítulo anterior, bem como
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preencher e entregar a “Ficha de Cadastramento”. Este formulário será fornecido pelo Setor
de Compras do serviço quando o relacionamento comercial for de trato direto com o setor
citado. Caso contrário, ou seja, o relacionamento comercial ocorrer através da Central de
Compras da Pró-Saúde, tal cadastro deverá ser realizado diretamente com a mesma, no site
www.prosaude.org.br/centraldecompras.
Para fins de informação da qualificação e credenciamento de qualquer fornecedor, o Setor de
Compras do serviço irá solicitar a confirmação da Central de Compras via e-mail.
A Pró-Saúde possui um Regulamento de Compras que se encontra no Anexo V desta
proposta.
Para ser considerado homologado o fornecedor deverá:
•
•

•

•

Estar com toda documentação completa e atualizada, de acordo com o objeto a ser
fornecido;
Receber parecer favorável junto a visita técnica (aplicável conforme o caso). Para as
visitas técnicas será gerado um relatório em formulário especifico, chamado Relatório de
Visita Técnica onde será formalizado o parecer e assinado pelos responsáveis na
execução da atividade, sendo que tal documento será arquivado na pasta do fornecedor.
No caso de prestadores de serviço (que atuam dentro do serviço ou em unidades
externas), estes deverão atingir o mínimo de 70% de conformidade, na auditoria realizada
com base no RAG (Requisitos de Apoio a Gestão) da Pró-Saúde. Tal roteiro será
disponibilizado ao prestador no momento da auditoria.
Os fornecedores não aprovados poderão passar por um novo processo de qualificação,
desde que demonstrem as alterações e correções necessárias nos documentos não
aceitos na avaliação anterior.
E. CUMPRIMENTO DAS NORMAS E PORTARIAS DA ANVISA

Os fornecedores deverão respeitar as diretrizes estabelecidas pela ANVISA na produção,
armazenamento e transporte de medicamentos, soluções parenterais, insumos
farmacêuticos, equipamentos médico-hospitalares, materiais de uso hospitalar e alimentos.
FIGURA 101-FLUXO DE COMPRAS
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F. RECEBIMENTO DE MERCADORIA

Os produtos somente serão recebidos se acompanhados da nota fiscal, a qual deve ser
entregue em no mínimo duas vias, corretamente preenchida e sem rasuras. Caso haja alguma
não conformidade, o fornecedor deverá providenciar uma carta de correção da nota fiscal em
até 24 horas após a notificação da não conformidade.
A nota fiscal numerada deve conter obrigatoriamente: Razão social em nome da Pró Saúde,
Endereço, CNPJ, Inscrição Estadual, número do pedido, data da emissão e data da entrega,
descrição dos produtos, lote, data de validade, valor unitário e total dos produtos, valor total
da nota e valor dos Impostos (ICMS, IPI), data vencimento da nota, boleto bancário ou dados
bancários para depósito em conta.
A quantidade, valor unitário e total devem estar em conformidade com a quantidade, valor
unitário e total indicada na nota fiscal e no pedido de compra e/ou contrato.
Os produtos devem ser entregues de acordo com os prazos estabelecidos no pedido de
compra ou acordo de fornecimento.
O não cumprimento dessas normas irá gerar uma notificação de não conformidade ao
fornecedor e será avaliado dentro dos critérios de pontuação das entregas.
G. ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS NAS FARMÁCIAS

Produtos que não necessitam de armazenamento especial:
•
•
•
•
•

Verificar os itens a serem repostos;
Colocar nas gavetas ou bins os itens de reposição;
Respeitar nesta reposição o critério PVPS (Primeiro a Vencer, Primeiro a Sair);
Colocar em sacolas separadas os lotes diferentes;
Disponibilizar para a dispensação lote a lote, respeitando o critério PVPS.

Multidoses:
•
•
•
•
•
•
•

Verificar os itens a serem repostos;
Afixar etiqueta de validade no frasco/tubo do produto;
Devolver cada frasco/tubo para sua caixa de origem;
Colocar nas gavetas ou bins os itens de reposição;
Respeitar nesta reposição o critério PVPS (Primeiro a Vencer, Primeiro a Sair);
Colocar em sacolas separadas os lotes diferentes;
Disponibilizar para a dispensação lote a lote, respeitando o critério PVPS.

Medicamentos termolábeis:
•
•
•
•
•

Verificar os itens a serem repostos;
Etiquetar medicamentos com etiqueta padronizada azul de MED. GELADEIRA;
Colocar na prateleira central da geladeira de armazenamento exclusivo de
medicamentos;
Respeitar nesta reposição o critério PVPS (Primeiro a Vencer, Primeiro a Sair);
Disponibilizar para a dispensação lote a lote, respeitando o critério PVPS.

Medicamentos sujeitos a controles especiais):
•
•
•
•
•
•
•

Verificar os itens a serem repostos;
Etiquetar medicamentos com etiqueta preta padronizada de MED. PORTARIA 344.
Colocar nos bins do armário com chaves os itens de reposição;
Respeitar nesta reposição o critério PVPS (Primeiro a Vencer, Primeiro a Sair);
Colocar em sacolas separadas os lotes diferentes;
Fechar o armário;
Disponibilizar para a dispensação lote a lote, respeitando o critério PVPS.
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FIGURA 102 - FLUXO FARMÁCIA

2.2.

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS A SER IMPLEMENTADA

A seguir apresentamos o Manual de Recursos Humanos utilizado pela Pró- Saúde nos
projetos por ela administrados.
A- GESTÃO DE PESSOAS
Escopo:
O processo de Gestão de Pessoas ou Gestão de Recursos Humanos está estruturado de
forma a garantir a qualificação e as competências adequadas aos colaboradores que
desenvolverão suas atividades e competências de forma segura, eficiente e eficaz.
A política de Gestão de Pessoas da Pró-Saúde é pautada e desenvolvida através de
estratégias que garantam o alinhamento, com a missão, visão, valores da instituição, com o
contratante, com a legislação e principalmente com o respeito aos seres humanos.
A área de Gestão de Pessoas é composta por:
•
•
•
•

Administração de Pessoal;
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
(SESMT);
Desenvolvimento organizacional;
Núcleo de Educação Permanente.

Missão
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A Pró-Saúde é uma instituição completa, que contribui de forma decisiva para a melhoria dos
serviços públicos no Brasil.
Sua missão é promover soluções na área da Saúde, Educação e Assistência Social.
Visão
Ser 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.
Princípios
Profissionalismo
Competência técnica, responsabilidade pessoal e atendimento humanizado para atingir os
objetivos definidos. A Pró-Saúde coloca o seu público em primeiro lugar, por isso, tem como
valores primordiais a filantropia, 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 e sustentável.
Ética

Transparência e respeito em todas as relações, marcados pelo sigilo profissional.
B- RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Objetivo:
Normatizar o processo de Recrutamento e Seleção de candidatos para as vagas disponíveis
de acordo com os cargos/funções e competências que serão desenvolvidas nas atividades
das unidades e serviços de saúde.
Processo Seletivo:
O Processo Seletivo destina-se à:
•
•

Complementar o quadro de profissionais devido a vagas abertas;
Formação de Cadastro Reserva para as vagas que eventualmente surgirem em
decorrência de necessidades técnicas e operacionais.

Para iniciar o Processo Seletivo, a vaga aberta será anunciada em sites especializados em
busca de emprego, grupos de emprego relacionados ao perfil da vaga e também no site e nas
redes sociais da Pró-Saúde, conforme definição da equipe de RH.
Quando necessário, a metodologia adotada será gerenciamento das vagas por edital. As
etapas serão estabelecidas de acordo com cada categoria profissional, podendo conter:
Inscrição, Triagem, Prova objetiva, Entrevista individual/coletiva e Avaliação Comportamental.
Das Inscrições
Os candidatos podem se inscrever através do site ou encaminhando seu currículo através
de e-mail conforme indicado no edital ou na divulgação, respeitando dias e horários
estabelecidos.
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A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas pela Pró-Saúde.
Independentemente da existência de processo seletivo, o profissional pode cadastrar seu
currículo
no
Banco
de
Currículo
da
Pró-Saúde
através
do
site
www.prosaude.org.br/trabalheconosco.
Das Inscrições para Pessoas com Deficiência ou Necessidades Especiais
A garantia de acesso ao trabalho para a pessoa com deficiência é prevista em lei desde
que o cargo pretendido seja compatível com a deficiência de que é portadora, conforme
Legislação Municipal e Federal vigentes.
Para concorrer a uma vaga, o candidato deverá:
•
•

No ato da inscrição, declarar-se Pessoa com Deficiência;
No caso de deficiência permanente encaminhar Laudo Médico (cópia autenticada ou
original) e cópia do CPF (cópia simples). O laudo médico só será considerado válido se
emitido nos últimos doze meses e deverá constar:
o A natureza da deficiência;
o O grau da deficiência;
o O código correspondente, segundo a Classificação Internacional de Doenças –
CID;
o A data de expedição do laudo;
o Assinatura e carimbo contendo o número do CRM do Médico que está emitindo o
laudo.

O candidato que se declarar Pessoa com Deficiência pode requerer Atendimento Especial, no
ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições que necessita
para a realização destas.
Do Processo de Avaliação e Seleção de Pessoal
O Processo de avaliação e seleção de pessoal será dividido nas seguintes etapas:
Etapa I – Análise do currículo frente aos requisitos mínimos exigidos pela vaga e
convocação destes para participação no processo de avaliação.
Etapa II – Aplicação de prova de conhecimento específico e/ou conhecimentos gerais: a
nota mínima para que o candidato se habilite para a próxima fase será de 6,0.
Etapa III – Avaliação Comportamental e Entrevista final.
Etapa IV - Aprovação
O cronograma das etapas da seleção será acordado entre a equipe de Recursos Humanos e
o gestor da vaga. A contratação pelo gestor da vaga, será baseada na lista de classificação
dos candidatos, com apoio da equipe de Recursos Humanos, considerando o desempenho
do candidato nas fases citadas acima, cuja a nota de corte será de 6 (seis) e observando-se
ainda os critérios definidos pelo modelo de gestão por competências aplicado na Pró-Saúde
(no Anexo I desta proposta encontram-se as descrições de cargos). Em caso de empate, será
dado preferência para o candidato interno e prevalecendo o empate será contratado o
candidato com melhor desempenho na prova de conhecimento específico.
O arquivamento dos processos seletivos é realizado conforme política interna do RH. As
provas são arquivadas por 90 dias; gabaritos, redações e testes de avaliação
comportamental são arquivados por 01 (um) ano. O processo do candidato aprovado, é
arquivado em seu prontuário funcional.
Da Convocação e Contratação
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A divulgação do resultado do processo seletivo poderá ser através do site da Pró-Saúde e/ou
os candidatos selecionados receberão notificação por e-mail e/ou telefone enviado pela
equipe de Recursos Humanos.
O candidato deve respeitar o prazo informado para apresentação da documentação.
No ato da contratação, os candidatos deverão apresentar:
a) Carteira de Trabalho (CTPS) - original;
b) 02 (duas) fotos 3x4 coloridas, recentes e iguais;
c) Certidão de Antecedentes Criminais e Processuais (para cargos específicos).
No ato da contratação, os candidatos deverão apresentar ORIGINAIS e CÓPIAS SIMPLES
dos seguintes documentos (frente e verso legível):
a) RG, CPF, Título de Eleitor e comprovante de última votação, PIS/PASEP (caso o candidato
não possua o cartão do PIS, deverá retirar o extrato de FGTS na Caixa Econômica Federal);
b) Certificado de Reservista para candidatos, do sexo masculino, maior de 18 anos;
c) Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação de Desquite/Divorcio/União Estável;
d) Certidão de Nascimento (filhos menores de 21 anos);
e) 01 (uma) cópia da Carteira de Vacinação Pessoal, constando vacina Antitetânica, Tríplice
Viral e Contra a Hepatite B (atualizada conforme calendário vacinal);
f) Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos de idade (atualizada conforme calendário oficial
do Ministério da Saúde);
g) Comprovante de Matrícula Escolar de filhos com idade até 14 anos;
h) Diploma ou Certificado do Nível de Escolaridade requisitado pelo cargo (categorias técnicas
devem apresentar também Diploma ou Certificado de Conclusão do curso);
i) Cédula do Registro no Conselho de Classe (se for o caso);
j) Comprovante de Pagamento da Anuidade do Conselho de Classe do ano vigente ou
Declaração de Quitação (se for o caso);
k) Comprovante de Pagamento da Contribuição Sindical (cópia da Guia de Recolhimento do
Ano vigente, ou cópia da CTPS atualizada);
l) 01 (uma) cópia de Comprovante de Residência Nominal, com CEP (preferencialmente conta
de telefone, energia ou gás), atualizada.
m) 01 (uma) Cópia da CTPS (folha de Identificação Civil: folha com a foto e o verso;
n) Para Carteira sem baixa, apresentar uma cópia da rescisão ou Declaração emitida pelo
Empregador ou Carta de pedido de Demissão informando a data da dispensa e se haverá o
cumprimento do Aviso Prévio devidamente recebido e carimbado pelo empregador. Nos casos
de contrato vigente apresentar a escala de trabalho a fim de comprovar a disponibilidade para
exercer a função.
o) se relacionamento estável, apresentar cópia dos documentos do (a) companheiro (a) e
documento que o (a) caracterize como dependente.
Não será contratado o candidato que deixar de comprovar qualquer um dos requisitos para
contratação no cargo.
Avaliação de Experiência aos 45 e 90 dias
Para acompanhar o desenvolvimento do colaborador, com objetivo de avaliá-lo e potencializálo será realizada, aos 45 e 90 dias a partir da data de sua admissão, a Avaliação de
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Experiência com Foco em Competências. A avaliação será direta, realizada pela chefia
imediata e acompanhada de feedback ao colaborador.
Se houver rescisão de contrato ao final dos 90 dias (período de experiência), o gestor deverá
elaborar justificativa e encaminhar ao Departamento de Recursos Humanos.
Disposições gerais sobre Processo de Avaliação e Seleção:
Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões relativas a
notas das avaliações realizadas pelos candidatos.
O prazo de validade dos Processos Seletivos será de 01(um) ano, contado a partir da data de
aprovação do candidato.
C- INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL
A Integração Institucional é a porta de entrada e objetiva recepcionar novos colaboradores,
facilitando sua adaptação e entendimento quanto ao funcionamento e filosofia da instituição.
Manual de Integração do Colaborador
A integração possui todas as informações necessárias para que o novo colaborador conheça
a instituição e a unidade, tais como: missão, visão, valores, história, benefícios, regras de
conduta, direitos e deveres e, noções de segurança no trabalho.
Crachá de Identificação
Documento de Identificação Funcional, com uso obrigatório durante a jornada de trabalho. O
crachá permite acesso às dependências da unidade, reconhecimento do profissional no
contato com outros profissionais e a identificação por parte da população atendida.
Uniformes
A instituição fornecerá aos empregados uniforme para cada categoria profissional, para
realização de suas atividades sem nenhum custo. Este uniforme será fornecido após a
aprovação do candidato no período de experiência.
Após o período de experiência, o empregado deve estar devidamente uniformizado para
iniciar suas atividades, sendo que, a falta de qualquer item do uniforme implicará em medida
disciplinar.
Registro de ponto
Conforme exposto no artigo da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT):
Art. 74 – O horário do trabalho constará de quadro, organizado conforme modelo expedido

pelo Ministro do Trabalho e afixado em lugar bem visível. Esse quadro será discriminativo no
caso de não ser o horário único para todos os empregados de uma mesma seção ou turma.
§ 1º - O horário de trabalho será anotado em registro de empregados com a indicação de

acordos ou contratos coletivos porventura celebrados.
§ 2º – Para os estabelecimentos de mais de dez empregados será obrigatória a anotação da

hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções
a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período
de repouso.
Todos os funcionários devem registrar seu ponto, com exceção dos Diretores, Gerentes,
Coordenadores e Consultores, mediante comunicado do Diretor Geral do serviço formalizado
junto ao Departamento Pessoal.
O registro da presença do funcionário se realiza por meio de ponto eletrônico biométrico.
Atende ao preconizado pela Portaria TEM 1.510 de 2009, que regulamenta o Sistema de
Registro de Ponto.
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A assiduidade e pontualidade são consideradas pela instituição condições fundamentais para
não prejudicar as rotinas e não comprometer as atividades desenvolvidas.
Em situações de Férias, Auxílio-Doença, Acidente de Trabalho, Licença Maternidade, Adoção
ou Paternidade, o registro de ponto permanecerá em branco e as devidas anotações serão
realizadas no Tratamento de Ponto, para impressão do Espelho do Ponto.
Alterações de horários de trabalho somente podem ser realizadas com previa autorização do
Gestor.
O Espelho de Ponto deverá ser assinado exclusivamente pelo funcionário.
Faltas
São consideradas faltas, conforme a situação:
•
•

•

Faltas abonadas: Licença Médica, Licença Nojo (Falecimento pai, mãe, filhos e irmãos.),
Licença Gala, Licença Paternidade, Participação em Processos na Justiça, Serviço Militar,
dentre outros conforme disposto no art. 473 da CLT.
Faltas Justificadas: São aquelas que não estão contempladas na CLT ou em Instrumento
Coletivo de Trabalho, mas que necessitam de comprovante ou declaração de
comparecimento e o empregado é descontado em Folha de Pagamento sem perda do
período de gozo de férias e 13º. Salário.
Faltas Injustificadas: São aquelas faltas sem nenhum tipo de comprovante, portanto,
geram desconto em Folha de Pagamento, quando superior a 05 (cinco) faltas dentro do
Período Aquisitivo, com perda no 13º. Salário e período de gozo de férias.

Afastamentos - INSS
•
•

•

Auxílio Doença e Acidente de Trabalho: Em caso de afastamento superior a 15 (quinze)
dias, o empregado é encaminhado ao INSS para dar entrada no Auxílio Doença.
Licença Maternidade: O artigo 392 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, prevê
que a partir do 8º (oitavo) mês de gestação, mediante apresentação de atestado médico
de 120 (cento e vinte) dias, a empregada poderá gozar do benefício, que é pago pela
Instituição em Folha de Pagamento e deduzido na Guia de Recolhimento da Previdência
Social. A licença maternidade também é garantida para gestantes que perderem o feto
acima da 23ª semana de gestação.
Licença Adoção: De acordo com a Lei 12.873 – Art. 71-A: Ao segurado ou segurada da
Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é
devido salário-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias.

D- POLÍTICA DOS PROCESSOS DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL
Critérios para Movimentação de Pessoal:
•
•
•
•
•
•

Só poderão ser realizadas após o período de pelo menos 12 meses na mesma unidade
de serviço e mesma função, ou por necessidade da instituição;
A possibilidade deverá ser avaliada pelos gestores envolvidos juntamente com a área de
Gestão de Pessoas;
O interesse de recolocação na vaga deverá ser comunicado ao departamento de gestão
de pessoas;
A efetivação dependerá da existência da vaga;
A efetivação somente poderá ser realizada após aceitação e formalização por todos os
envolvidos;
As transferências somente poderão ocorrer após verificação da programação de férias.

E- POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL
A Política de Desenvolvimento de Pessoas da Pró-Saúde integra as ações de
desenvolvimento e capacitação de todos os profissionais pertencentes a Unidade de Saúde,
a fim de contribuir para o aperfeiçoamento e crescimento de seus profissionais e manutenção
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de um bom clima organizacional, favorecendo a interação e integração nos processos de
trabalho. As ações de desenvolvimento e capacitação dos profissionais serão realizadas de
acordo com a estrutura e número de colaboradores da unidade.
Avaliação de Desempenho
A avaliação de desempenho deve ser encaminhada e realizada pelo gestor. Esta metodologia
oportuniza tempo necessário para avaliar o colaborador em seu desempenho em cada
indicador de competência definida para a sua função, baseada em sua descrição de
cargos/atividades.
A avaliação adotada é formal (formulário pré-estabelecido), direta (realizado pela chefia
imediata) e acompanhada de feedback (retorno da avaliação ao funcionário). Serão levadas
em consideração as competências comportamentais e técnicas do funcionário. Será realizada
a cada 02 anos.
Esta avaliação será de 180 graus. Este tipo de avaliação é uma ferramenta que tem como
foco a gestão estratégica de pessoas, onde o avaliado é analisado somente pelos seus
superiores, ou seja, permite que o gestor realize uma avaliação de cada membro da sua
equipe, tendo por base as metas que lhe foram determinadas durante o período.
Capacitação do Profissional
Capacitar é tornar o profissional habilitado para desempenhar sua função e favorecer, tanto o
empregador, quanto o colaborador, uma vez que este se sente mais motivado e apto para o
exercício de suas funções.
A capacitação dos profissionais deverá ocorrer após a avaliação de desempenho ou quando
houver inclusão de novo equipamento e/ou sistema na unidade, ou ainda por solicitação do
gestor da área. Será elaborado um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) para o
colaborador com avaliação de desempenho menor que 70 pontos. Esta atividade será
acompanhada pelo RH e pelo gestor da área. O funcionário é responsável por executar as
tarefas definidas no seu PDI.
Os profissionais em cargos de liderança deverão atingir pontuação acima de 80.
Ressaltamos que além das ações do PDI, cada unidade de saúde possuirá um Plano Global
de Capacitação Técnica promovido pelo Núcleo de Educação Permanente.
Conforme citado anteriormente, a avaliação de desempenho ocorrerá a cada 2 anos, sendo
que a segunda avaliação terá como base a execução do PDI. O baixo desempenho na
segunda avaliação poderá gerar o desligamento do colaborador.
Incentivos De Carreira
O incentivo de carreira e sucessão, quando ocorrer, deve ter por base a análise da Avaliação
de Desempenho do ano corrente, o progresso e o histórico funcional. Para casos de carreira
e sucessão, será inclusa também a análise de compatibilidade dos pré-requisitos do
colaborador e da vaga. Para todos os casos, o mínimo de tempo exigido pela empresa é que
o colaborador tenha pelo menos 12 meses de permanência no cargo atual na condição de
contrato por tempo indeterminado.
Poderá haver exceções que deverão ser justificadas e autorizadas pelo Diretor Geral da
Unidade.
Princípios básicos para o incentivo de carreira: o colaborador deve apresentar os
requisitos estabelecidos para o cargo e é desejável que faça parte do quadro funcional da
unidade há, no mínimo, 12 meses.
Será considerada também para análise prévia as informações do histórico funcional
(pontualidade, assiduidade, medidas disciplinares, dentre outros) e sua avaliação de
desempenho citado acima.
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O tempo de empresa será um pré-requisito básico para análise prévia do colaborador em caso
de incentivo de carreira e mudança de função simples. Contudo, este requisito somente será
flexível em casos esporádicos devidamente justificados e aprovados pela diretoria registrado
em avaliações de experiência ou desempenho anual.
Pesquisa de Clima Organizacional
A Pesquisa de Clima Organizacional é uma ferramenta para coleta de dados, sobre a
percepção dos colaboradores em relação aos diversos fatores que afetam os níveis de
motivação e desempenho dos mesmos. Além da identificação destes problemas, a pesquisa,
enquanto meio de comunicação, possibilita ainda a utilização do conhecimento tácito dos
colaboradores para a resolução dos problemas com os quais os mesmos lidam diariamente.
A pesquisa, portanto, possibilita que a organização avalie seu momento atual e planeje ações,
em um processo de melhoria contínua.
A Unidade de Saúde realizará a pesquisa anualmente e divulgará um resumo com os
resultados obtidos e plano de melhorias, para os colaboradores.
A pesquisa de clima é um meio para a Unidade de Saúde identificar oportunidades de
melhorias contínuas no seu ambiente e nas condições de trabalho. Portanto, uma vez
identificadas, deve ser elaborado plano de ação.
F- POLÍTICA DE SALÁRIOS
As bases salariais serão revisadas através de pesquisa interna considerando os serviços da
mesma região com o mesmo perfil. Também poderá ser utilizado como referência os valores
de salários praticados pelo ente público local.
A política de salários é estabelecida conforme os padrões utilizados no mercado para cargos
competentes com responsabilidades semelhantes, na mesma área geográfica, levando em
consideração a capacidade financeira da Instituição, preservando o equilíbrio orçamentário
da Organização.
Alterações Salariais: Os tipos de alteração salarial previstos são os seguintes:
•
•
•
•

Promoção: promoção para um cargo maior, também conhecida como Promoção Vertical.
Através de processo seletivo interno.
Transferência para outro cargo: através de processo seletivo interno.
Ajustes de mercado: através de pesquisa de mercado com pelo menos 3 serviços do
mesmo perfil, por piso sindical ou plano de cargos do ente público.
Reclassificação do cargo: através de pesquisa de mercado com pelo menos 3 serviços do
mesmo perfil, por piso sindical ou plano de cargos do ente público.

Benefícios
Em seus projetos a Pró-Saúde concede os benefícios previstos em Legislação e em
convenções coletivas.
G- MEDIDAS DISCIPLINARES
Ferramenta legal à disposição do empregador para reajustamento de conduta do empregado
que deixa de cumprir com as obrigações do Contrato de Trabalho.
Dependendo da gravidade da falta cometida pelo colaborador, a Entidade adota as seguintes
medidas:
ADVERTÊNCIA VERBAL- Comunicação verbal ao colaborador, indicando-lhe a falta
cometida.
ADVERTÊNCIA POR ESCRITO- Comunicação e registro por escrito da falta cometida.
SUSPENSÃO- Em caso de falta grave, poderá ocorrer a suspensão do colaborador por um
período que pode variar de 1 a 29 dias, ficando igualmente suspensa a remuneração do (s)
dia (s) correspondente (s) e refletirá nas férias.
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DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA- Aplicado em casos de faltas ou outras situações
consideradas muito graves, conforme artigo 482 da C.L.T.
DESLIGAMENTO FUNCIONAL - Em casos solicitação de desligamento funcional, será
obrigatório o preenchimento e devida justificativa no formulário de solicitação de
desligamento, isso pela chefia imediata e assinada pela diretoria da área.
H- PREMISSAS BÁSICAS
Por acreditar na capacidade de promover o desenvolvimento de pessoas, a Pró-Saúde define
e estabelece a política de Gestão de Pessoas considerando algumas premissas básicas:
•
•
•
•
•
•
•

•

Cumprir todas as exigências, normas, leis e convenções legais pertinentes às relações e
ambiente de trabalho e aplicáveis às nossas atividades;
Assumir o compromisso público de defesa e proteção aos Direitos Humanos, Direitos da
Criança e Direitos Fundamentais do Trabalho, em alinhamento a Princípios, Padrões e
Tratados conclamados nacional e internacionalmente;
Não empregamos menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, conforme previsto no artigo 7º da Constituição Federal.
Respeitar a diversidade e dignidade do ser humano, preservando a individualidade e
privacidade, não admitindo a prática de atos discriminatórios de qualquer natureza: no
ambiente de trabalho com público interno e externo;
Assegurar o bom relacionamento entre todos os profissionais da Unidade de Saúde,
mantendo um ambiente de trabalho seguro e saudável e propiciar condições para níveis
ótimos de desempenho e produtividade;
Assegurar a segurança e saúde ocupacional e contribuir para melhoria da qualidade de
vida dos colaboradores;
Promover o constante desenvolvimento e aperfeiçoamento das potencialidades técnicas
e comportamentais de nossos colaboradores e disponibilizar mecanismos favoráveis que
lhes permitam administrar seu plano de crescimento, pessoal e profissional, a fim de
garantir a melhoria contínua dos processos de gestão;
Garantir prioridade de oportunidades para o crescimento profissional das pessoas, pelo
investimento e desenvolvimento das competências, pela valorização e respeito ao
conhecimento e formação profissional, estes adquiridos ao longo da carreira.

2.3.

PROPOSTA PARA REGIMENTO INTERNO DA MATERNIDADE

A seguir apresentamos um modelo do Manual de Gestão (Regimento Interno), nomenclatura
utilizada pela Pró-Saúde. Este modelo deverá ser adaptado para as características do
Hospital.
INTRODUÇÃO
Este Manual define e caracteriza o sistema de gestão aplicado na “Maternidade da Zona Norte
“Dra. Euclélia Américo”, com o propósito de organizar os recursos necessários à prestação
de serviços qualificados que atendam aos requisitos dos clientes, bem como aos requisitos
legais e regulamentares aplicáveis.
O conteúdo deste Manual é de responsabilidade da Diretoria Geral do hospital; a natureza da
revisão deve ser indicada no controle de revisões, última página deste Manual.
O Manual foi estruturado em itens direcionadores: Apresentação; Organização; Qualidade
integrada à gestão hospitalar; Responsabilidade da direção; e, Controle de revisões.
APRESENTAÇÃO
DA MATERNIDADE
(Breve relato da origem da Unidade)
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O XXX foi construído no ano de XXX, por iniciativa de XXX, com recursos de XXX. Conta com
XXX m2 de área construída e uma área total de XXX m2.
A área de atuação é XXX; o perfil de atendimento é predominantemente XXX; a clientela é
formada por pacientes do Sistema Único de Saúde e dos convênios XXX.
Este serviço é um patrimônio público e encontra-se sob gestão de uma OSS – Organização
Social de Saúde denominada Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e
Hospitalar, regularmente contratada para esta finalidade.
A Identidade do serviço, que compõem a parte filosófica da instituição, constituída pelo:
Negócio: XXXX
Missão: XXXX
Visão: XXXX
Princípios institucionais/organizacionais: XXXX
DO CONTRATO DE GESTÃO
O contrato de gestão Nº XXX datado de XXX, seus anexos técnicos e aditivos são
instrumentos que outorgam à Pró-Saúde poder de gestão do serviço e estabelecem todas as
condições operacionais acerca da produção de serviços e custeio da atividade. Dada a
relevância do contrato de gestão ele é parte integrante deste Manual.
Da Pró-Saúde
Entidade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica, com sede e foro jurídico na
cidade de São Paulo, Capital. A Pró-saúde tem duração por tempo indeterminado, com as
seguintes finalidades:
a) Prestar e promover assistência à educação, à saúde e a serviços médico-hospitalares a
quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso,
opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação, quanto
ambulatorial;
b) Prestar assistência social, por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a
comunidade a se realizar;
c) Desenvolver, direta ou indiretamente, a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo
em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde,
inclusive promovendo ou participando de campanhas específicas para assuntos de seu
interesse e da coletividade a que atende;
d) Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença,
orientação sanitária e imunização.
ORGANIZAÇÃO
O hospital está organizado em unidades administrativas, técnicas e assistenciais que se interrelacionam, compondo a estrutura organizacional. O organograma é o documento que
demonstra e formaliza essa estrutura, bem como a relação hierárquica de subordinação
existente entre as diversas unidades. Cabe ao Diretor de Operações e Diretor Geral do serviço
sua aprovação.
Instruções para elaboração do Organograma:
a) As comissões não precisam constar todas em ícones separados, aquelas ligadas à
Diretoria Geral podem estar apresentadas em um único item denominado “Comissões” e
no rodapé do documento citar na legenda todas as comissões que estão inseridas neste
item;
b) A identificação deverá ocorrer por setores/unidades. Não cite cargos no organograma;
c) Serviços terceirizados deverão ser indicados em tens tracejados e ligados à Diretoria a
qual estão associados;
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d) Funções de Staff, que respondem a um superior e não têm autoridade total sobre os níveis
abaixo, são colocados em níveis intermediários e ligados a linha principal do superior
correspondente;
e) Siglas no organograma devem ser evitadas;
f) As linhas de comunicação e hierarquia devem aparecer na legenda em acordo com o tipo
utilizado;
g) As instruções constantes deste item devem ser retiradas do Manual de Gestão após sua
elaboração.
O Organograma apresenta-se em linhas de comando, a saber:
Diretoria Pró-Saúde Sede
O serviço, enquanto organização é uma Dependência (filial) da Pró-Saúde, com sede em São
Paulo, Capital. Neste sentido seu Diretor Geral e demais diretores de área são designados
pela Pró-Saúde Sede.
DIRETORIA GERAL DO HOSPITAL
É a autoridade funcional do serviço, responsável pelo cumprimento das obrigações e metas
previamente definidos em contrato, bem como pela implantação das diretrizes e políticas de
gestão. Compete à Diretoria Geral cumprir e fazer cumprir este Manual.
DIRETORIAS/COORDENADORIAS DAS ÁREAS
É o órgão executor das políticas, diretrizes, objetivos e metas emanadas da alta direção, a
serem implementados nas unidades sob comando direto, bem como representar os interesses
e necessidades destas unidades no contexto do serviço. Compete cumprir e fazer cumprir
este manual e representar a Diretoria Geral quando necessário.
NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE
O núcleo deverá traduzir o modelo de gestão da Pró-Saúde atuando em consonância com as
disciplinas que o compõe: gestão estratégica, gestão de processos, segurança assistencial,
auditorias e certificações e serviço de atendimento ao cliente. O objetivo final é assegurar a
qualidade e a segurança ao paciente/usuário que recebe prestação dos serviços.
Comissões Hospitalares
A Diretoria irá organizar e manter em funcionamento todas as Comissões legalmente exigidas
pelos Órgãos Públicos fiscalizadores da atividade hospitalar, bem como poderá criar outras
para melhorar o desempenho institucional.
COMISSÕES OBRIGATÓRIAS
Comissão de Ética Médica
Lei 3.268/57 de 30/09/1957 (DOU 04/10/1957). Resolução CFM 1215/85. É o órgão
supervisor da ética profissional na instituição, representando os Conselhos Regional e Federal
de Medicina. Estes Conselhos têm por atribuição julgar e disciplinar a classe médica nos
aspectos referentes ao exercício profissional e ético da Medicina. Esta Comissão deverá ser
presidida pelo Diretor Técnico e será composta pelos membros do Corpo Clínico do mesmo.
As competências estarão definidas na Ata de Abertura/Regimento da Comissão.
Comissão de Controle da Infecção Hospitalar (CCIH)
A Comissão de Controle da Infecção Hospitalar é o órgão de assessoria à Direção Geral e de
execução das ações de controle de infecção hospitalar – Resolução Nº 2616/1998 e de
assessoramento dos serviços médicos e hospitalares. As competências estarão definidas na
Ata de Abertura/Regimento da Comissão; composta pelos profissionais do Hospital que têm
maior afinidade com a problemática, devendo participar necessariamente a coordenação dos
serviços de apoio, enfermagem, farmácia, laboratório e médico infectologista responsável pelo
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar.
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Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
Esta Comissão é regida pela Lei nº 6.514 de 22/12/77 e regulamentada pela NR-5 do
Ministério do Trabalho, constituindo um órgão de assessoria e atuação, composta por
cinquenta por cento de seus membros indicados pela Diretoria e cinquenta por cento de seus
membros eleitos pelos colaboradores do serviço.
Esta comissão terá suas competências descritas na Ata de Abertura / Regimento da mesma.
Comissão de Revisão de Prontuários
Resolução 1638 de 10/07/2002. Esta Comissão deve ser designada pelo Diretor Geral, sendo
membros dessa comissão representante indicado pelo Diretor Técnico, Diretor Clínico, Diretor
de Enfermagem, Psicólogo, Assistente Social, Faturamento, bem como outros profissionais
que se fizerem necessários. Está comissão terá suas competências descritas na Ata de
Abertura / Regimento da mesma.
Comissão de Óbitos
(Legislação estadual) Esta Comissão deve ser designada pelo Diretor Geral e devem ser
considerados membros dessa comissão representante indicado pelo Diretor Técnico, Diretor
Clínico, Diretor de Enfermagem, médico patologista, bem como, outros profissionais que ser
fizerem necessários. Está comissão terá suas competências descritas na Ata de Abertura /
Regimento da mesma.
Comissão de Avaliação Nutricional
Ministério da Saúde (Portaria 337, 14/04/99). Esta Comissão deve ser designada pela
Diretoria Clínica e devem ser considerados membros dessa comissão representantes
indicados pelo Diretor Técnico, Diretor de Apoio, Diretor de Enfermagem, Diretor
Administrativo, Representante SCIH, NEP, bem como, outros profissionais que se fizerem
necessários. Está comissão terá suas competências descritas na Ata de Abertura / Regimento
da mesma.
Comissão de Ética de Enfermagem
Resolução COFEN 172/94. Esta Comissão deve ser designada pela Diretoria de Enfermagem
e devem ser considerados membros desta, profissionais indicados pela mesma, os quais
deverão ter entre outras atribuições, a colaboração com os CORENs regionais no combate
ao exercício ilegal da profissão. Está comissão terá suas competências descritas na Ata de
Abertura / Regimento da mesma.
COMISSÕES RECOMENDADAS
(Conforme requisitos contratuais, perfil assistencial e necessidades de cada hospital).
•
•
•
•
•
•
•
•

Comissão de Padronização de Materiais e Medicamentos;
Comissão de Gerenciamento de Resíduos Serviços de Saúde;
Comissão do Plano de Contingência Institucional;
Comissão de Hemoderivados;
Comissão Intra hospitalar de Transplantes;
Comissão de Curativos;
Comissão de Farmacovigilância e Tecnovigilância;
Comissão de Humanização.

EDUCAÇÃO PERMANENTE – NEP
O NEP deve interagir com todas as unidades, visando implementação de práticas de
educação permanente do profissional em seu local de trabalho.
COMUNICAÇÃO
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Compete fortalecer a comunicação e a imagem do serviço junto à comunidade em geral,
às instituições de classe, aos clientes internos e externos.
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Prover profissionais qualificados para suprir, em tempo, as vagas de trabalho abertas pelo
hospital. Avaliar perfil e emitir laudo dos candidatos.
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
Responsável pela admissão, compensação e desligamento de pessoal, ou seja, todo
processo de acompanhamento da relação contratual do colaborador com o serviço.
Representar o serviço junto aos órgãos oficiais (DRT, Sindicato, Justiça do Trabalho, etc.).
SEGURANÇA E MEDICINA DE TRABALHO (SESMT)
Deve promover o mais alto grau de bem-estar físico, mental e social aos trabalhadores,
prevenir os desvios de saúde e proteger os trabalhadores dos riscos resultantes dos
agentes agressores no ambiente de trabalho.

FINANCEIRO
Responsável pela administração de recursos financeiros, planejando e executando as políticas que vão
assegurar fluxo adequado de pagamento a fornecedores e prestadores de serviço, maximizando as
receitas disponíveis.

FATURAMENTO
Responsável pelo processamento, cobrança e recebimento das contas hospitalares dos
pacientes, internos e externos, do sistema único de saúde, particulares e diversos convênios
contratados.
CONTABILIDADE
Responsável por registrar e monitorar toda ação econômica que resulte em compromisso
financeiro perante terceiros seja para pagamento ou recebimento de recursos, subsidiando os
gestores com informações pertinentes.
CUSTOS
Responsável por gerar informações sobre a utilização de recursos e contribuição de resultado
gerado em cada serviço do hospital, precificação, apuração e análise de desempenho de
serviços existentes e novos projetos.
PATRIMÔNIO
Responsável por catalogar e controlar todos os bens patrimoniais. Proceder a controles de
inclusão, transferência e baixa dos bens próprios e de terceiros sob guarda.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Prover sistema de informações adequado e seguro necessário aos serviços prestados.
Responsável pela assistência técnica de software e hardware, atualização de sistemas
operacionais, procedimentos de segurança e preservação de informações e avaliação de
novas tecnologias.
HOTELARIA
Responsável pelo gerenciamento da interface dos serviços de apoio com o objetivo de garantir
qualidade do atendimento ao cliente através dos meios de hospedagem oferecidos.
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
Prover alimentação adequada aos usuários do serviço. Realiza a produção e a distribuição de
todos os alimentos, avalia, acompanha e orienta nutricionalmente os pacientes internados nas
diversas clínicas, bem como fornece alimentação aos profissionais e acompanhantes.
PROCESSAMENTO DE ROUPAS
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Prover roupa necessária aos serviços prestados. Realiza a coleta, transporte e separação de
roupa suja, bem como o processamento de lavagem, secagem, calandragem,
armazenamento e distribuição.
SEGURANÇA
Manter a ordem e zela pelos bens patrimoniais da instituição. Responsável por controlar
acessos e fluxos (pessoas e bens).
HIGIENE E LIMPEZA
Prover ambiente limpo e seguro necessário aos serviços prestados. Planeja e executa todas
as atividades relacionadas à preservação, limpeza, desinfecção, tratamento e manutenção de
piso, parede e mobiliário, faz coleta de resíduos.
COMPRAS
Prover o abastecimento de insumos adequados e seguros necessários aos serviços
prestados. Responsável por assegurar a melhor relação preço e qualidade pertinentes ao
orçamento do serviço.
ALMOXARIFADO
Responsável pelo recebimento, guarda, controle e distribuição dos insumos necessários ao
funcionamento do serviço observando condições técnicas e de segurança pertinentes.
FARMÁCIA
Prover medicamentos adequados e seguros necessários aos serviços prestados pelo serviço.
Responsável por programar, receber, estocar, preparar, controlar e distribuir medicamentos e
correlatos e manipular fórmulas magistrais.
INFRAESTRUTURA
Prover instalações adequadas e seguras necessárias aos serviços prestados pelo serviço.
Adequação e manutenção de ambientes hospitalares em conformidade com os requisitos da
RDC50. Conservação, recuperação e vistoria (laudo técnico) dos equipamentos, sistemas ou
instalações do serviço, com a finalidade de garantir sua completa operacionalidade.
ENGENHARIA CLÍNICA
Assegurar que todos os equipamentos de suporte à vida estejam em pleno funcionamento e
acompanhar toda questão preventiva e corretiva dos mesmos. Manter controle dos laudos
técnicos de funcionamento, localização e calibração.
ATENDIMENTO - RECEPÇÕES
Executar o atendimento a pacientes, acompanhantes e demais pessoas que buscarem
contato com o serviço. Responsável por processar os registros e encaminhamentos
adequados e seguros de todos os atendimentos.
INTERNAÇÃO
Receber pacientes e prover informações as pessoas que buscarem contato com o serviço.
Responsável por executar a internação e o encaminhamento adequado e seguro dos
pacientes e realizar gerenciamento de leitos.
TELEFONIA
Responsável pela comunicação via telefone e sistema de som, visando informar, realizar e
direcionar ligações, localizar pessoas, fazer anúncios, entre outros.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – SAU
Atuar como canal de comunicação entre cliente com o serviço. Receber e dar o
encaminhamento adequado e seguro a toda manifestação registrada ou verbal que seja feita
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envolvendo o serviço, seus serviços e profissionais. Responsável por pesquisar e medir o
grau de satisfação dos clientes e prover informações as Diretorias e demais lideranças do
serviço.
SERVIÇO SOCIAL
Prestar assistência social aos pacientes e profissionais do serviço, em uma abordagem
educativa, respeitando os princípios éticos e técnicos da profissão como premissa do serviço.
ARQUIVO E ESTATÍSTICA
Zelar pela preservação do prontuário e qualidade dos registros. Assegurar o fluxo e guarda
do prontuário do paciente, conforme legislações e normas estabelecidas, bem como
compilação de dados estatísticos.
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO (SADT)
Constituído pelas áreas que realizam exames e tratamentos, têm como atribuição o auxílio no
diagnóstico precoce e tratamento das principais patologias, contando com a utilização de
tecnologia adequada e técnicas preconizadas pelos manuais de boas práticas e protocolos
assistenciais.
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E TRAÇADOS:
Composto por Radiologia, Ultrassonografia, Tomografia, Endoscopia, Colonoscopia,
Eletrocardiograma, Eletroencefalograma, e outros que por ventura venham ser implantados.
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Serviço destinado a análise laboratorial dos componentes do organismo, por meio de exames
de sangue, urina, etc.
LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA
Esta unidade destina-se a realizar exames citológicos e estudos macro ou microscópios de
peças anatômicas retiradas cirurgicamente de doentes para fins de diagnósticos
PSICOLOGIA
Prestar atendimento psicológico aos pacientes internados e seus familiares utilizando
psicoterapia breve e focal bem como contribuir para a melhoria do nível de saúde mental,
aderência ao tratamento e reabilitação sócio psicológica.
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
Unidade física com ambientes destinados a armazenar, realizar testes de compatibilidade e
distribuir hemocomponentes para aplicação.
AMBULATÓRIO
Destinado ao atendimento de consultas de especialidades médicas diversas, conforme perfil
do serviço. São recebidos nesta unidade, pacientes referenciados ou não de outros serviços
para recuperação e reabilitação da saúde.
DIRETORIA TÉCNICA
É o órgão executor das políticas, diretrizes, objetivos e metas emanadas da alta direção, a
serem implementadas junto ao Corpo Clínico com o objetivo de programar o modelo
assistencial através de práticas de qualidade e segurança, bem como representar organizar
e supervisionar as atividades médicas, responsabilizando-se pelas atividades técnicas do
serviço médico do serviço, assegurando o exercício correto da Medicina, conforme as normas
vigentes.
CORPO CLÍNICO

236

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

O Corpo Clínico é constituído por médicos credenciados a desenvolverem atividades
profissionais no âmbito do serviço:
•
•

•

Os membros do Corpo Clínico por possuírem autonomia profissional são responsáveis
pela assistência médica aos que procuram o serviço e responde civil, penal e eticamente
por seus atos;
Aos membros do Corpo Clínico, será franqueada a utilização da infraestrutura,
instrumentais cirúrgicos e equipamentos, para atendimento dos clientes/pacientes e
cuidados oferecidos pelo serviço, na forma deste Manual de Gestão, observada a
habilitação de cada um, sem ônus para os mesmos, ressalvados os contratos em geral;
O credenciamento de médicos ao Corpo Clínico se fará conforme prescreve o presente
Manual de Gestão.

O Corpo Clínico, órgão de caráter administrativo e sem personalidade jurídica, é constituído
de Direção Clínica, Comissão de Ética Médica e Setores Médicos necessários e possíveis
para o atendimento da demanda de clientes do serviço, obedecidas às determinações do
presente Manual de Gestão:
•
•

O Corpo Clínico possuirá Regimento elaborado pela Direção Clínica, seguindo o RI
SEDE.DM.001 ou RI.SEDE.DM.002 – Regimento do Corpo Clínico (1 – Baixa
Complexidade, 2 – Média e Alta Complexidade) disciplinando assuntos técnicos e éticos;
O regimento do Corpo Clínico, para ter vigência plena, não poderá contrariar o disposto
neste Manual de Gestão.

A Diretoria do serviço, em acordo com o Diretor Clínico e o Diretor Técnico, poderá
eventualmente, autorizar médicos não pertencentes ao Corpo Clínico a atenderem clientes no
serviço.
A existência de Corpo Clínico, constituído regularmente, não impede que a Diretoria convenie
com pessoas jurídicas prestadoras de serviços e que seus profissionais médicos, atendam,
no Hospital, os clientes a elas vinculados.
A terceirização dos Serviços Médicos poderá ser realizada por meio da celebração de contrato
entre pessoas jurídicas, registrado em cartório, ficando garantido ao serviço o direito de
fiscalização do serviço, a realização do faturamento, sua participação e a aplicação das
normas deste Manual de Gestão.
Nota: Em observância ao organograma, anexar outras áreas existentes e excluir aquelas
que não fazem parte do escopo.
SERVIÇOS DA PRÓ-SAÚDE SEDE
SEDE/ DIRETORIA EXECUTIVA
Compete nomear diretores, acompanhar e orientar todo o processo de gestão, nos assuntos
administrativos de complexidade e relevância. Controlar e assegurar o bom desempenho do
serviço
SEDE/APOIO TÉCNICO
Profissionais especialistas das áreas médica, de enfermagem, contabilidade, finanças,
administração geral, administração de pessoal, gestão da qualidade, abastecimento, gestão
de suprimentos e outros, compõem a equipe de Apoio Técnico. Através de visitas periódicas,
esses profissionais orientam e participam do processo de gestão do serviço.
SEDE/DEPARTAMENTO JURÍDICO
Advogados da Sede orientam todas as demandas jurídicas. O serviço poderá contar com
apoio de advogados locais, porém, sob supervisão do Jurídico da Sede, ao qual compete:
•

Avaliar todos os contratos de prestação de serviços que a Unidade mantém com terceiros;
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•
•
•
•
•

Defender os interesses do serviço, judicial e extrajudicialmente;
Atuar em todas as ações em que o Hospital for sujeito ativo ou passivo;
Orientar o serviço sobre a conduta a ser adotada, objetivando eliminar ou diminuir os
riscos trabalhistas, civis e penais, para não acumular obrigações futuras;
Emitir pareceres sobre questões inerentes ao serviço, na aplicação dos diversos
dispositivos legais que forem aprovados;
Acompanhar e orientar a Unidade junto ao sindicato patronal nas negociações referentes
às Convenções Coletivas de Trabalho.
Nota: Outros serviços poderão ser processados diretamente pela Sede,
conforme a característica do serviço. Neste caso serão descritos neste item.

QUALIDADE INTEGRADA À GESTÃO HOSPITALAR
A gestão hospitalar está alinhada as ações de identificação e implementação de melhorias
da qualidade nos processos operacionais e boas práticas aplicadas aos serviços
hospitalares, bem como às diretrizes corporativas estabelecidas pela Sede da Pró-Saúde.
Requisitos Gerais
O serviço identifica a totalidade de seus processos de trabalho por meio do mapeamento
setorial e das possíveis interações administrativas ou técnicas (fornecedores e clientes),
objetivando com isto o estabelecimento de controles e critérios padronizados para
desempenho da assistência como um todo. A busca pelo alcance das metas estabelecidas
é a evidência do comprometimento do serviço com a melhoria contínua da qualidade dos
serviços prestados.

Objetivos da Qualidade Integrada à Gestão Hospitalar
Os objetivos da qualidade foram estabelecidos com base no planejamento estratégico do
serviço, desdobrados em metas, indicadores e ações as quais deverão ser observadas e
cumpridas integralmente, conforme requisitos contratuais acordados com as partes
interessadas.
Cumprimento integral das obrigações contratuais
Para prover serviços de qualidade na assistência por meio de sua infraestrutura, profissionais
capacitados, recursos tecnológicos, sustentabilidade e atendimento às legislações da saúde,
a gestão deve assegurar o cumprimento integral das obrigações contratuais, garantindo
assim, o pleno atendimento das necessidades e expectativas de seus clientes e partes
interessadas. Dentre as obrigações contratuais podem ou devem ainda constar, as seguintes
premissas:
Viabilidade Econômica
Com o intuito de propiciar uma estrutura hospitalar sólida e perene, é fundamental que haja
por parte da gestão uma preocupação em assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da
instituição, por meio das devidas alocações específicas de recursos que garantam o
atendimento aos requisitos da qualidade do serviço.
Auditorias (internas e externas) e certificações
O serviço mede seu grau de aderência a padrões de qualidade por meio de avaliação e
aplicação dos requisitos em seus processos/atividades de atendimento ao paciente/cliente,
objetivando a excelência dos serviços prestados, contando sempre que possível, com sua
adesão a programas de qualidade objetivando a melhoria contínua.
Treinamento e Desenvolvimento
A qualidade dos serviços oferecidos somente será alcançada caso haja o desenvolvimento e
aprimoramento de seu capital intelectual. Promovendo treinamento o serviço visa a
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disseminação do conhecimento por meio de cursos de capacitação, aperfeiçoamento técnico
e reciclagem de conceitos junto a seus profissionais.
Satisfação do paciente/cliente Colocamos as expectativas dos nossos clientes externos e
internos no ponto central da nossa atuação. O nosso sucesso é medido através da satisfação
dos clientes com os nossos serviços, e da sua fidelidade em relação à instituição.
Responsabilidade Socioambiental
Buscamos conquistar a confiabilidade junto à comunidade por meio do nosso compromisso
na gestão das questões ambientais e sociais. A utilização responsável dos recursos durante
todo o ciclo de vida dos nossos serviços aumenta a nossa credibilidade e sustentabilidade
perante a sociedade e meio ambiente.
Humanização
Uma das premissas mais importantes para o serviço é a Humanização, conceito que busca
acolher e envolver os pacientes/clientes de forma que sua estadia e recuperação ocorram
dentro de um ambiente de respeito e sensibilidade.
Estrutura do NQSP – Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente
A qualidade em um conceito maior foi traduzida no modelo de gestão da Pró-Saúde no
conjunto de várias ações que somadas originaram o NQSP, que tem em sua base as políticas
de segurança do paciente instruídas pelo Ministério da Saúde. Tem em sua constituição, no
mínimo, médico, enfermeiro, diretor geral e especialista em qualidade. O objetivo final é
assegurar a qualidade e a segurança ao paciente/cliente que recebe prestação dos serviços
no hospital.
Responsabilidade e Autoridade:
A responsabilidade e autoridade do pessoal que administra, desempenha e verifica atividades
que influenciam os resultados de processos e desempenho no tocante à qualidade dos
serviços prestados, sejam eles relativos à assistência, apoio e/ ou às rotinas administrativas,
estão definidas nas descrições de cargo e representada no organograma.
Membros individuais da organização podem assumir mais de uma responsabilidade. Na
ausência de qualquer titular de uma atividade específica, esta estará automaticamente
delegada ao seu superior imediato ou pessoa designada.
Estrutura da Documentação:
É a intenção deste Manual de Gestão, normatizar a hierarquia de documentos existente nos
hospitais:
Circular Normativa
Documento que declara as deliberações estratégicas da Diretoria referente à assuntos de
interesse comum a toda a Instituição.
Políticas
Documento que declara e institui as intenções, diretrizes, regras, normas e responsabilidades
da Diretoria, em relação às suas estratégias e objetivos, bem como, determina a estrutura e
recursos para sua implementação.
Manual de Gestão
Documento que descreve o sistema de gestão de uma organização de acordo com os padrões
e normas de referência.
Regimentos Obrigatórios
São os regimentos exigidos por força da lei, normalmente relativos ás comissões obrigatórias
e integram a ata de abertura das mesmas.
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Protocolos Clínicos
Recomendações desenvolvidas sistematicamente, para auxiliar no manejo de um problema
de saúde, dentro de uma circunstância clínica específica, preferencialmente baseada na
melhor informação científica (embasados em evidência).
Protocolos De Segurança Do Paciente
Definição de conduta objetiva atribuída aos profissionais no âmbito da atenção à saúde.
Representa o resultado de consenso técnico-científico formulado dentro de parâmetros de
qualidade, precisão de identificação e metodologia.
Manuais Institucionais
Documento que descreve de modo amplo orientações de todas as etapas de um processo
sistêmico (abrangência institucional) que compõem o Sistema de Gestão.
Mapa de Processos
Documento que descreve o conjunto de atividades inter-relacionadas, em sua sequência
lógica, que transformam as entradas (fornecedores e insumos) em saídas (produtos e
clientes) que deve agregar valor na percepção dos clientes, mencionando seus indicadores
de desempenho para proporcionar sua gestão.
Procedimentos de Gestão
Documento que descreve orientações sobre uma ou mais etapas de um processo sistêmico
(abrangência institucional) que compõem o Sistema de Gestão.
Manuais Técnicos
Documento que descreve de modo amplo todas as etapas de um processo de abrangência
setorial, ou seja, documentos com aplicação específica.
Instruções de Trabalho
Documentos que descrevem com adequado grau de detalhamento a forma específica de
executar uma atividade de um processo, setor ou área especificamente.
Registros
É um tipo de documento que apresenta os resultados obtidos ou fornece evidências de
atividades realizadas, que pode ser escrito ou automatizado sendo: notas, relatórios, lista de
presença, pedido de compras, guias, formulários preenchidos e outros.
Forma de apresentação e controle de documentos e registros
Os documentos são elaborados, aprovados e controlados conforme PG.SEDE.GI.001 Controle de Documentos e Registros, e suas atualizações. O procedimento adotado
também contempla a clara identificação das alterações, garantindo a todos os envolvidos a
disponibilização da última revisão nos locais de trabalho, onde são necessários para orientar
o desenvolvimento das atividades e que os considerados obsoletos sejam prontamente
retirados do uso.
Os registros são estabelecidos e mantidos quanto à sua Identificação, Armazenamento,
Proteção, Recuperação, Tempo de Retenção e Disposição dos registros e documentos
internos e externos utilizados pelos diversos processos identificados, também descritos no
supracitado procedimento de gestão.

RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
COMPROMETIMENTO DA ALTA DIREÇÃO
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As Diretorias estão comprometidas com o desenvolvimento, a implementação e a melhoria
contínua dos processos, sendo demonstrado por meio do cumprimento dos objetivos que
sustentam a identidade estratégica/organizacional do serviço e que dizem respeito ao
atendimento aos requisitos e cláusulas contratuais de gestão, e a garantia da qualidade na
prestação de serviços médico-hospitalares.
METAS DA ALTA DIREÇÃO
A Diretoria do hospital definiu entradas para o monitoramento de metas que serão abordadas
nas reuniões de análise crítica, com o intuito de verificar:
Metas contratuais e orçamentárias;
Resultado da assistência prestada aos pacientes e pesquisa de satisfação;
Indicadores operacionais, indicadores estratégicos e indicadores corporativos da Pró-Saúde.
METAS DOS GESTORES DE PROCESSOS
Há reuniões de nível gerencial, que são consideradas análises críticas de processos, com
periodicidade pré-definida, visando adequação e eficácia dos processos. São considerados
dados de entradas a serem analisados:
•
•
•
•

Resultados relacionados a pacientes;
Situações de Ações Corretivas e Preventivas e mitigação de riscos;
Desempenho dos processos (através dos resultados dos indicadores setoriais);
Acompanhamento do cumprimento de Planos de Ação

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
O processo de comunicação tem como objetivo a disseminação dos objetivos do serviço e as
ações voltadas para a qualidade dos serviços prestados, visando manter informados e
conscientizados os colaboradores, fornecedores e pacientes.
Meios para comunicação/divulgação
TABELA 77 - APLICABILIDADE DA DIVULGAÇÃO
Conteúdo para
Público Alvo Responsabilidade
Comunicação

Missão, Visão e Colaboradores
Valores
e pacientes

Objetivos,
Metas e
Projetos

Colaboradores

Direção Geral

Periodicidade

Contínua

Forma de
Comunicação
Informativos,
quadros nas áreas,
Intranet, papel de
parede dos
computadores,
banners, folders,
eventos
relacionados.

Acompanhame
Mural das áreas,
ntos mensais
Ata de Reunião de
Gestores dos
e/ou conforme
Análise Crítica e/ou
Processos, Direção definido em ata
Reunião com
e NQSP.
de reunião e ou
colaboradores e
quando
intranet
necessário

Resultados de
Auditorias
Colaboradores
Gestores dos
Internas e
dos setores
Processos, Direção
Externas, Plano
envolvidos
e NQSP.
de Ação e
Melhorias

Reuniões para
apresentação
dos resultados
e Reunião de
Análise Crítica

Ata de Reunião de
Análise Crítica e/ou
Reunião com
colaboradores e
intranet
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Dados de
Produção e
Produtividade

2.4.

Setorial

Geral

Responsável pela
atividade ou
processo
Responsável pela
atividade ou
processo

Mensal e com
validade
determinada.
Mensal e com
validade
determinada.

Indicadores
setoriais
Indicadores Gerais

PROPOSTA PARA REGIMENTO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM

A seguir apresentamos um modelo de Manual de Gestão do Serviço de Enfermagem
conforme solicitado em edital.
Ressaltamos que a Pró-Saúde utiliza um único instrumento denominado “ Manual de Gestão”
que contempla todas as áreas do hospital, apresentado no item anterior.
INTRODUÇÃO:

O objetivo do serviço de enfermagem é desenvolver ações de atenção integral a saúde dos
usuários, com excelência e eficácia, respeitando os princípios éticos, técnicos e científicos da
categoria, mantendo-se em consonância com a missão da Instituição.
O Regimento do Serviço de Enfermagem contempla as finalidades, posição, recursos
humanos e atribuições da Enfermagem, requisito para ingresso nos serviços, horário e
disposições gerais.
É de caráter normativo e flexível e tem por finalidade orientar, instruir e fomentar uma
assistência de enfermagem, baseada nos preceitos da lei, da ética e em referenciais teóricopráticos que viabilizam a construção do conhecimento e a promoção da assistência de
enfermagem, com competência, qualidade e humanismo de acordo com as diretrizes do SUS.
CAPÍTULO I – DA FINALIDADE
Art. 1º- O Serviço de Enfermagem tem por finalidade prestar uma assistência com qualidade,
com ausência de riscos ao cliente/ paciente, atuando em consonância com a Missão, Visão e
Valores institucionais, têm a filosofia baseada nos seguintes princípios:
•
•
•
•
•
•

Promoção da saúde e prevenção de doenças;
Atendimento humanizado e integral;
Respeito ao paciente, família e profissionais;
Trabalho multiprofissional, respeitando o modelo de gestão e atenção;
Incentivo ao desenvolvimento pessoal através de capacitações e estímulo ao trabalho em
equipe;
Promoção da interação de ensino/ pesquisa/ assistência propiciando espaços de prática
para a Residência e Graduação em Enfermagem, assim como para o nível médio.

CAPÍTULO II – DA RESPONSABILIDADE
Art. 2º- Compete ao Serviço de Enfermagem:
•
•
•
•

Fazer cumprir a Lei do Exercício Profissional conforme Decreto nº 94.406 de 08/06/1987;
Fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem conforme Resolução
COFEN nº 311/2007;
Realizar o dimensionamento do pessoal de enfermagem conforme Resolução COFEN nº
293/2004;
Estabelecer políticas da assistência de enfermagem através da Sistematização da
Assistência de Enfermagem.

CAPÍTULO III - DO PESSOAL, SEUS REQUISITOS E COMPETÊNCIAS
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Art. 3º - A equipe de enfermagem possui as seguintes atribuições, divididas em funções
específicas:
- Enfermeiro
•
•
•
•
•
•

Gerente de Enfermagem
Coordenador de Enfermagem
Supervisor de Enfermagem (Unidade/Serviços/Clínicas)
Enfermeiro Assistencial
Enfermeiro Diarista
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar

-Técnico de Enfermagem

Art. 4º - São requisitos e competências para Gerente/Supervisor/Coordenador de
Enfermagem (Unidade/Serviços/Clínicas)
Requisitos:
Gerente de Enfermagem
a. Graduação em Enfermagem
b. Registro junto ao COREN e quites com suas obrigações financeiras junto ao COREN
c. Ensino Superior Completo em Enfermagem ou Especialização em Administração Hospitalar
ou Gestão em Saúde ou MBA em Gestão Estratégica ou Gestão de Negócios e afins.
c. No mínimo 05 anos na área de enfermagem e 01 ano de experiência na área de
coordenador de enfermagem.
d. Desejável experiência profissional de três anos como enfermeiro assistencial
Competências: Orientação para resultados, Foco no Cliente, Relacionamento Interpessoal e
Comunicação. Gestão de Equipe, Liderança, Planejamento, Visão de Negócio e Visão
Sistêmica. Prevenção e solução de problemas, negociação, resiliência, criatividade, iniciativa,
segurança na tomada de decisão.
Coordenador de Enfermagem
a. Graduação em Enfermagem
b. Registro junto ao COREN e quites com suas obrigações financeiras junto ao COREN
c. Ensino Superior Completo em Enfermagem. Pós-Graduação em Gestão Hospitalar, Gestão
em Saúde, Gestão de Pessoas, Administração Hospitalar e áreas afins.
d. Desejável: 01 ano em cargo de Supervisão de Enfermagem.
Competências: Orientação para Resultados, Foco no Cliente, Relacionamento Interpessoal e
Comunicação. Gestão de Equipe, Liderança, Planejamento e Visão Sistêmica. Prevenção e
Solução de Problemas, Negociação, Iniciativa, Organização, Segurança na Tomada de
Decisão e Resiliência. Liderança, negociação, visão sistêmica dos serviços do SUS e
comprometimento com o projeto institucional.
Supervisor de Enfermagem
a. Graduação em Enfermagem
b. Registro junto ao COREN e quites com suas obrigações financeiras junto ao COREN
c. Ensino Superior Completo em Enfermagem. Desejável Especialização em Gestão em
Saúde, Gestão Hospitalar ou Gerenciamento de Enfermagem.
d. Desejável: Mínimo de 02 anos de experiência como Enfermeiro.
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Competências: Orientação para Resultados, Foco no Cliente, Relacionamento Interpessoal e
Comunicação. Gestão de Equipe, Liderança, Planejamento e Visão Sistêmica. Equilíbrio
Emocional, Flexibilidade, Prevenção e Solução de Problemas, Negociação, Autonomia do
Processo de Trabalho e Segurança na Tomada de Decisão
Art. 5º - São requisitos e competências para o Enfermeiro do Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar:
Requisitos:
a. Graduação em Enfermagem
b. Registro junto ao COREN e quites com suas obrigações financeiras junto ao COREN
c. Experiência profissional de três anos como enfermeiro na instituição
Competências: Capacidade de atualização científica, sobre assuntos relacionados ao controle
das infecções relacionadas à assistência à saúde, capacidade de comunicação e bom
relacionamento com as interfaces do hospital, tomada de decisão e assessoria a respeito dos
agravos relevantes.
Art. 6º - São requisitos e competências para o Enfermeiro Diarista:
Requisitos:
a. Graduação em Enfermagem
b. Registro junto ao COREN
c. Experiência profissional mínimo de 02 anos de experiência em pronto socorro adulto e
infantil, pronto atendimento; e experiência de 1 ano de supervisão em qualquer unidade
hospitalar
Competências: Liderança, trabalho em equipe, flexibilidade e comprometimento com o projeto
institucional.
Art. 7º - São requisitos e competências para o Enfermeiro Assistencial:
Requisitos:
a. Graduação em Enfermagem
b. Registro junto ao COREN
c. Experiência profissional mínimo de 02 anos de experiência como Enfermeiro.
Competências: Liderança, trabalho em equipe, flexibilidade e comprometimento com o projeto
institucional.
Art. 8º - São requisitos e competências para o Técnico de Enfermagem:
Requisitos:
a. Curso de Técnico em Enfermagem
b. Registro junto ao COREN
c. Experiência profissional
Competências: Responsabilidade e atitude ética, comunicação, trabalho em equipe e
comprometimento com o projeto institucional.
CAPÍTULO IV– DO PESSOAL E SUAS ATRIBUIÇÕES
Art. 9º- São atribuições do Gerente de Enfermagem:

•

Elaborar e executar o Planejamento Estratégico anual de enfermagem alinhado ao
planejamento da instituição;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar diagnóstico, planejar e avaliar resultados das ações pertinentes a enfermagem;
Zelar pelo cumprimento das disposições legais e éticas no exercício profissional da
Enfermagem;
Realizar gestão estratégica de trabalho, apoiar iniciativas e projetos de interesse do
Hospital;
Cooperar com as demais Diretorias do Hospital e assessorá-las nos assuntos de sua
competência;
Convocar e participar nas reuniões com coordenador e supervisores de enfermagem;
Participar nas ações de formação em serviço que são efetuadas na unidade;
Efetuar a avaliação de desempenho do coordenador e supervisores de enfermagem, de
acordo com a legislação e orientações da instituição;
Estabelecer as diretrizes da assistência de enfermagem de acordo com a missão, visão e
valores da instituição;
Assumir a responsabilidade técnica do Serviço de Enfermagem junto aos Conselhos
Federal e Regional de Enfermagem e demais entidades reguladoras de saúde;
Assegurar a prestação da assistência de enfermagem em todas as áreas de atendimento
do Hospital em quantidade e qualidade, garantindo sua efetividade;
Gerenciar as atividades técnicas, administrativas, de ensino e pesquisa junto a Educação
Permanente e Desenvolvimento, em consonância com a Diretoria Técnica do Hospital;
Acompanhar os trabalhos da Comissão de Ética em Enfermagem, tomando providências
quando necessário sobre atitudes e comportamentos dos profissionais de enfermagem;
Dimensionar o quadro de profissionais de enfermagem e solicitar o provimento nas vagas
das unidades de trabalho;
Indicar os supervisores de enfermagem como cargos de confiança, respeitando o critério
e requisitos específicos de cada cargo;
Assegurar a disponibilidade de serviços de enfermagem para todas as unidades do
hospital, bem como sua qualificação consoante aos objetivos e missão da Gerência de
Enfermagem e em perfeita conformidade com o regulamento do exercício de enfermagem
(COREN);
Estruturar, organizar e dirigir a Gerência de Enfermagem, assegurando a qualidade da
assistência, desenvolvendo, preservando e mantendo atualizados os processos de
qualidade;
Colaborar no planejamento dos objetivos, estratégias e políticas operacionais da Gerência
Assistencial;
Elaborar, propor e executar o plano de atividades da sua área de responsabilidade,
inclusive normas quando necessárias;
Aprovar os planos, dirigir e controlar as atividades das áreas subordinadas, às unidades
de internação adulto, unidade de internação infantil, centro cirúrgico, CME, pronto
atendimento adulto, pronto atendimento infantil, psiquiatria;
Zelar pelo patrimônio e imagem do hospital;
Tratar de assuntos específicos, de acordo com as qualificações e conhecimentos
pessoais;
Organizar, dirigir e supervisionar os cuidados de Enfermagem prestados pelo Hospital,
assegurando assistência contínua e eficiente aos pacientes;
Propor adaptações e reformar de planta física que se façam necessárias para atender às
necessidades técnicas;
Manter a Diretoria Técnica informada sobre todos os problemas operacionais, técnicos e
administrativos relacionados com os cuidados prestados aos pacientes, bem como, dar
sugestão das alterações em protocolos e manuais de Enfermagem;
Propiciar uma dinâmica de trabalho adequada à satisfação do paciente, de seus familiares
e da equipe de enfermagem;
Apresentar relatórios mensais sobre as atividades realizadas e movimentos estatísticos;

245

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

•
•
•
•
•

Motivar a equipe a uma visão holística do paciente, mantendo cuidados de forma integral
e individualizada;
Visitar as áreas sob sua responsabilidade, interagindo com os integrantes da equipe;
Convocar e presidir reuniões com a equipe de enfermagem;
Manter uma integração com os demais serviços do Hospital para facilitar e agilizar o
atendimento ao paciente;
Monitorar os serviços das empresas terceirizadas, visando manter a qualidade do serviço.

Art. 10º- São atribuições do Coordenador de Enfermagem (Unidade/ Serviços/ Clínicas):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar o monitoramento dos indicadores da Assistência de Enfermagem;
Realizar o gerenciamento das Comissões de Enfermagem e das Comissões
Multidisciplinares;
Monitorar e intervir quando necessário, na escala de atividades do corpo de
enfermagem;
Emitir parecer sobre assuntos relativos à Assistência de Enfermagem;
Gerar, analisar e divulgar indicadores de desempenho e qualidade;
Zelar pelo cumprimento das disposições legais e éticas no exercício profissional da
Enfermagem;
Coordenar o processo de trabalho da Enfermagem com o objetivo de garantir
indicadores básicos de qualidade nas Unidades Assistenciais;
Realizar gestão estratégica de trabalho, apoiar iniciativas e projetos de interesse do
Hospital;
Cooperar com as demais Diretorias do Hospital e assessorá-las nos assuntos de sua
competência;
Estabelecer comunicação com a equipe Médica e Administrativa, para acerto de
situações que se revelem necessárias;
Participar nas ações de formação em serviço que são efetuadas na unidade;
Efetuar a avaliação de desempenho dos enfermeiros e supervisores, de acordo com a
legislação e orientações da Instituição;
Acompanhar as atividades junto à Educação Permanente;
Substituir o Gerente de Enfermagem na sua ausência;
Validar escalas de folgas e férias, garantindo o dimensionamento correto da equipe;
Efetuar auditorias periódicas aos registros de enfermagem;
Fornecer relatórios e documentações sempre que solicitado pela Gerência de
Enfermagem;
Realizar as atividades de área/setor, seguindo as determinações do Gestor imediato
e padronizações da Instituição;
Acompanhar junto ao gestor imediato e Administração de Pessoal, a situação de cada
profissional da equipe junto ao Conselho Regional de Enfermagem;
Atuar na interface com os diversos serviços na resolução de não conformidades
garantindo o desenvolvimento e avaliação de eficácia de todos os processos
referentes à Assistência de Enfermagem.

Art.11º- São atribuições do Supervisor de Enfermagem (Unidade/Serviços/Clínicas):






Supervisionar as atividades de sua área e participar das atividades integradas com as
demais áreas;
Atender as normativas do Conselho Regional de Enfermagem;
Garantir o cumprimento das rotinas institucionais;
Avaliar e acompanhar a produtividade de enfermagem de acordo com os parâmetros
estabelecidos;
Realizar o dimensionamento do quadro de pessoal da equipe de enfermagem para a
qualidade na assistência prestada;
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Realizar reuniões periódicas com a equipe de enfermagem para discussão técnicas e
administrativas;
Realizar auditoria e emissão de parecer sobre insumos e materiais da assistência de
enfermagem;
Realizar ações corretivas e educativas motivadas por não conformidades identificadas nos
registros de assistência de enfermagem;
Manter controle sobre pontualidade, assiduidade e disciplina dos empregados de sua
equipe;
Avaliar periodicamente o nível de qualificação técnica dos empregados de sua
responsabilidade;
Participar da elaboração das rotinas dos serviços de enfermagem em conjunto com o
Gestor bem como mantê-las atualizada;
Promover e garantir o bom inter-relacionamento pessoal e profissional entre a equipe de
enfermagem e demais equipes;
Participar de treinamentos e programas de desenvolvimento oferecidos pela Instituição;
Atuar na interface com os diversos serviços na resolução de não conformidades;
Interagir com os diversos processos e serviços da unidade;
Assegurar a correta utilização dos equipamentos e acessórios disponíveis para o processo
assistencial;
Manter interface com a Coordenação;
Supervisionar o serviço prestado pelas empresas terceiras, garantindo a qualidade da
assistência;
Supervisionar os registros da assistência de Enfermagem de todo equipamento, em
conformidade com a legislação em vigor;
Supervisionar o processo de higienização, limpeza e organização das dependências da
unidade;
Supervisionar ou acompanhar a realização de procedimentos técnicos, enfocando
segurança e diminuição de riscos de infecção;
Receber e passar o plantão mantendo adequada comunicação entre as equipes;
Elaborar escala de atividades, distribuir e acompanhar o cumprimento da mesma pela
equipe de enfermagem;
Elaborar escala de folgas, conferir presenças, faltas, atrasos e realocar os empregados
para atendimento onde for necessário;
Avaliar periodicamente os empregados de sua equipe;
Redigir relatório no livro de plantão;
Orientar e supervisionar o uso correto de materiais e equipamentos;
Cumprir e fazer cumprir normas e recomendações de Biossegurança, mantendo o
ambiente seguro para o paciente e equipe multiprofissional;
Participar de reuniões pertinentes à área, quando solicitado pelo Gestor;
Realizar as atividades de área/setor, seguindo as determinações do Gestor imediato e
padronizações da Instituição;
Supervisionar o cumprimento de normas estabelecidas pelo Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar colaborando para o controle de infecção.

Art. 12º- São atribuições do Enfermeiro Diarista





Atender as normativas do Conselho Regional de Enfermagem;
Garantir o cumprimento das rotinas institucionais.
Garantir, juntamente ao Coordenador de Enfermagem, a comunicação com o corpo
clínico, referente a mudanças no fluxo da Assistência de Enfermagem (quando interferir
em processo médico);
Realizar reunião mensal com a equipe de enfermagem, a fim de discutir ações que
proporcionem uma assistência humanizada e com qualidade;
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Promover atualização contínua à equipe de enfermagem através da implantação de
processos ou atividades solicitadas pela Instituição;
Acompanhar, juntamente ao Coordenador de Enfermagem e Administração de Pessoal, a
situação de cada profissional da equipe junto ao conselho de classe.
Atuar na interface com os diversos serviços na resolução de não conformidades
garantindo o desenvolvimento e avaliação de eficácia de todos os processos referentes à
Assistência de Enfermagem;
Supervisionar os registros da Assistência de Enfermagem de todo equipamento, em
conformidade com a legislação em vigor;
Realizar ações corretivas e educativas motivadas por não conformidades identificadas nos
registros de Assistência de Enfermagem;
Supervisionar os procedimentos técnicos e assistenciais executados pela equipe de
Enfermagem;
Supervisionar o processo de higienização, limpeza e organização das dependências da
unidade;
Acompanhar a escala de serviços da equipe de enfermagem, realizando análises críticas;
Participar de treinamentos e programas de desenvolvimento oferecidos pela instituição;
Participar de reuniões pertinentes à área, quando solicitado pelo gestor.
Atuar na interface com os diversos serviços na resolução de não conformidades;
Interagir com os diversos processos e serviços da unidade;
Assegurar a correta utilização dos equipamentos e acessórios disponíveis para o processo
assistencial;
Prestar assistência a pacientes graves, desde sua admissão, e acompanhá-los em caso
de remoção a outro serviço;
Realizar Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) de todos os pacientes na
Internação, Observação e Emergência;
Supervisionar o processo de higienização, limpeza e organização das dependências da
unidade;
Elaborar escala de folgas, conferir nela presença, faltas, atrasos realocar funcionários para
atendimento onde for necessário;
Avaliar periodicamente os empregados de sua equipe;
Orientar e supervisionar o uso correto de materiais e equipamentos;
Cumprir e fazer cumprir normas e recomendações de Biossegurança, mantendo o
ambiente seguro para o paciente e equipe multiprofissional;
Supervisionar cumprimento de normas estabelecidas pelo Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar colaborando para o controle de infecção.

Art. 13º- São atribuições do Enfermeiro Assistencial:










Atender as normativas do Conselho Regional de Enfermagem;
Garantir o cumprimento das rotinas institucionais;
Acolher os pacientes de modo que sejam atendidos continuamente em suas
necessidades;
Prestar assistência a pacientes graves, desde sua admissão, e acompanhá-los em caso
de remoção a outro serviço;
Assegurar a correta utilização dos equipamentos e acessórios disponíveis para o processo
assistencial;
Receber e passar o plantão mantendo adequada comunicação entre as equipes;
Redigir relatório no livro de plantão;
Elaborar escala de atividades, distribuir e acompanhar o cumprimento da mesma pela
equipe de enfermagem;
Planejar e prover os recursos necessários para o desenvolvimento da Assistência de
Enfermagem;
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Realizar os registros da Assistência de Enfermagem, conforme padrões da Instituição e a
legislação em vigor;
Supervisionar o preenchimento de registros da Assistência de Enfermagem realizados
pelos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, conforme padrões da Instituição e a
legislação em vigor;
Realizar ações corretivas e educativas motivadas por não conformidades identificadas nos
registros de assistência de enfermagem;
Supervisionar os procedimentos técnicos e assistenciais executados pelos Técnicos e
Auxiliares de Enfermagem;
Atuar na interface com os diversos serviços na resolução de não conformidades;
Interagir com os diversos processos e serviços da unidade;
Realizar, acompanhar e monitorar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)
de todos os pacientes da unidade;
Preencher notificações de sua responsabilidade, segundo padronização da Coordenação
de Vigilância Sanitária e Secretaria Estadual de Saúde;
Supervisionar o processo de higienização, limpeza e organização das dependências da
unidade;
Acompanhar menor desacompanhado em consulta ou designar o Técnico ou Auxiliar de
Enfermagem para fazê-lo;
Supervisionar ou acompanhar a realização de procedimentos técnicos, enfocando
segurança e diminuição de riscos de infecção;
Participar de treinamentos e programas de desenvolvimento oferecidos pela Instituição;
Receber e passar o plantão mantendo adequada comunicação entre as equipes;
Elaborar escala de atividades, distribuir e acompanhar o cumprimento da mesma pela
equipe de enfermagem;
Elaborar escala de folgas, conferir presença, faltas, atrasos e realocar os empregados
para atendimento onde for necessário;
Avaliar periodicamente os empregados de sua equipe;
Orientar e supervisionar o uso correto de materiais e equipamentos;
Cumprir e fazer cumprir normas e recomendações de Biossegurança, mantendo o
ambiente seguro para o paciente e equipe multiprofissional;
Supervisionar cumprimento de normas estabelecidas pelo Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar colaborando para o controle de infecção;
Participar de reuniões pertinentes à área, quando solicitado pelo Gestor;
Realizar as atividades de área/setor, seguindo as determinações do Gestor imediato e
padronizações da Instituição;
Zelar pelo preenchimento e organização do prontuário do paciente;
Facilitar e interagir com os processos do Supervisor de Enfermagem;
Promover a comunicação efetiva com os clientes internos e externos, participar da tomada
de decisão e resolução de problemas relacionados à assistência.

Art. 14º- São atribuições do Técnico de Enfermagem:










Integrar a equipe de saúde, assegurando à pessoa, família e coletividade assistência de
enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência;
Realizar anotações de enfermagem pontuais, em ordem cronológica e com letra legível,
devidamente datada, carimbadas e assinadas;
Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos e auxiliar em procedimentos;
Ministrar medicamentos por via oral, inalatória e parenteral;
Realizar controle hídrico, registrando dados no prontuário do paciente;
Realizar curativos conforme prescrição de enfermagem;
Aplicar oxigenoterapia, nebulização e inalação;
Pesar e medir o paciente;
Alimentar e/ ou auxiliar o paciente;
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Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente: banho de aspersão ou leito, higiene
oral, íntima e ocular e mudança de decúbito;
Realizar aspiração de traqueotomia, tubo oro traqueal e vias áreas superiores;
Realizar troca diária da fixação do tubo oro traqueal após o banho e sempre que
necessário;
Realizar punção venosa, identificando data da punção e atentar para sinais flogísticos;
Colher material para exames laboratoriais e identificá-los corretamente;
Realizar passagem de cateter nasogástrico e vesical, após avaliação do enfermeiro;
Realizar controle de sinais vitais, glicemia capilar e pressão venosa central;
Prestar cuidados de enfermagem no pré trans e pós-operatório;
Circular sala de cirurgia, atentando para ações relacionadas à cirurgia segura;
Prestar cuidados de enfermagem em situações de urgência/ emergência;
Prestar cuidados de enfermagem ao paciente crítico sob supervisão do enfermeiro;
Seguir normas relacionadas ao controle de infecção hospitalar (lavagem das mãos,
precauções padrão, contato, gotículas e aerossóis);
Zelar pela limpeza e ordem do material, dos equipamentos e das dependências da
unidade;
Garantir a manutenção e organização do carrinho de emergência;
Participar da visita multiprofissional;
Participar das reuniões de colegiado gestor setorial e das reuniões de equipe;
Participar nos programas de treinamentos e aprimoramento profissional desenvolvidos na
unidade e/ ou instituição;
Participação das reuniões de Educação Permanente.

CAPÍTULO V – DAS NORMAS GERAIS
Art. 15º- Passagem de plantão
A passagem de plantão é um procedimento fundamental que garante a continuidade correta
da assistência ao paciente, mas quando mal executada, infelizmente pode provocar danos.
Para haver passagem adequada de plantão, deve ser realizada em local específico, com
todos os profissionais presentes relatando as intercorrências sem nenhuma interrupção. Deve
ser objetiva, rápida e priorizar as informações sobre intercorrências e as observações que
fizerem parte da assistência prestada ao paciente.
O enfermeiro deve coordenar a passagem de plantão e estimular para que todos os membros
da equipe estejam presentes.
Horários da passagem de plantão:
- Manhã: a partir das 06h 50min.
- Tarde: a partir das 12h 50 min.
- Noite: a partir das 18h50 min.
Art. 16º- O enfermeiro só poderá se ausentar da unidade a partir do momento que o próximo
enfermeiro assumir o plantão, preservando a garantia da qualidade e continuidade da
assistência.
Art. 17º- Norma Regulamentadora nº 32 ou NR- 32
É uma legislação do Ministério do Trabalho e Emprego que estabelece medidas para proteger
a segurança e a saúde dos trabalhadores de saúde em qualquer serviço de saúde inclusive
os que trabalham nas escolas, ensinando e pesquisando.
Normas/ recomendações a serem seguidas:
•

As precauções padrão devem ser praticadas rotineiramente, usando sempre os
equipamentos de proteção individual (EPI);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

O profissional da enfermagem deve atender a convocação para receber as vacinas e
exames de saúde, eles são importantes para a prevenção de moléstias infecciosas que
poderão estar presentes no ambiente de trabalho;
Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas
atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação
para o trabalho;
O descarte de agulhas e outros materiais perfuro cortantes, sem reencapar, devem ser
realizados dentro da caixa apropriada;
Qualquer acidente de trabalho por menor que seja, mesmo não havendo afastamento do
trabalho, deve ser notificado no Pronto Socorro Adulto- sala Azul e posteriormente a
Unidade de Saúde do Trabalhador;
O profissional da enfermagem deverá usar jaleco e será desejável o uso da roupa branca;
Não deve usar adornos nos postos de trabalho, tais como: alianças e anéis, pulseiras,
relógios de uso pessoal, colares, brincos, broches, piercings expostos. Esta proibição
estende-se a crachás pendurados com cordão e gravatas;
Não deve usar calçado aberto. Entende-se por calçado aberto aquele que proporciona
exposição da região do calcâneo (calcanhar), do dorso (peito) ou das laterais do pé;
Não guardar alimentos em locais não destinados para este fim;
Não manusear lentes de contato nos postos de trabalho.

Art. 18º- Situações de Impedimento Profissional
A enfermagem é uma profissão regida pelo Decreto nº 94. 406, de 08 de junho de 1987, que
regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da
enfermagem. É necessário obedecer às leis que regem o exercício da enfermagem no país,
mantendo inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, de acordo com a categoria
profissional que está exercendo. A inscrição deve estar ativa e regularizada; o
descumprimento do exposto anteriormente caracteriza exercício ilegal da profissão e
consequentemente impedimento profissional. Uma vez constatado exercício ilegal da
profissão, seja por inscrição provisória vencida ou falta de inscrição na categoria em que atua
na instituição, o servidor será notificado por escrito pela Responsável Técnica de Enfermagem
e terá 48 horas para regularizar a situação frente ao COREN, devendo apresentar declaração.
Não regularizando a situação no prazo estipulado, o caso será encaminhado à Comissão de
Ética de Enfermagem e ao Diretor do Hospital, que indica o impedimento profissional até a
completa resolução da situação.

2.5.

PROPOSTA PARA REGIMENTO DO CORPO CLÍNICO

A seguir apresentamos um modelo de Regimento que poderá ser utilizado no hospital após
as adaptações necessárias.
Capítulo I
Das Definições.
Artigo 1º A Comissão de Ética Médica é o órgão representativo do Conselho Regional de Medicina do
Estado, junto à Sociedade para o Desenvolvimento da Saúde - Hospital XXXX, estando a ele
vinculada. Constituída nos termos da Resolução nº 83/98 do Conselho Regional de Medicina
do Estado de XXX. Apresenta as funções opinativas, educativas e fiscalizadoras do
desempenho Ético da Medicina.
Artigo 2º A Comissão de Ética Médica será composta por membros efetivos e membros suplentes,
eleitos dentre o corpo clínico da Sociedade XXX para o Desenvolvimento da Medicina, sendo
um Presidente e um Secretário, ambos membros titulares.
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a) Os membros titulares poderão solicitar a participação dos membros suplentes no
desenvolvimento dos trabalhos;
b) Na ausência do Presidente, as atribuições serão desempenhadas pelo Secretário da
Comissão de Ética Médica.
Capítulo II
Das Competências
Artigo 3º A todos os Membros da Comissão de Ética Médica compete:
a) Eleger o Presidente e Secretário;
b) Comparecer a todas as reuniões da Comissão de Ética Médica, discutindo e votando
as matérias em pauta;
c) Desenvolver as atribuições conferidas à Comissão de Ética Médica previstas neste
regimento;
d) Garantir o exercício do amplo direito de defesa para aqueles que vierem a responder
a sindicâncias.
Artigo 4º A Comissão de Ética Médica reunir-se-á uma vez por mês e extraordinariamente quando
convocada pelo Presidente.
a) A Comissão de Ética Médica poderá deliberar com a presença da maioria simples de
seus membros;
b) As deliberações da Comissão de Ética Médica serão tomadas por maioria simples de
votos;
Capítulo III
Das Atribuições da Comissão de Ética Médica.
Artigo 5º a) Orientar e fiscalizar o desempenho ético da profissão dentro da Instituição;
b) Verificar as condições oferecidas pela instituição para o exercício profissional, bem
como a qualidade do atendimento prestado aos pacientes, sugerindo modificações
que venham julgar necessárias;
c) Denunciar às instâncias superiores, inclusive o Conselho Regional de Medicina, as
eventuais más condições de trabalho na instituição;
d) Colaborar com o Conselho Regional de Medicina divulgando resoluções, normas e
pareceres;
e) Assessorar a diretoria clínica, administrativa e técnica da instituição, dentro de sua
área de competência;
f) Proceder Sindicância a pedido de interessados, médicos, Delegacias do Conselho
Regional de Medicina e do próprio Conselho ou por iniciativa própria, visando dirimir
conflitos e dúvidas existentes na instituição.
Capítulo IV
Do Processo de Sindicância.
Artigo 6º As Sindicâncias instauradas pela Comissão de Ética Médica obedecerão aos seguintes
preceitos contidos neste regimento:
a)
b)
c)
d)

Reclamação por escrito e devidamente identificada;
Comunicação escrita do Diretor Clínico;
Deliberação da própria Comissão de Ética Médica;
Solicitação da Delegacia Regional do Conselho Regional de Medicina;
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e) Solicitação do Conselho Regional de Medicina do Estado.
Parágrafo 1º - As peças deverão ser capeadas e organizadas em ordem cronológica.
Parágrafo 2º - Se houver alguma denúncia envolvendo um Membro da Comissão de Ética
Médica, o mesmo deverá se afastar exclusivamente da Sindicância.
Artigo 7º Aberta a Sindicância, a Comissão de Ética Médica informará o fato aos envolvidos
concedendo-lhes um prazo de 15 (quinze) dias úteis após o recebimento do aviso, para
apresentação de relatório escrito acerca da questão, oportunidade em que será facultado a
exibição do rol de testemunhas, garantindo-se a produção de todas as provas.
Parágrafo único: As Sindicâncias deverão ser concluídas no prazo máximo de 60 dias,
prorrogáveis por igual período a critério do Presidente, mediante solicitação justificada por
escrito ao Conselho Regional de Medicina.
Artigo 8º Todos os documentos relacionados com os fatos, quais sejam: prontuários, fichas clínicas,
ordens de serviços e outros, que possam colaborar no deslinde da questão, deverão ser
complicados à Sindicância.
a) Os acessos a estes documentos são facultados somente às partes e a Comissão de
Ética Médica;
b) Toda e qualquer peça compilada a Sindicância deverão ser capeadas, organizadas e
numeradas em ordem cronológica e numérica.
Artigo 9º O Presidente da Comissão de Ética Médica nomeará pelo menos um membro sindicante para
convocar e realizar audiências, analisar documentos e elaborar relatório à Comissão.
Artigo 10º Finda a coleta de informações, a Comissão de Ética Médica poderá solicitar novas audiências
dos envolvidos sobre a existência ou não de indícios de conduta antiética e/ ou infração
administrativa.
Parágrafo único: Caso necessário a Comissão de Ética Médica podará solicitar novas
audiências dos envolvidos ou testemunhas, bem como, produzir novas provas.
Artigo 11º Estando evidenciada a existência de indícios de infração administrativa, o resultado deverá
ser encaminhado aos Diretores Clínicos, conforma previsão do Regimento Interno do Corpo
Clínico da Instituição, para que determine as providências a serem adotadas.
Artigo 12º Havendo indícios de infração ético-profissional, cópia da Sindicância deverá ser encaminhada
ao Conselho Regional de Medicina do Estado, pôr se tratar do único órgão com competência
para julgar infrações éticas neste Estado.
Artigo 13º Os casos omissos serão avaliados e decididos em Sessão Plenária do Conselho Regional de
Medicina do Estado.
Capítulo V
Das Eleições:
Artigo 14º -
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Os Membros da Comissão de Ética Médica serão eleitos dentre os integrantes do Corpo
Clínico da Sociedade XXX para o desenvolvimento da Medicina, obedecidas as normas
regimentais, através de voto secreto e direto de seus pares. Os médicos que ocupam os
cargos de Diretores Clínicos, Administrativos e Técnicos não podem candidatar-se a
Comissão de Ética Médica.
Parágrafo único - Os Membros da Comissão de Ética Médica que posteriormente tornaremse Diretores Clínicos, Administrativos ou Técnicos, deverão pedir afastamento enquanto durar
seu mandato.
Artigo 15º A Comissão que estiver cumprido o mandato fará a escolha de um Comissão Eleitoral que se
responsabilizará pela organização, apuração e proclamação dos resultados do pleito.
Artigo 16ºAs eleições para as Comissões de Ética Médica serão realizadas no Dia do Médico, isto é, no
dia 18 de outubro, nos anos pares.
a) A convocação das eleições será feita através de Edital que deverá conceder um prazo
mínimo de 15 (quinze dias) para as inscrições das chapas, o qual será encerrado em
48 (quarenta e oito) horas antes das eleições;
b) O processo eleitoral será aberto e encerrado pelo Presidente da Comissão Eleitoral
ou por seu eventual substituto;
c) A apuração será realizada imediatamente após o encerramento do Processo
Eleitoral, por escrutinadores nomeados pela Comissão Eleitoral, podendo ser assistida
por todos os interessados e acompanhados por fiscais das chapas concorrentes;
d) Será considerada eleita a chapa que obtiver o maior número de votos. A respectiva
Ata Eleitoral deverá ser encaminhada ao Conselho Regional de Medicina do Estado
para os devidos assentamentos.
Artigo 17ºOs Protestos e recursos contra e qualquer fato relativo ao processo eleitoral, deverão ser
formalizados por escrito dentro de no máximo em 48 (quarenta e oito) horas após as eleições
e encaminhadas em primeira instância à Comissão Eleitoral, em Segunda instância a
Comissão de Ética Médica e por último às instâncias superiores (Conselho Regional de
Medicina e Conselho Federal de Medicina.
Artigo 18º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.
Artigo 19º As Comissões de Ética Médica eleitas no período de 6(seis) meses anteriores às eleições
oficiais, serão automaticamente reconduzidas não necessitando nova eleição.
Artigo 20º Os membros da Comissão de Ética Médica que deixarem de prestar serviços na instituição,
serão automaticamente afastados de suas funções na Comissão.
Capítulo VI
Das Disposições Gerais:
Artigo 21ºa) Os integrantes eleitos desta Comissão de Ética Médica desempenharão funções em
caráter honorífico e prestarão serviços de grande relevância ao Conselho Regional de
Medicina do Estado;
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b) A Comissão de Ética Médica manterá sob caráter confidencial as informações
recebidas;
c) O presente Regimento Interno poderá ser alterado, mediante proposta da Comissão
de Ética Médica, através da maioria absoluta de seus membros;
d) O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de aprovação pela Sessão
Plenária da Comissão de Ética Médica.
e) Aprovada a Resolução nº 1.657/02 do Conselho Federal de Medicina, que altera
alguns artigos da Resolução nº 83/98 do Conselho Regional de Medicina, que foi
utilizada na redação deste presente Regimento.

III.

ITEM ATIVIDADE - IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS

3.1.

MANUAL
DE
ASSISTENCIAIS

PROTOCOLOS

OPERACIONAIS

PADRÃO

No Anexo II encontram-se os protocolos que poderão ser adaptados e implantados na
Maternidade.
Protocolos Multidisciplinar
•
•
•
•
•
•
•
•

Classificação de Risco em Obstetrícia
Reanimação na Sala de Parto
Cuidados do RN em Alojamento Conjunto
Estabilização e Assistência nas primeiras 24 horas
Assistência ao trabalho de Parto Normal
Manejo de Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica
Sepse
PCR

Protocolos Assistenciais - NQSP
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestão do Serviço Assistencial
Segurança e Cuidados no Atendimento ao Recém-Nascido
Prevenção de Queda
Identificação do Paciente
Higienização das mãos
Comunicação Segura
Cirurgia Segura
Segurança na Prescrição e Uso Seguro de Administração de Medicamentos

NO Anexo II encontra-se a referência para elaboração de Protocolos de Segurança do
Paciente, podendo ser utilizado como norteador para elaboração de outros.

3.2.

MANUAL DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA FATURAMENTO DE
PROCEDIMENTOS

A seguir reproduzimos o Manual utilizado nas instituições por nós administrados. O mesmo
poderá ser adaptado às necessidades da Maternidade.
Serviço responsável pelo processamento das contas hospitalares dos clientes assistidos no
Hospital de forma a garantir o correspondente afluxo de recursos financeiros que serão.
Finalidades do Faturamento:
•

Confecção das contas de todos os pacientes.
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•
•
•
•

Conservação dos sistemas de registro de todas as despesas tais como; materiais de
consumo, medicamentos e exames complementares.
Confecção de relatórios estatísticos à administração, que dará subsídios para tomada
de decisões, avaliação do desempenho e da produtividade da instituição.
Preencher os sistemas de informações nacionais do DATASUS.
Encaminhar, ao setor de documentação da instituição a documentação pertinente
após o atendimento ou óbito.

Atribuições Orgânicas:
•
•

Recolher e ordenar toda a documentação que deve ser utilizada para serem faturados
os débitos dos serviços que foram prestados a pacientes.
Recolher os prontuários dos pacientes que tiveram alta e comparar as prescrições,
analisando a possibilidade da cobrança do mesmo respeitando os critérios
estabelecidos pelo ministério da saúde.

Atribuições Funcionais:
Compete ao Faturista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificar-se quanto ao preenchimento correto de todos os campos cabíveis, nos
documentos exigidos pelo órgão competente;
Preparar e conferir as contas de pacientes internos;
Zelar para que todas as contas sejam encerradas dentro dos prazos preconizados pelo
órgão competente;
Comunicar à chefia direta quaisquer informações julgadas necessárias.
A execução das contas de todos os pacientes internos que usufruírem dos serviços
prestados;
A verificação da procedência de glosas, recorrendo às mesmas quando necessário;
O fornecimento de todos os dados solicitados pela direção do serviço ou outrem
autorizado pela mesma;
A atualização quanto a novos procedimentos, oriundos da direção do hospital e órgãos
competentes;
Zelar pelo sigilo das informações contidas nos prontuários;
Programar e desenvolver métodos de trabalho;
Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Cuidar para que o ambiente de trabalho seja higiênico e agradável;
Realizar reuniões, sempre que necessário, com outras áreas ligadas às atividades do
faturamento;
Elaborar relatórios estatísticos mensais e anuais;
Zelar pelo material de trabalho;

TABELA 78 - DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
ÁREAS
CARGA HORÁRIA
Faturista
44

QUANTIDADE
VÍNCULO
2
CLT

Horário de Funcionamento:
O serviço de faturamento tem o seu horário de funcionamento de Segunda à Sexta-feira das
8:00 às 18:00 horas, horário administrativo, com intervalo para o almoço.
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3.2.1. MANUAL DO SERVIÇO DE FATURAMENTO

ATUALIZANDO SEU SISTEMA DEVIDAMENTE
Todo início de mês e/ou início de competência o Sistema DATASUS disponibiliza atualizações
na maioria de seus sistemas: BDSIA, BPA MAGNETICO, FPO MAGNETICO, APAC, SISSA,
SIGTAP, SISAIH01 e CNES.
ATENÇÃO: Antes de efetuar qualquer atualização efetue SEMPRE O BACKUP da sua base
de dados atual.
Para uma maior organização você poderá criar um diretório (pasta) para armazenar todas as
atualizações dos sistemas, salvando assim o arquivo na referida pasta de seu sistema. EX:
C:\Atualizacoes\XXX, onde XXX – é o nome da pasta de seu sistema.
Abaixo segue como atualizar seu sistema:
BDSIA: baixe atualização no site http://w3.datasus.gov.br/siasih/siasih.php, opção SIA, clique
no link referente à base atual BDSIAAAAMML.exe, onde AAAA - ano da competência, MM –
mês da competência e L – letra referente à atualização corrente da base (dentro de uma
competência poderá haver mais de uma atualização). EX: BDSIA200902b.
Salvar o arquivo na pasta C:\SIA ou na pasta de atualizações, execute-o após o termino,
confirmando as perguntas com Y = “SIM”.
ATENÇÃO: Este procedimento é realizado apenas no servidor aonde se encontra a base de
dados do SIA.
APAC MAGNETICO: baixe atualização no site http://w3.datasus.gov.br/siasih/siasih.php,
opção APAC MAGNÉTICO, clique no link referente ao arquivo de atualização
APACVVVV.exe, onde APAC – nome do sistema, VVVV – versão atual do sistema. EX:
APAC0116.exe
Salvar o arquivo na pasta C:\APAC ou na pasta de atualizações, copie-o para o diretório do
sistema e execute-o. Copie o arquivo da base de dados do SAI para o diretório da APAC, o
arquivo BDSIA, referente à atualização da competência vigente, execute o arquivo BDSIA.
Para este procedimento siga os passos da atualização do BDSIA.
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ATENÇÃO: Mantenha o sistema fechado para efetuar a atualização e que deverá ocorrer em
todas as máquinas que possuem o sistema, caso tenha em outras máquinas.
BPA MAGNETICO: baixe atualização no site http://w3.datasus.gov.br/siasih/siasih.php, opção
BPA MAGNÉTICO, clique no link referente ao arquivo de atualização BPAVVVV.exe, onde
BPA – nome do sistema, VVVV – versão atual do sistema. EX: BPA0115.exe
Salvar o arquivo na pasta C:\Datasus\BPA ou na pasta de atualizações, execute-o após o
termino, clicando na opção browser, selecione o caminho C:\Datasus\BPA e clique em UNZIP,
OK e Close.
ATENÇÃO: Mantenha o sistema fechado para efetuar a atualização e que deverá ocorrer em
todas as máquinas que possuem o sistema.
FPO MAGNETICO: baixe atualização no site http://w3.datasus.gov.br/siasih/siasih.php,
opção FPO MAGNÉTICO, clique no link referente ao arquivo de atualização.
Salvar o arquivo na pasta C:\Datasus\FPO ou na pasta de atualizações, execute-o após o
termino, clique nas opções avançar até concluir.
SISSA: baixe atualização no site http://autorizador.datasus.gov.br, opção downloads, usuário:
SUPER, senha: SUPER.
Salvar o arquivo na pasta C:\Datasus\SISSA ou na pasta de atualizações, execute-o após o
termino, clique nas opções avançar até concluir.
SIGTAP:
baixe
atualização
no
site
http://sigtap.datasus.gov.br/tabelaunificada/app/download.jsp, clique no link referente à competência atual.
Salvar o arquivo na pasta C:\Datasus\Sigtap ou na pasta de atualizações, execute o SIGTAP
e importe a nova competência.
SISAIH01: baixe atualização no site http://sihd.datasus.gov.br, clique no link referente ao novo
arquivo da competência atual.
Salvar o arquivo na pasta C:\Datasus\SISAIH01 ou na pasta de atualizações, execute-o após
o termino, clique nas opções avançar até concluir.
ATENÇÃO: Mantenha o sistema fechado para efetuar a atualização e que deverá ocorrer em
todas as máquinas que possuem o sistema.
SCNES: baixe atualização no site http://cnes.datasus.gov.br, selecione a opção SERVIÇOS,
clique no link referente à nova versão disponibilizada. EX: SCNES_XXXX.exe, onde X –
número da versão disponibilizada.
Atenção: O SCNES é disponibilizado na versão completa ou atualização, se você já possui
uma instalação, utilize a opção atualização, caso contrário utilizar a versão completa.
Após o termino do download da nova versão, selecione a opção SERVIÇOS, selecione a
opção RECEBIMENTO DE ARQUIVOS e baixe os arquivos atualizados referente ao SCNES
Válidos e Expirados, Terceiros Brasil, Habilitações Brasil, CEP Brasil, CNS Profissional Brasil.
Estes arquivos são atualizados semanalmente.
Na opção Terceiros Brasil baixe o arquivo TerceirosBrasilXX.zip e após o termino renomeie o
arquivo para TerceirosBrasil.zip, onde XX – número de sua região.
Salvar os arquivos na pasta C:\Datasus\CNES ou na pasta de atualizações e importe cada
um dos arquivos para a base de dados do sistema do SCNES.
EXPORTANDO TABELA SCNES
Antes de exportar é necessário verificar a competência vigente, caso esteja incorreta, entre
em outros\fechar competência.
“Repita o procedimento até chegar à competência desejada. ”
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Depois de realizada as importações das atualizações e correções (inclusão e/ou exclusão de
procedimento e/ou profissionais) realize a advertência e consistência.
ATENÇÃO: caso haja erros, favor corrigi-las.
Gerando arquivos TXT:
Para gerar os arquivos TXT que serão importados nos sistemas do SIA, entre em
Outros\Gerar Base Padrão TXT\SIA/SIH/CIH.
Selecione a opção estabelecimentos e informe qual instituição, desejando exportar, clique em
OK.
Será solicitado o caminho a ser gerado os arquivos TXT. Informe C:\DATASUS\CNES_TXT.
Gerando arquivos BD NACIONAL:
Para gerar os arquivos da BD nacional para enviar por e-mail e CD, entre em
Movimento\Exportação.
Selecione Secretaria Estadual, opção Seleção, clique em adicionar, selecione a sua
instituição, depois não se esqueça de marcar e informe o local em que serão gerados os
arquivos exportados, C:\DATASUS\CNES, clique em FINALIZAR.
Após o termino selecione os arquivos gerados e grave os no CD e envie por e-mail, para seus
respectivos responsáveis.
EX:
exp_CNES2PAXXXXXXDDMMAAAAHHMMZZYYYYVVVV.qrp,
onde
exp
–
nomenclatura utilizada para informa arquivo exportado, CNES2PA – informa que é para o
ESTADO, XXXXXX – número do estabelecimento, DDMMAAAA – dia/mês/ano da exportação,
HHMM – hora minuto da exportação, ZZYYYY – mês\ano da competência, VVVV – versão da
competência.
CNES2PAXXXXXXDDMMAAAAHHMMZZYYYYVVVV.bck, onde CNES2PA – informa que é
para o ESTADO, XXXXXX – número do estabelecimento, DDMMAAAA – dia/mês/ano da
exportação, HHMM – hora minuto da exportação, ZZYYYY – mês\ano da competência, VVVV
– versão da competência.
ATENÇÃO: Observe que são 02 (dois) arquivos exportados de diferentes extensões (QRP e
BCK), onde QRP – relatório e BCK – dados (informações).
Gerando arquivos BD REGIONAL:
Para gerar os arquivos da BD regional para enviar por email e CD, entre em
Movimento\Exportação.
Selecione Região de Saúde, opção Seleção, clique em adicionar, selecione a sua instituição,
depois não se esqueça de marcar e informe o local em que serão gerados os arquivos
exportados, C:\DATASUS\CNES, clique em FINALIZAR.
Após o termino selecione os arquivos gerados e grave os no CD e envie por email, para seus
respectivos responsáveis.
EX:
exp_CNES1PAXXXXXXDDMMAAAAHHMMZZYYYYVVVV.qrp,
onde
exp
–
nomenclatura utilizada para informa arquivo exportado, CNES1PA – informa que é para a
REGIAO DE SAÚDE, XXXXXX – número do estabelecimento, DDMMAAAA – dia/mês/ano da
exportação, HHMM – hora minuto da exportação, ZZYYYY – mês\ano da competência, VVVV
– versão da competência.
CNES1PAXXXXXXDDMMAAAAHHMMZZYYYYVVVV.bck, onde CNES1PA – informa que é
para a REGIAO DE SAÚDE, XXXXXX – número do estabelecimento, DDMMAAAA –
dia/mês/ano da exportação, HHMM – hora minuto da exportação, ZZYYYY – mês\ano da
competência, VVVV – versão da competência.
EXPORTANDO AUTORIZAÇÕES (SISSA)
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Entre no menu Operacional/Exportações, ou clique no botão EXPORTAÇÂO, selecione a
opção que deseja [TODAS, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, BPA-I] e clique em
EXPORTAR. Será solicitado para salvar o arquivo de exportação que é um arquivo XML.
Salve na área de trabalho [DESKTOP] e certifique-se que o arquivo foi salvo. Após verificado,
abra-o e visualize as informações se estão corretas.
GRAVANDO NO CD: Selecione o arquivo salvo na área de trabalho [DESKTOP] e coloque-o
no CD e depois peça para gravar CD.
RESTAURANDO UMA EXPORTAÇÃO
Caso seja necessário reexportar uma solicitação entre no menu Movimento/Hospitalar ou
Ambulatorial pesquise as solicitações que deseja reexportar, para selecionar mais de uma
solicitação, pressione a tecla shift+seta para baixo ou caso deseje de forma alternada
pressione a tecla ctrl+clique do mouse. Após ter selecionado, clique em RESTAURAR.
FECHAMENTO DO FATURAMENTO
No fechamento do faturamento deve-se verificar se não existe nenhum erro e/ou advertência,
caso exista corrigi-la antes de gerar CD de envio ao estado.
SISAIH01:
mono-usuário: Consistir Produção, Apurar Prévia, Exportar Produção.
multi-usuário: PC01 - Consistir Produção, Apurar Prévia, Exportar Produção.
ATENÇÃO: caso haja erros e/ou advertências, favor corrigi-las.
“Salve o arquivo exportado, para que este seja importado no computador que se fará o
fechamento. ” Utilize a unidade da rede disponível no momento ou um dispositivo externo.
EX: AAAAMMAIHNNNNNN_PC01.txt – onde AAAA – ano da competência, MM – mês da
competência, NNNNNN – código do estabelecimento, PC01 – computador 01.
* Repetir operação para os demais computadores.
No
computador
que
será
efetuado
o
fechamento,
entre
na
opção
manutenção\importar\produção. “Selecione o arquivo gerado dos outros computadores.” EX:
AAAAMMAIHNNNNNN_PC01.txt
* Repetir operação para os demais arquivos.
Execute: Consistência, Apuração de Prévia e Exportar Produção.
ATENÇÃO: caso haja erros e/ou advertências, favor corrigi-las.
Salve 01 (uma) cópia do arquivo de prévia e do protocolo de exportação gerado.
Imprima 02 (duas) vias do arquivo de prévia, do protocolo de exportação e do relatório de
valores por AIH.
ATENÇÃO: Para facilitar, crie uma pasta e vá criando subpastas referentes a cada
competência, para que se mantenham juntos os 03 (três) arquivos gerados. “Protocolo, prévia
e exportação”
ATENÇÃO: Salve estes arquivos em C:\DATASUS\APRESENTACAO\2009\SISAIH01\xxx,
onde xxx – são as pastas referidas para cada apresentação exportada, seja ela para o grupo.
Gravação do CD: Gravar no CD que será enviado ao GRUPO, os seguintes arquivos:
“protocolo.qrp”, “previa.qrp” e “arquivo exportado.txt”
REAPRESENTAÇÃO: Reapresente as AIHs.
Execute: Consistência, Apuração de Prévia e Exportar Produção.
ATENÇÃO: caso haja erros e/ou advertências, favor corrigi-las.
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Salve 01 (uma) cópia do arquivo de prévia e do protocolo de exportação gerado.
Imprima 02 (duas) vias do arquivo de prévia, do protocolo de exportação e do relatório de
valores por AIH.
ATENÇÃO: Salve estes arquivos em C:\DATASUS\APRESENTACAO\2009\SISAIH01\xxx,
onde xxx – são as pastas referidas para cada apresentação exportada.
Gravação do CD: Gravar no CD que será enviado a SES, os seguintes arquivos:
“protocolo.qrp”, “previa.qrp” e “arquivo exportado.txt”
BPA MAGNÉTICO/:
O sistema permite trabalhar em rede, se você estiver trabalhando em rede, é necessário
efetuar o fechamento, somente na máquina que se destina ser a servidora.
Após executada a consistência, feche o programa e abra novamente para liberá-lo para
digitação.
ATENÇÃO: verifique sempre o mês de sua competência antes de iniciar os lançamentos.
EXPORTAR:
O arquivo gerado será criado automaticamente em uma pasta chamada EXPORTA, que fica
em C:\DATASUS\BPA\EXPORTA.
É solicitado para informar um nome de arquivo que será gerado com os dados. Informe o
nome HRT, pois o sistema automaticamente irá gerar um arquivo contendo os dados da
exportação.
EX: PAXXX.MMM, onde – PA – nomenclatura do sistema, xxx – nome da instituição, mmm –
mês de sua competência. “Lembrando que MMM, será automático em todos os meses de sua
competência atual. ”
ATENÇÃO: Será solicitado efetuar um backup antes de exportar as informações, realize o
backup, salvando-o com BKP_DDMMAAAA, onde BKP – nomenclatura para backup, DD –
dia do mês, mm – mês corrente, AAAA – ano corrente.
Imprimir relatório de controle de remessa em 02 (duas) vias, onde é gerado um arquivo
contendo as informações deste relatório em C:\DATASUS\BPA\EXPORTA de nome
RELEXP.PRN
Gravação do CD: Gravar no CD que será enviado, os seguintes arquivos: “RELEXP.PRN” e
“PAXXX.MMM”
APAC MAGNÉTICO:
O sistema permite trabalhar em rede, se você estiver trabalhando em rede, é necessário
efetuar o fechamento, somente na máquina que se destina ser a servidora.
Depois de gerada prévia, feche o programa e abra novamente para liberá-lo para digitação.
ATENÇÃO: verifique sempre o mês de sua competência antes de iniciar os lançamentos.
EXPORTAR:
O arquivo gerado será criado automaticamente em uma pasta chamada EXPORTA, que fica
em C:\DATASUS\APAC\EXPORTA.
É solicitado para informar um nome de arquivo que será gerado com os dados. Informe o
nome HRT, pois o sistema automaticamente irá gerar um arquivo contendo os dados da
exportação.
EX: PAXXX.MMM, onde – PA – nomenclatura do sistema, xxx – nome da instituição, mmm –
mês de sua competência. “Lembrando que MMM, será automático em todos os meses de sua
competência atual. ”
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ATENÇÃO: Será solicitado efetuar um backup antes de exportar as informações, realize o
backup, salvando-o com BKP_DDMMAAAA, onde BKP – nomenclatura para backup, DD –
dia do mês, mm – mês corrente, AAAA – ano corrente.
Imprimir relatório de controle de remessa em 02 (duas) vias, onde é gerado um arquivo
contendo as informações deste relatório em C:\DATASUS\APAC\EXPORTA de nome
RELEXP.PRN
Gravação do CD: Gravar no CD que será enviado, os seguintes arquivos: “RELEXP.PRN” e
“PAXXX.MMM”
SISMAMA:
O sistema permite trabalhar em rede, se você estiver trabalhando em rede, é necessário
efetuar o fechamento, somente na máquina que se destina ser a servidora.
Após executada a consistência, feche o programa e abra novamente para liberá-lo para
digitação.
ATENÇÃO: verifique sempre o mês de sua competência antes de iniciar os lançamentos.
EXPORTAR:
O arquivo gerado será criado automaticamente em uma pasta chamada EXPORTA, que fica
em C:\DATASUS\SISMAMA\EXPORTA.
É solicitado para informar um nome de arquivo que será gerado com os dados. Informe o
nome HRT, pois o sistema automaticamente irá gerar um arquivo contendo os dados da
exportação.
EX: PAXXX.MMM, onde – PA – nomenclatura do sistema, xxx – nome da instituição, mmm –
mês de sua competência. “Lembrando que MMM, será automático em todos os meses de sua
competência atual. ”
ATENÇÃO: Será solicitado efetuar um backup antes de exportar as informações, realize o
backup, salvando-o com BKP_DDMMAAAA, onde BKP – nomenclatura para backup, DD –
dia do mês, mm – mês corrente, AAAA – ano corrente.
Imprimir relatório de controle de remessa em 02 (duas) vias, onde é gerado um arquivo
contendo as informações deste relatório em C:\DATASUS\SISMAMA\EXPORTA de nome
RELEXP.PRN.
Gravação do CD: Gravar no CD que será enviado, os seguintes arquivos: “RELEXP.PRN” e
“PAXXX.MMM”
OBS.:
Todo e qualquer atualização deverá ocorrer em bases de teste;
Realizar backup antes de promover qualquer alteração junto ao banco de dados.
No ANEXO V, encontra-se modelo de Instrução de Trabalho para Faturamento, atualmente
utilizado no nas Unidades da Pró-Saúde que poderá ser adaptado e utilizado na Maternidade.

3.3.

MANUAL DE ROTINAS PARA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

O Manual de Rotinas para a Administração Financeira tem o objetivo de mostrar seus
principais processos, atividades e tarefas de forma clara e objetiva. Apresentamos a seguir
um modelo de Manual que poderá ser adaptado e utilizado no hospital.
APROVADORES DO MANUAL
DIRETOR DE OPERAÇÕES: xxxxx
DIRETOR GERAL: XXXXXXXX
ELABORADORES DO MANUAL
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DIRETOR GERAL: XXXXXXXXXX
IDENTIDADE ESTRATÉGICA
DIRETORIA GERAL
Setor de Recrutamento e Seleção
Este setor terá como responsável profissional devidamente qualificado, subordinado
diretamente a Diretoria Geral, estruturado para a plena consecução dos objetivos do Hospital.
Sua participação e a aplicação está diretamente ligada ao recrutamento e seleção de pessoas,
considerando sempre as necessidades organizacionais para captação de profissionais com
competências mais adequadas ao exercício de determinada função no Hospital.
Setor de Departamento de Pessoal
Este setor terá como responsável profissional devidamente qualificado, subordinado
diretamente a Diretoria Administrativa, estruturado para a plena consecução dos objetivos do
Hospital. Cuida exclusivamente das admissões, do pagamento e das demissões da mão de
obra do Hospital, de acordo com a legislação trabalhista vigente.
Setor Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina de Trabalho (SESMT)
Este setor tem a finalidade de promover saúde e segurança ao colaborador no local de
trabalho, realizando um monitoramento contínuo sobre as condições e de como são
desenvolvidas as atividades, podendo assim aplicar medidas de proteção aos colaboradores.
Terá como responsáveis profissionais devidamente qualificados, subordinados diretamente a
Gestão de Pessoas, seguindo Normativas Regulamentadoras pertinentes ao setor.
Diretoria Administrativa Financeira
Cumprir e executar todas as determinações do Manual de Gestão, substituir o Diretor Geral
em seus impedimentos, dentro dos limites de delegação fixados. Preparar o expediente, as
informações diárias e mensais e compilar os dados de que o Diretor Geral necessite para a
tomada de decisões.
Setor Financeiro
Este serviço terá como responsável profissional qualificado, subordinado diretamente a
Diretoria Financeira Administrativa, estruturado em quantas unidades quantas necessárias
para a plena consecução dos objetivos do Hospital. É responsável pela administração de
recursos financeiros que tem por objetivo maximizar o valor da instituição e contribuir para a
sua continuidade.
Setor Contabilidade e Custos
Este setor terá como responsável profissional contabilista qualificado, subordinado
diretamente a Diretoria Financeira Administrativa, estruturado para a plena consecução dos
objetivos do Hospital. Responsável por todas as movimentações possíveis de mensuração
monetária e por todos os coeficientes de rateio dos serviços, setores e produtos comuns a
todo Instituição Hospital, que registrados contabilmente, em seguida, em forma de relatórios
(demonstrações financeiras), demonstrarão o resultado econômico decorrente da gestão da
riqueza patrimonial, subsidiando os gestores com informações úteis.
Serviço de Logística/ Suprimentos
Este serviço terá como responsável profissional qualificado, subordinado diretamente a
Diretoria Financeira Administrativa, estruturado em unidades necessárias para a plena
consecução dos objetivos do Hospital. Controlará todos os materiais que são entendidos
como o conjunto de recursos não-humanos e não-financeiros, que engloba, portanto,
materiais de consumo, matérias-primas, medicamentos, gêneros alimentícios, oxigênio,
materiais importados, produtos em trânsitos, produtos em processos, produtos acabados,
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materiais auxiliares, consignações e até ativos fixos, envolvendo assim todos os recursos
patrimoniais conforme processo monitorado pela área.
Setor de Compras
Este setor terá como responsável profissional qualificado, diretamente subordinado a área.
Este setor é responsável por todas as compras realizadas pela instituição, trabalhando
parceria com a Central de Compras da Pró-Saúde A.B.A.S.H. O setor de Compras deve
desenvolver suas atividades acompanhando instruções de trabalho e a lista de padronização
elaborada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica, adotando a metodologia da curva ABC,
além de aplicar critérios de qualificação dos fornecedores, visando sempre à aquisição do
produto mais adequado, com o menor preço.
Setor de Almoxarifado
Este setor terá como responsável profissional devidamente qualificado, subordinado
diretamente a área. Tem a função de conferir a coerência e integridade de todos os
suprimentos adquiridos pelo Hospital, assim como exercer o correto armazenamento,
conforme legislações pertinentes, e dispensar os mesmos de forma eficaz. O Almoxarifado
deve manter um contado direto com o setor de compras para a contínua troca de informações,
visando garantir o correto abastecimento da Instituição, assim como avaliar o desempenho
dos fornecedores.
Setor de Farmácia
Este setor terá como responsável profissional farmacêutico qualificado, subordinado
diretamente a Coordenação de Logística, estruturado em unidades necessárias para a plena
consecução dos objetivos do Hospital. Atuará como um importante centro de distribuição e
controle de medicações, bem como a prevenção e acompanhamentos de reações adversas
com interação expressa com o corpo clínico e SCIH/CCIH do Hospital, adotando mecanismos
que garantam a rastreabilidade e integridade dos mesmos, além de atender a demanda dos
serviços assistenciais em tempo hábil.
Setor de Documentações, Contratos e Comissões
O setor de documentações é subordinado à diretoria, devendo auxiliar a diretoria em seus
propósitos conforme solicitações, bem como gerenciar documentações legais e contratos da
Instituição.
Setor do Faturamento
Este setor terá como responsável profissional devidamente qualificado, subordinado
diretamente a Diretoria Administrativa, estruturado para a plena consecução dos objetivos do
Hospital, sua participação e a aplicação dos objetivos e metas a ser alcançadas é de extrema
relevância no dia a dia do Hospital. O Faturamento é responsável pelo processamento das
faturas do hospital, tendo a finalidade de realizar o mapeamento e a consolidação das
planilhas de produção para convertê-las em receitas, sob os valores da Tabela Unificada SUS.
POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS
O processo de gestão de pessoas é necessário para garantir a qualificação e as competências
adequadas aos colaboradores que desenvolvem atividades que afetem a qualidade e a
segurança dos serviços. Os subitens abaixo estão detalhadamente descritos em Instruções
de Trabalho específicas do Departamento de Recursos Humanos.
O ser humano é o maior valor que o Hospital possui. A política de gestão de pessoas praticada
pela instituição é pautada nos valores organizacionais e desenvolvida através de uma série
de ações específicas.
As ações de treinamento e desenvolvimento buscam atender às necessidades de capacitação
e de desenvolvimento profissional das pessoas. As melhorias de desempenho são os
indicadores dos resultados da política de treinamento.
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O acompanhamento do desempenho humano, monitora os resultados obtidos em relação às
metas pactuadas, constituindo uma estratégia voltada para o crescimento profissional dos
integrantes do Hospital.
Contratação e Transferências
Nas contratações ou transferências internas de profissionais, são sempre prospectados
profissionais que melhor atendam à qualificação e a competência requerida para o cargo.
Dentro deste processo, o hospital atenderá a lei 8.213/91(PNE) com a contratação de
portadores de necessidades especiais, propiciando oportunidades de qualificação e espaço
junto às exigências do mercado de trabalho.
Treinamento, Competência, Qualificação e Conscientização
As necessidades de treinamento, competência e qualificação de todos os colaboradores do
Hospital, que executam atividades que influenciam a qualidade e a segurança do serviço, são
identificadas para cada área e função onde estes estão alocados através das descrições de
cargos.
A identificação destas necessidades é realizada através do Levantamento de Necessidade de
Treinamento, realizada anualmente e são considerados os treinamentos obrigatórios para que
os colaboradores possam desenvolver as suas atividades adequadamente, às necessidades
do cargo e perfil do colaborador.
Ambiente de Trabalho
O ambiente de trabalho dos setores é monitorado periodicamente através do PPRA –
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PCMSO – Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional, de responsabilidade do setor de Segurança do Trabalho e Medicina
Ocupacional, respectivamente.
Também como decorrência do PPRA, estudos dos riscos operacionais definem-se os
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) / Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)
adequados para a segurança do Hospital. Na definição das restrições, cuidados operacionais
e manipulações do SESMT avalia a necessidade, testa e implanta tais equipamentos de
proteção, conforme descrito na Instrução de Trabalho do Departamento SESMT.
Nos setores onde existam fatores restritivos, como por exemplo: setor de radiologia, tais locais
mantém todos os monitoramentos legais e adequados para garantir a efetiva operação, sem
causar quaisquer danos aos colaboradores, usuários, clientes, comunidade em geral e ao
meio ambiente.
Também são vitais para o ambiente de trabalho as condições de higiene, limpeza e assepsia
dos locais, equipamentos e instrumentos. Os detalhes estão descritos nos Procedimentos
específicos dos setores com validação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
(CCIH), quando necessário.
Plano de Contingência
O Hospital tem o compromisso de cumprir a sua missão, elaborando seu plano de
contingência setorial visando garantir o atendimento aos usuários com maior segurança no
caso de aparecimento de alguma falha em seus processos vitais.
Este documento tem o objetivo de descrever o conjunto de ações orientadas para planejar,
organizar e melhorar a capacidade de resposta frente aos prováveis efeitos dos eventos
adversos ao funcionamento das instalações e serviços da instituição.
Paralisações
Havendo ocorrências de paralisações aos serviços que onere direta/ indiretamente a
assistência ao usuário, frente qualquer tipo de manifestação sindical/greve, causas externas,
ligadas diretamente ao colaborador, serão tratadas, de imediato, tendo os seguintes passos:
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Avaliação da necessidade mínima de colaboradores para o funcionamento da unidade;
Verificação de remanejamento interno das equipes
Convocação de colaboradores em folga/ outro plantão/ turno
Planejamento e acompanhamento diário dos impactos e necessidades para continuidade dos
cuidados assistenciais
Comunicação e apoio às unidades de saúde de sua abrangência de referência
Comunicação o contratante
Comunicação aos órgãos públicos relacionados;
Convocação de colaboradores de outras unidades de assistência à saúde.
Gerenciamento para os produtos e serviços adquiridos que estão ligados direta e
indiretamente nos resultados dos serviços prestados, onde existe sistemática de Seleção e
Homologação de Fornecedores definida pela Central de Compras (Sede).
Sistemática de Aquisição
Para esses produtos e serviços a aquisição somente pode ser realizada após a seleção dos
fornecedores de acordo com critérios previamente estabelecidos pelo Escritório da Sede
Administrativa. A performance e/ou desempenho dos mesmos é monitorada periodicamente
onde são tomadas às ações quando evidenciado o não atendimento aos requisitos.
O detalhamento destas atividades está descrito no “Manual de Relacionamento com
Fornecedores – Seleção e Homologação de Prestador de Serviços”.
Quando identificada à necessidade de aquisição de material hospitalar e medicamentos
padronizados a área emite solicitação com a definição clara do produto a ser adquirido pela
Central de Compras, o qual entra em contato com o solicitante em caso de dúvidas. Quando
identificada a necessidade de aquisição de material hospitalar e medicamentos não
padronizados, o solicitante emite solicitação de padronização com justificativa, encaminha
para análise das Diretorias específicas e após aprovação envia para a Central de Compras,
que publica no sistema de Compras para a realização de cotação com os fornecedores, após
é elaborado o mapa de cotação para análise e seleção do fornecedor que se enquadro com
a necessidade da aquisição. O detalhamento do processo de aquisição está na Instrução de
Trabalho da Central de Compras.
Sistemática de Recebimento, Armazenamento e Distribuição
Para os materiais adquiridos é feita uma verificação no ato do recebimento, quanto às
condições gerais da documentação, avaliação das embalagens, apresentação, quantidades,
documentação exigida, etc., visando garantir que os itens recebidos sejam equivalentes aos
itens comprados.
O detalhe desta atividade de verificação denominado Recebimento está descrita em Instrução
de Trabalho específica dos Setores de Almoxarifado, Farmácia e Nutrição e Dietética.
Preservação de Produtos
Durante o armazenamento de materiais, além do manuseio, são utilizados acessórios
adequados que são identificados desde a sua origem até o seu destino.
Este sistema proporciona a proteção contra eventuais danos ou intercorrências resultantes do
armazenamento ou manuseio inadequado, preservando assim a sua qualidade.
Os materiais utilizados durante as atividades técnicas da terapêutica são dispostos em locais
apropriados, próximos aos postos de trabalho com o objetivo de minimizar o manuseio e a
movimentação. O sistema de armazenamento, especificamente aplicado ao setor de estoque
está detalhado na Instrução de Trabalho da Farmácia e Almoxarifado e SND, obedecendo ao
sistema “FEFO – First-Expire, First-Out ou seja, Primeiro que Vence, Primeiro que Sai”. As

266

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

demais áreas determinadas para estocagem também são devidamente protegidas e
organizadas, garantindo assim a qualidade do material e sua utilização dentro do prazo de
validade, conforme Instrução de Trabalho do setor de Farmácia.
POLÍTICA DE GESTÃO DE CONTRATADOS
Esta política tem o propósito de orientar e padronizar essa atividade desde a fase précontratual até o encerramento do contrato a serem firmado pelo Hospital, definindo regras
para minimizar riscos econômicos e jurídicos, na medida em que sejam atendidas as
condições operacionais fixada. As diretrizes estabelecidas são válidas para contratos de
serviços de qualquer natureza, ou seja: obras, fornecimento, serviços médicos, serviços
diversos, comodato e consignação.
A definição de responsabilidades dos profissionais envolvidos é fundamental, que manter
documentos e registros comprobatórios de todas as etapas da contratação, através de
procedimentos seguindo o fluxo estabelecido, bem como o preenchimento dos formulários a
serem implementados na Gestão de Contratos.
FIGURA 103 - FLUXO - PROCESSO DE GESTÃO

No ANEXO V, encontra-se modelo Instrução de Trabalho relativa ao setor de Administração
Financeira.

3.4.

MANUAL DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA A GERÊNCIA DE
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

A Pró-Saúde possui manuais distintos para as duas áreas, que serão apresentados a seguir
e poderão servir de modelo para o hospital.
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3.4.2

ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

Unidade responsável pelo recebimento, guarda, controle e distribuição dos insumos ordenada
dos materiais de consumo, necessários ao funcionamento do hospital observando condições
técnicas e de segurança pertinentes.
Funções
•
•
•
•
•
•
•

Recebimento dos materiais;
Guarda ou estocagem;
Controle;
Distribuição aos setores/serviços requisitantes;
Planejamento de quando e quanto comprar;
Levantamento periódico dos estoques;
Estabelecimento da quantidade máxima, mínima e do ponto de pedido.
b) Localização

O Almoxarifado hospitalar deverá estar localizado no pavimento térreo e o mais próximo
possível da entrada destinada ao abastecimento do hospital em local arejado e dotado de
claridade natural, com área livre de escadaria e de fácil acesso à entrada de mercadorias.
Área Física: A área destinada ao almoxarifado deverá ser prevista em, no mínimo, 0,80 a
1,20m2 por leito e deve abranger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Local de recebimento e conferência dos materiais;
Local de estocagem dotado de estrado, estantes simples e duplas;
Local de distribuição dos materiais requisitados;
Acesso externo coberto com marquise de proteção contra sol e chuva;
Corredores internos com largura mínima de 0,80 cm e externos com largura mínima de
2,00m;
Plataforma para descarga;
Paredes de cor clara;
Pisos e rampas com revestimento antiderrapante;
Controle de refrigeração e umidade.
3.4.1.1.

MANUAL DO ALMOXARIFADO

CONCEITO
Unidade responsável pelo recebimento, guarda, controle e distribuição dos insumos
necessários ao funcionamento do hospital observando condições técnicas e de segurança
pertinentes.
FINALIDADE
A Administração de Materiais no Hospital tem por finalidade assegurar o contínuo
abastecimento dos materiais necessários e capazes de atender à demanda do mesmo, bem
como, cuidar de todos os problemas relacionados à Materiais, fiscalizando, zelando e
controlando, no sentido de garantir quantidade e qualidade no abastecimento e padrão no
atendimento.
OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Reduzir os custos na aquisição;
Racionalizar as técnicas de estocagem para reduzir o custo de manutenção;
Reduzir os custos de reposição estabelecendo lotes de compras;
Manter rotatividade dos estoques segundo o consumo médio mensal e capacidade para
armazenamento;
Reduzir os custos com a mão de obra, procurando a informatização dos dados
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Treinar, aperfeiçoar e qualificar o pessoal;
Garantir o fornecimento contínuo dos materiais;
Exigir a qualidade dos materiais a serem adquiridos;
Cultivar boas relações com os fornecedores;
Manter atualizado o cadastro de fornecedores por produtos e por fornecedores;
Padronizar os materiais e medicamentos a serem utilizados;
Prever o abastecimento periódico, de forma, a otimizar o atendimento aos
setores/serviços;
Maximizar o retorno, ou seja, proporcionar um retorno rápido e crescente de todo
investimento feito em estoque;
Centralizar as atividades de Materiais, possibilitando maior controle e eficiência, mais
responsabilidade e harmonia, evitando duplicação de esforços e desperdícios de tempo.
Definir claramente a responsabilidade de cada setor, de modo a disseminar a harmonia e
a integração entre todos, evitando conflitos;
Manipular fórmulas magistrais e soluções, dentro das possibilidades do Hospital;
Implantar uma política de compras equilibrada, possibilitando maior reciprocidade entre
Hospital/ Fornecedor e Fornecedor/Hospital;
Planejar a aquisição de novos equipamentos e materiais, modernizando os serviços;
Fazer previsão orçamentária, evitando assim o desequilíbrio das finanças do Hospital.
COMPETÊNCIA
Compete a Logística:
Compras - a competência do setor de compras refere-se à aquisição dos materiais
necessários à operação do sistema produtivo do Hospital. Sua finalidade básica é manter
fontes de suprimentos.
Recebimento e Conferência - é uma operação que processa por ocasião do ato da
entrega do material comprado, na qual são verificadas as indicações contidas nas notas
fiscais (endereço/marca), em confrontação com o pedido de compras.
Armazenagem - visa a utilização de técnicas de estocagem para salvaguardar os
materiais de perigos de queda, deterioração, perda e outros. Assim, o armazenamento
deve ser feito de conformidade com o tipo de material e com o tipo de recipiente adequado.
Controle - a Administração de Materiais deve ser capaz de controlar os diversos tipos de
materiais que devem realmente ser mantidos em estoque, o tempo em que deve ser
reposto os estoques e a quantidade que devem ser adquiridos a fim de que não haja
problemas de faltas ou excessos.
Distribuição - a Administração de Materiais está ligada à entrega de mercadorias
requisitadas pelos setores/serviços.

NORMAS ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE LOGÍSTICA
SÃO NORMAS DO SETOR DE ALMOXARIFADO
•
•
•
•
•

Nenhum material poderá ser retirado do Almoxarifado sem correspondente requisição;
A quantidade de material entregue ao requisitante não poderá ser maior que a
estabelecida na requisição;
Não deverão ser atendidas as requisições emitidas pelos setores fora dos dias préestabelecido para cada setor ou que não traga a assinatura do responsável;
Os funcionários do Almoxarifado atenderão ordinariamente apenas as requisições dos
serviços requisitantes, observando o calendário estipulado;
Realização de inventário anual.

NORMAS TÉCNICAS DO SERVIÇO
NORMAS TÉCNICAS PARA ESTOCAGEM DE GÊNEROS
•

Estocar os gêneros alimentícios em local próprio com boa ventilação natural, cruzada;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Despensa deverá ser equipada com estrados de madeira para a estocagem das
sacarias;
Os estrados deverão distar 0,40cm do piso, sendo os pés revestidos com folhas de
flandres, para evitar o acesso de roedores aos alimentos.
Os cereais em grãos e as leguminosas deverão ficar sobre os estrados de madeiras,
acondicionados em sacos de amiagem ou algodão;
As prateleiras poderão ser de fórmica, madeira vernizada, azulejadas ou de aço
inoxidável;
As prateleiras deverão distar 10cm das paredes, para evitar que a umidade atinja os
alimentos;
Os gêneros acondicionados em pacotes, latas ou caixas, deverão ser arrumados ou
empilhados nas prateleiras, afastados da parede;
Ao armazenar macarrão, biscoito, não colocar outros gêneros sobre eles, para evitar que
se triturem;
Os gêneros mais velhos deverão ser colocados em cima ou à frente dos mais novos, para
serem consumidos em primeiro lugar (rotatividade);
Os gêneros (caixas, sacos, pacotes, latas, vidros, litros, etc.) deverão ser acondicionados
(arrumados nas prateleiras), de forma que o rótulo fique visível e nunca com a boca para
baixo, demonstrando organização e facilitando a localização do produto;
Não misturar alimentos com material de limpeza, sendo que estes poderão ser guardados
na própria Despensa, mas em lugar visivelmente separado;
Usar utensílios seco e limpo, para retirar os gêneros das sacarias;
Providenciar periodicamente dedetização e desratização, tomando precauções para que
os gêneros não sejam atingidos pelo produto do processo;
As janelas deverão ser teladas (tela de nylon fina).

Normas Técnicas para Estocagem de Filmes e Papéis Fotográficos:
•
•
•
•

A área de estocagem destes materiais deverá ser protegida de umidade, calor e vapor;
Deverão ser evitados locais próximos a caldeiras, condicionadores de ar, respiradores,
estufas e coberturas não isoladas;
A estocagem destes materiais deverá ser processada em agrupamentos distintos de
acordo com a data de validade estabelecida pelo fabricante;
Serão estocados em prateleiras, de preferência nas embalagens originais, com espaços
livres entre os volumes, para facilitar a circulação do ar.

Normas Técnica para Estocagem de Tintas, Esmaltes e Vernizes:
•
•
•

A área destinada a estes materiais deverá ser limpa bem ventilada e não sujeita a calor
excessivo, centelhas ou ação direta dos raios solares;
Deverão ser mantidos em suas embalagens originais até sua utilização;
Deverão ser estocados em estantes ou estrados localizados no piso inferior das
instalações do Almoxarifado e possivelmente isolados de outros materiais.
Normas Técnicas para Guarda de Inflamáveis:

•
•
•
•

A área destinada a estocagem de inflamáveis, quando situada ao ar livre, deverá ser
perfeitamente delimitada e isolada;
Quando situada em edificação, deverá ser bem arejada, ter piso, paredes e teto de
material não combustível e com taxas de resistência a fogo não inferior a 2 horas;
Os líquidos inflamáveis deverão ser embalados em tambores ou outros recipientes
portáteis fechados, cuja capacidade não exceda a 226 litros;
Os recipientes de líquidos dos inflamáveis deverão ser estocados sobre estrados ou
armação especial, obedecendo o disposto na NB - 98 da ABNT.
Normas Técnicas para Estocagem de Tambores e Barris:
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•
•
•

Os tambores devem ser guardados de forma deitada e presos com calços de madeira na
camada de baixo;
Quando os tambores estiverem vazios e a quantidade for elevada a pilha terá de
preferência formato de uma pirâmide;
Os barris podem também ser empilhados de pé em camadas desencontradas, como tábua
ou prancha entre uma camada e outra.

Normas Técnicas para estocagem de materiais Retangulares:
•
•
•

Todos os volumes devem ter tamanhos uniformes;
As caixas de papelão não devem ser depositadas em local úmido;
Convém deixar metade da largura de cada caixa ou material retangular para fora em toda
a sua volta, de cada cinco corridas de altura.

Normas Técnicas para Guarda de Sacarias:
•
•
•

Sacarias em geral (arroz, feijão, açúcar, trigo, etc.)
Sua guarda será feita em estrados de material em pilhas “armadas”;
Pilha deverá ficar no mínimo 0,50 cm da parede, as bocas dos sacos deverão ficar
voltadas para dentro da pilha.
3.4.2. ORGANIZAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO

O setor de patrimônio tem como responsabilidade manter controlado todo o ativo fixo
imobilizado da Unidade.
O setor realizará o levantamento do imobilizado, após, este será cadastrado em sistema
próprio e mantendo a relação atualizada dos mesmos.
O setor de Patrimônio funcionará das 08h00 às 18h00 de segunda à sexta-feira.
3.4.2.1 MANUAL DO SETOR PATRIMÔNIO
ROTINAS DO SETOR DE PATRIMÔNIO
Patrimônio é a unidade responsável por catalogar e controlar todos os bens patrimoniais,
proceder a controles de inclusão, transferência e baixa dos bens próprios e de terceiros sob
guarda, definido pelo conjunto de bens pertencente a uma pessoa física, a um conjunto de
pessoas, como ocorre nas sociedades informais ou a uma sociedade ou instituição de
qualquer natureza, independentemente da sua finalidade que pode ou não incluir o lucro. O
essencial é que o patrimônio disponha de autonomia em relação aos demais patrimônios
existentes, o que significa que a Entidade dele pode dispor livremente, claro que nos limites
estabelecidos pela ordem jurídica e, sob certo aspecto da racionalidade econômica e
administrativa.
Devem ser mantidos em bom estado, classificados em local adequado, conferidos por meio
de inventário, identificando os bens ociosos, obsoletos ou inservíveis para fins de alienação
e/ou doação dos bens deste hospital.
TABELA 79 – DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
ÁREAS
CARGA HORÁRIA
Auxiliar Administrativo
44

QUANTIDADE
1

VÍNCULO
CLT

Atividades especificas da Unidade:
•
•

Realizar ao menos duas vezes ao ano a conferência do ativo fixo imobilizado locado
na instituição, emitindo-se e encadernando-os para apresentação à diretoria;
Solicitar a cada responsável pelo controle de patrimônio das dependências a
realização da verificação do ativo fixo locado, para elaboração e emissão dos relatórios
pertinentes e envio à sede administrativa para as devidas providências;

271

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

•
•
•
•
•

Coordenar na sede administrativa toda e qualquer entrada, transferência e descarte
de qualquer bem imobilizado;
Conferência, controle e manutenção dos dados registrados no sistema controle de
patrimônio enviado pelas dependências;
Receber, verificar e encadernar os relatórios recebidos das dependências para
apresentação a diretoria de administração, ao contador geral e a auditoria externa;
Na abertura de uma nova dependência, levantar todo o imobilizado, elaborar os
relatórios, escritos e fotográficos em 3 (três) vias e protocolar junto ao órgão
competente;
Manter contato com os responsáveis pelo setor de patrimônio nas dependências, a fim
de dar suporte em casos necessários, sendo que, em alguns casos manter visitas
técnicas periódicas.

APROVAÇÃO DO MANUAL
Cada rotina descrita a seguir pressupõe uma série de atividades, e em alguns casos o
envolvimento de outras áreas, por isso, para a validação e devida implantação deste manual
é necessário que algumas diretrizes aqui estabelecidas sejam avaliadas e aprovadas.
DA APRESENTAÇÃO
O setor de patrimônio da sede administrativa São Paulo, bem como, em cada dependência
Pró-Saúde, tem por finalidade o controle de entradas, saídas, transferências e descartes de
todo ativo fixo imobilizado.
DA IMPORTÂNCIA
Dentre as importantes finalidades do controle de patrimônio da entidade, e conforme preceitua
a “Circular Normativa de número 7” (Anexo I), os relatórios são destinados a apresentação à
diretoria de administração bem como ao contador geral em âmbito interno e a auditoria externa
anualmente.
Os relatórios de controle de patrimônio no tocante a cada dependência possuem, além das
apresentações acima, a necessidade de apresentação aos seus respectivos proprietários
(Governo de Estado, Prefeitura e ou Empresas Privadas) também conforme indicado em cada
contrato firmado.
RESPONSABILIDADES E NORMAS DO SETOR DE PATRIMÔNIO
1-Diretrizes
O Responsável pelo Setor de Patrimônio - Sede Administrativa bem como o administrador de
cada dependência deverão tomar conhecimento do controle de Patrimônio da seguinte forma:
•
•
•

Identificar e manter com rigoroso controle, a relação de patrimônio, observando
sempre os critérios de enquadramento do bem;
Manter o controle e registros no Sistema Pátrio sempre atualizado;
Os bens de terceiros a serem descartados deverão ser listados, baixados do sistema
e devolvidos a quem de direito, mediante emissão de ofício devidamente protocolado,
ou em âmbito interno sob utilização o formulário próprio de transferência.

2. Responsabilidades
•

Manter controlado todo o ativo fixo imobilizado da Entidade.

3. Normas
•

Para a efetivação de qualquer registro no sistema de “entrada” de imobilizado novo,
deve-se estar em poder de uma das vias da nota fiscal de compra do mesmo, sendo
a partir de então, separada a placa de ativo fixo e realizado o cadastramento em
sistema utilizando a maior quantidade de dados possíveis, constantes na nota fiscal.
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•
•
•
•

Para a efetivação de qualquer registro de “transferência” de imobilizado, deve-se
atentar-se da existência do formulário pertinente e devidamente assinado por seus
respectivos responsáveis.
Para efetivação de qualquer registro no sistema de “descarte” de imobilizado, deve-se
verificar se existe o formulário ou ofício pertinente com devida assinatura do diretor da
área responsável.
Tratando-se de dependência, toda e qualquer “transferência e/ou devolução” de
patrimônio de terceiros (bem público), a tramitação deve ser realizada através de ofício
a quem de direito, mediante protocolo.
Tratando-se de dependência, todo “descarte” de imobilizado, deve ser solicitado por
ofício a quem de direito, solicitando caso necessário sua retirada, mediante protocolo.

VII – ATRIBUIÇÕES
1. Atribuições do Responsável de Patrimônio
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manter atualizado o controle de ativo fixo imobilizado da entidade, ou seja, todas as
dependências, levando-se em consideração os tipos de patrimônio existentes (Próprio,
Terceiros e Gestão), sendo:
Na abertura de uma nova dependência, levantar todo o imobilizado, elaborar relatório
completo, escrito e fotográfico e protocolar junto ao órgão competente;
Emitir relatório referente às condições do imobilizado, bem como suas considerações
(seguido da listagem do imobilizado);
Elaborar o relatório fotográfico, ratificando as considerações feitas no relatório escrito;
O relatório completo (Relatório escrito e fotográfico) emitido quando do levantamento
do imobilizado em uma nova dependência, deve ser emitido em 03 (três) vias
devidamente numeradas, sendo que a via original dever ser anexada ao contrato junto
a secretaria administrativa da sede, a segunda via encaminhada ao proprietário do
imobilizado (Governo do Estado, Prefeitura e/ou Empresa Privada)
Auxiliar a dependência na aquisição, implantação e utilização do sistema padrão para
controle de patrimônio;
Elaborar e apresentar junto aos responsáveis do setor de patrimônio os formulários a
serem utilizados (Transferência, Descarte e Termo de responsabilidade);
Informar anualmente a todas as dependências (por circular e e-mail) calendário para
envio dos relatórios pertinentes;
Conferir e encadernar anualmente os relatórios de controle de imobilizado por
dependência, para apresentação a diretoria de administração, contabilidade e
auditoria externa;
Conferir e emitir semestralmente, relatório de controle de patrimônio da sede
administrativa;
Elaborar, conferir e emitir relatório estatístico (Gráficos e listagem mensal) de
investimentos em imobilizados realizados na sede administrativa;
Acompanhar toda e qualquer transferência de imobilizado realizada na sede
administrativa;
Efetivar toda e qualquer transferência e/ou descarte de imobilizado no sistema
somente se seguir as rotinas estabelecidas (formulário próprio devidamente assinado
por seus responsáveis);
Manter em arquivo individualizado (por exercício contábil e mês) uma via e/ou cópia
da nota fiscal de aquisição de todo e qualquer imobilizado adquirido na sede
administrativa, com todas as informações possíveis;

DO HORÁRIO DE TRABALHO
O setor de Patrimônio funcionará das 07h00 às 13h00 de segunda à sexta-feira.
ROTINAS
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ROTINA: Patrimônio
Antes de qualquer registro, deve-se atentar-se para o tipo de patrimônio que vamos trabalhar,
para tanto, a apresentação e registro de Imobilizado seguirá seguinte critério de
enquadramento.
4- PATRIMÔNIO PRÓ SAÚDE
São bens adquiridos pela Pró Saúde e/ou transferidos de qualquer outra dependência Pró
Saúde, adquiridos pelo CNPJ da sede administrativa.
5- PATRIMÔNIO GESTÃO PRÓ SAÚDE
São os bens adquiridos pela Pró Saúde durante gestão contratual, ou seja, todos os bens que
foram adquiridos com a utilização do CNPJ da dependência, em nome do hospital e da PróSaúde,
6- PATRIMÔNIO CEDIDO (TERCEIROS)
São os bens que a Pró Saúde recebeu no início da gestão do contrato na nova dependência,
podendo ser bens particulares (Empresas) ou mesmo bem público (Governo de Estado,
Prefeituras).
Conforme determinado pela Diretoria de Administração da Entidade, ficou definido como
sistema padrão a ser utilizado, o “Sistema Pátrio” de controle de patrimônio, do fornecedor
XXXX. As dependências que por qualquer motivo tenham dificuldades em operar o sistema,
poderão recorrer ao Setor de Patrimônio na Sede Administrativa, onde toda assistência será
destinada.
ROTINA: Do controle de patrimônio – Sede Administrativa
No ano de 2003, a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar,
através de sua diretoria de administração acrescentou em seu organograma o setor de
patrimônio.
Desde então, foi contratado um profissional que deveria controlar todo o imobilizado da
entidade, ou seja, desde a sede administrativa, as suas creches, projetos sociais e suas
dependências hospitalares.
Iniciamos os trabalhos de levantamento do imobilizado locado na sede administrativa e já no
final do primeiro semestre do mesmo ano, já possuíamos o primeiro relatório de levantamento
geral de imobilizado atualizado. Para tanto, em poder das listagens dos bens e dos diversos
setores da sede, atualizamos o sistema de controle de patrimônio.
Comunicamos, implementamos e cobramos dos colaboradores, que a partir daquele momento
havia a necessidade de se utilizar os formulários já existentes de transferência e/ou descarte
de imobilizado, pois os setores estavam com relação ao seu mobiliário, totalmente registrados
e sob as respectivas responsabilidades de suas chefias e coordenadorias.
Hoje na sede administrativa, realizamos duas conferências ao ano de patrimônio, isto para
solidificar e garantir todas as informações constantes em nossos relatórios.
O setor conta hoje com informações seguras e rápidas, trazendo por consequência muita
credibilidade aos que necessitam da utilização das informações disponibilizadas.
1. Levantamento Físico do Patrimônio
ROTINA: Do início de Gestão em Hospitais
Após assinatura do contrato, a Equipe de Implantação
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Solicita - se que o departamento de Patrimônio da Sede Administrativa efetue o levantamento
do imobilizado locado na nova dependência. Comunicada, a Diretoria de Administração
agenda e informa as datas para realização deste. Para tanto, o setor de patrimônio prepara o
material necessário para realização do levantamento (Listagem e formulários a serem
utilizados pela dependência).
Na nova dependência apresentam-se o setor, instruções e rotinas, estipuladas pelo setor de
Patrimônio da Sede Administrativa, ao administrador local e/ou responsável pela área.
Verifica-se a existência ou não de listagem atualizada do controle de patrimônio, caso não,
efetuar levantamento utilizando-se formulário próprio e padrão da Pró-Saúde (Anexo II) para
listagem dos bens por setor, estado do bem e data; concomitante ao preenchimento da
listagem e/ou conferência, fotografar os imobilizados para montagem do relatório fotográfico.
Em caso de localização de imobilizado sem patrimônio, este deve ser listado de forma
detalhada, citando como referência sua descrição ou mesmo localização.
2. Relatórios
Levantados os dados, elabora-se o relatório. Este em sua inicial deve conter dados do contrato
assinado pelas partes (número, data, qual secretaria ou órgão, quem assinou, cláusula
contratual que se refere a controle de patrimônio) e seus respectivos representantes que
levantaram o imobilizado, bem como quem os indicou, data de início e término do
levantamento.
É descrito parecer referente às condições do imobilizado, bem como toda e qualquer
ocorrência de relevância, seguido de relatório fotográfico, ratificando todas as considerações
do relatório escrito;
Este relatório leva em anexo a listagem do levantamento devidamente assinado por seus
participantes e separado por setor e data;
O relatório completo (escrito e fotográfico) deve ser emitido em 03 (três) vias devidamente
numeradas sendo que, a via original deverá permanecer anexada ao contrato, junto a
secretaria da Sede Administrativa, a segunda será remetida a quem de direito, proprietário do
imobilizado (Governo do Estado, Prefeitura e/ou Empresa Privada) através de ofício
devidamente protocolado pelo departamento competente, e o terceiro mantido em arquivo
próprio do Setor de Patrimônio da Sede Administrativa, ou mesmo em caso de solicitação,
este pode ser entregue ao Administrador da dependência.
Lembramos que o relatório é ao seu encerramento, disponibilizado eletronicamente a
dependência.
Finalizados, os relatórios são apresentados a Diretoria de Administração e Diretoria de
Operações para considerações e assinatura.
Tal levantamento também será realizado semestralmente ou anualmente de acordo com as
necessidades contratuais, locais e a obrigatoriedade do envio do mesmo ao final do ano para
as devidas providências no setor de patrimônio da sede administrativa
(consolidação/auditoria).
3.

Termo de Responsabilidade

Existem dois formulários direcionados a responsabilidade setorial nas dependências:
- Após o levantamento geral do imobilizado locado na dependência, ao término de cada
exercício contábil, para envio a Sede Administrativa para fins de consolidação (Anexo III Termo de Responsabilidade anual).
- Quando da entrada de um imobilizado novo em qualquer setor durante o exercício contábil,
ou seja, em qualquer mês, consequentemente sendo transferida neste momento a
responsabilidade do mesmo (Anexo IV).
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ROTINA: Sistema Pátrio
1. Aquisição, Instalação, Suporte e Cadastro no Sistema Pátrio
Definida a estrutura do setor de patrimônio da dependência, o responsável solicita orçamento
junto ao fornecedor para aquisição do programa de controle de ativo fixo imobilizado, no caso,
Sistema Pátrio.
Este informa ao administrador as condições para aquisição obtendo assim sua aprovação. A
instalação do sistema é de responsabilidade do próprio fornecedor.
Após confirmação da aquisição do sistema e instalação do programa, o responsável
designado na dependência deve alimentar o sistema de acordo com os grupos de
imobilizados e setores, inserindo assim todos os dados obtidos durante o levantamento físico
do patrimônio. A sede administrativa neste caso, coloca-se a disposição para apresentar ao
usuário local relação de dados necessários para o início do cadastramento dos itens listados
no levantamento, mantendo assistência total e auxílio ao seu usuário local.
2. Utilização do Sistema e demais Atribuições
2.1. Acesso ao Sistema
O acesso ao sistema é restrito ao profissional responsável pelo setor de patrimônio da
dependência e seu respectivo diretor, através de cadastramento de senha de acesso. Este
profissional deve estar atento e manter rigoroso controle em relação aos registros efetuados,
que devem estar sempre atualizados.
O sistema deve ser alimentado com os dados iniciais levantados (Relatório de levantamento
físico) e constantemente pelas entradas, saídas, transferências e/ou descartes realizados.
2.2. O campo observações
Deve ser utilizado para relatar dados constantes na nota fiscal de compra de imobilizado
como, fornecedor, número da nota fiscal, data de emissão e especificações constantes na
descrição do bem adquirido (de forma clara e objetiva).
2.3. Relatórios disponíveis
Deve-se manter sempre atualizado os lançamentos no sistema, pois propiciará a possibilidade
da emissão de relatórios por setor, por grupo e mesmo por período contábil. A manutenção
do sistema sempre atualizado vai gerar ao setor rapidez na emissão de relatórios e
informações referentes a qualquer bem locado na dependência, consequentemente o setor
obterá credibilidade em suas atividades e informações.
ROTINA: Placas de Ativo Fixo

Fica a critério do setor de patrimônio, com o crivo do administrador de cada dependência, a
aquisição de placas de ativo fixo imobilizado, isto para garantir o rápido tombamento dos
imobilizados adquiridos no período da gestão Pró Saúde, gerando a possibilidade de rápidos
relatórios e acima de tudo atualizados para apresentação a quem de direito.
1. Aquisição
Para aquisição das placas, inicialmente, o responsável local deverá verificar qual a quantidade
necessária de placas de ativo fixo por um período, e realizar cotações. Sugere-se que sejam
levantados no mínimo 03 (três) empresas fabricantes.
Na aquisição deve atentar-se para o tipo de material a ser utilizado na confecção das placas,
o responsável deverá solicitar ao fornecedor amostras do material a ser utilizado.
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2. Desenvolvimento
Existe um padrão já definido, utilizado e sugerido pelo setor de Patrimônio da Sede
Administrativa (Modelo anexo V). Este deve segue as seguintes diretrizes:
Cor: Fundo cinza escrito em preto (números e logotipos)
Tamanho: 02 cm x 05 cm
Logotipo / Logomarca: Á critério de cada administrador, consultando o setor de comunicação,
que possui todas as especificações necessárias para informar a empresa fabricante.
4.

Aplicação

Quando do recebimento destas, iniciar o cadastramento e fixar as placas nos devidos bens
atentando-se para os registros efetuados no sistema.
À utilização destas placas estão condicionadas ao período de gestão Pró Saúde, e não ao
imobilizado já existente, pois o mesmo deverá ser cadastrado no sistema com distinção de
empresas, ou seja, um relatório (empresa) com a identificação do CNPJ do proprietário do
imobilizado transferido e o outro com o nome Pró Saúde (gestão) devidamente cadastrado
com seu CNPJ.
ROTINA: Entrada de bem novo por nota fiscal
Quando da entrada de todo e qualquer bem imobilizado, deve-se atentar primeiramente,
possuir uma das vias da nota fiscal de compra.
Em poder da nota fiscal, é necessário verificar se todos os dados estão corretos (fornecedor,
data de emissão, valor unitário, descrição do bem).
Dá-se início ao cadastramento do bem, lembrando que o passo inicial é ter o número da placa
de ativo fixo a ser utilizado, e seguir descrevendo o bem conforme o sistema vai solicitando,
sempre em conformidade com a nota fiscal.
Concomitante a inserção dos dados em sistema, deve-se fixar a placa de ativo no imobilizado
adquirido, esta deverá ser fixada de forma a facilitar a visualização do mesmo em momentos
em que os levantamentos físicos foram efetuados, seguidos estes passos o bem estará
devidamente cadastrado.
ROTINA: Transferência de bem
Para transferir qualquer bem dentro da Sede Administrativa, o setor solicitante deverá utilizar
o formulário específico para comunicação de transferência ou descarte de imobilizado (Anexo
VI), disponível na intranet a todos os colaboradores, preenchendo todos os dados solicitados
e destacando a área “transferência”.
Este deve ser devidamente assinado pelos setores de origem e destino e posteriormente
enviado ao setor de Patrimônio para execução da transferência.
Sugere-se que o mesmo procedimento adotado na Sede para controle de transferências seja
adotado em cada dependência (formulário modelo para utilização nas dependências Anexo
VII), ficando, porém a critério do administrador e responsável pela área de patrimônio a
adoção desses procedimentos.
ROTINA: Descarte e/ou devolução de qualquer bem
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Para os casos de descarte e/ou devolução de qualquer bem, existem dois tipos de
procedimentos:
1. Descartes efetuados na Sede Administrativa:
Para esse procedimento o setor onde o bem a ser descartado está locado deverá utilizar o
formulário específico para comunicação de transferência ou descarte de imobilizado (Anexo
VI), disponível na intranet a todos os colaboradores, assinalando a área “descarte” e
constando as devidas assinaturas do responsável pelo setor e diretor da área.
2. Descartes efetuados nas Dependências (Bens de Terceiros)
Todo e qualquer descarte para ser realizado, somente se concretizará mediante emissão de
ofício a quem de direito (proprietário do imóvel), devendo este ser devidamente protocolado
pelo setor competente, observando e especificando os motivos de descarte e solicitando sua
retirada.
Salvo que cada órgão utiliza um padrão específico na qual o ofício deverá ser enquadrado.
Mediante ofício devidamente protocolado registrar no sistema as referidas baixas identificando
os dados constantes no ofício em maior quantidade possível.
ROTINA: Consolidação de Relatórios ao Final de cada Exercício
O setor de Patrimônio da Sede Administrativa em São Paulo, ao final de cada exercício
contábil, e ao receber os relatórios das dependências (de acordo com cronograma pré
estabelecido pela Diretoria de Administração e em conformidade com a Circular Normativa nº
7º), tem a incumbência de verificar os dados, conferir se os mesmos estão devidamente
assinados por seus responsáveis (setor de Patrimônio da dependência ou responsável e o
diretor da área) e proceder a consolidação destes, separado por setor, bem como por
dependência e encadernar em livro único a ser encaminhado para a ciência e aprovação da
Diretoria de Administração, Contador geral e Auditoria externa.
Posterior a isso o documento é enviado para arquivo.
Além dos relatórios finais, também é de responsabilidade do setor de Patrimônio conferir e
emitir semestralmente relatório de controle de patrimônio da sede administrativa e, ao final do
exercício, o setor elabora, confere e emite relatório estatístico, contendo gráficos e listagem
mensal por setor, de investimentos em imobilizados realizados na Sede Administrativa em
reais e unitário.
(Anexo VIII – Modelo dos principais relatórios estatístico emitidos pelo Setor de Patrimônio
desde sua implantação).
ROTINA: Conferência

Quando do encerramento do exercício, o setor de Patrimônio realiza conferência e listagem
do ativo fixo locado em toda Sede Administrativa, classificado por setor /área. Para
formalização deste é realizada a coleta da assinatura dos respectivos gerentes,
coordenadores, encarregados ou responsáveis por cada área em termo de Responsabilidade
específico (Anexo IX).
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ANEXOS DO MANUAL DE PATRIMÔNIO
ANEXO I - MANUAL DE PATRIMÔNIO
FIGURA 104 – MODELO DE CIRCULAR
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ANEXO II - MANUAL DE PATRIMÔNIO
FIGURA 105 – LEVANTAMENT DE IMOBILZADOS
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
2008
HOSPITAL ............................................................
LEVANTAMENTO DE IMOBILIZADO
Setor:- _____________________________________________
N°

N° Patr.

Descrição do Bem

Estado do Bem
Bom Reg. Ruim

Observação

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Obs:
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ANEXO III - MANUAL DE PATRIMÔNIO
FIGURA 106 – LISTA DE BENS
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
HOSPITAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Setor de Patrimônio
Logo do Hospital

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE BENS

SETOR:- __________________________________
N.º

DESCRIÇÃO

MODELO

MARCA

Nº PATR.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Conferência realizada em:- _____/_____/_____
Os bens acima ou em lista anexa (devidamente rubricadas), são de responsabilidade do(a):Nome/Função:-______________________________________________________________
Responsável pelo setor/departamento:-___________________________________________
Observações:-________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Assinatura Responsável Setor

Assinatura Setor de Patrimônio

________________________
ASS. E CARIMBO

_________________________
ASS. E CARIMBO

Data: _____/_____/_____.

Data: _____/_____/_____.

Este formulário dever ser utilizado sempre que ocorrer levantamento semestral ou anual para
fins de emissão de relatório a ser enviado à sede adminsitrativa - SP e controle local.
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ANEXO IV - MANUAL DE PATRIMÔNIO
FIGURA 107 – TERMO DE RESPONSABILIDADE DE BENS
PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
Logo do Hospital

HOSPITAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Setor de Patrimônio
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE BENS PATRIMONIADOS

Data:
Equipamento:
Patrimônio:
Enviado para: (setor)

Andar:

_________________________
Setor de Patrimônio

Estou adquirindo o equipamento acima citado e me responsabilizo pela sua inteira conservação/preservação.

Data: ______/______/________

Assinatura:_______________________________
Carimbo:

Este formulário deve ser utilizado quando da entrada de um bem novo para transferência de responsabilidade.

ANEXO V - MANUAL DE PATRIMÔNIO
FIGURA 108 – PALCA DE PATRIMÔNIO

282

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

ANEXO VI - MANUAL DE PATRIMÔNIO
FIGURA 109 – TRANSFERÊCIA OU DESCARTE DE IMOBILIZADO
PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

Setor de Patrimônio

Transferência ou Descarte de Imobilizado
Descarte

Transferência de Bem
Setor de Origem:-(________________________)

Setor de Destino:-(_________________________)

N° do Patrimônio de Origem:-(_________________) Nº do Patrimônio de Destino:-(_______________)
Descrição do Bem:-(___________________________________________________________________)
Motivo da Tranferência e/ou Descarte:-(____________________________________________________
____________________________________________________________________________________)
Data e Nome do Responsável

Data e Nome do Responsável

pelo setor de Destino

pelo setor de Origem

Data:-_____/_____/_____
Nome:- ______________________________

Data:-_____/_____/_____
Nome:- ______________________________

Este formulário deve ser utilizado quando de qualquer transferência e/ou descarte de imobilizado

ANEXO VII - MANUAL DE PATRIMÔNIO
FIGURA 110 – TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO
PRÓ-SAÚDE Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
HOSPITAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Logo do Hospital

Setor de Patrimônio

Transferência de Imobilizado
Transferência de Bem

Descarte

Setor de Origem:-(__________________________) Setor de Destino:-(________________________)
N° do Patrimônio de Origem:-(__________)

Nº do Patrimônio de Destino:-(__________)

Descrição do Bem:- (_________________________________________________________________)
Motivo da Tranferência e/ou Descarte:-(___________________________________________________)
___________________________________________________________________________________)
Data e Nome do Responsável
pelo setor de Origem

Data:-_____/_____/_____
Nome:- ______________________________

Data e Nome do Responsável
pelo setor de Destino

Data:-_____/_____/_____
Nome:- ______________________________

Este formulário deve ser utilizado quando de transferência e/ou descarte de imobilizado.
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ANEXO VIII - MANUAL DE PATRIMÔNIO
FIGURA 111 – MODELO DE DADOS MONETÁRIOS
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
DADOS MONETÁRIOS
Investimentos em ativos fixos dos últimos 03 anos:Meses
2006
2007
2008
Janeiro
R$4.712,00 R$15.525,92
R$ 2.997,04
Fevereiro
R$6.519,00 R$35.675,99
R$ 14.846,50
Março
R$4.272,26
R$2.185,00
R$ 14.457,26
Abril
R$2.848,00 R$17.831,79
R$ 15.050,30
Maio
R$4.713,00 R$10.138,00
R$ 21.920,00
Junho
R$7.149,00 R$14.772,00
R$ 2.995,80
Julho
R$0,00
R$2.973,88
R$ 3.144,86
Agosto
R$5.278,00 R$28.705,55
R$ 14.307,60
Setembro
R$2.940,74
R$1.624,00
R$ 10.015,80
Outubro
R$675,00 R$14.065,00
R$ 15.056,22
Novembro
R$16.061,68
R$7.053,60
R$ 0,00
Dezembro
R$14.495,31
R$7.659,05
R$ 0,00
Totais:R$69.663,99 R$158.209,78 R$ 114.791,38
Total dos últimos 03 anos:R$ 342.665,15

DADOS PERCENTUAIS
Investimentos em ativos fixos dos últimos 03 anos:Meses
2006
2007
2008
Janeiro
1,38%
4,53%
0,87%
Fevereiro
1,90%
10,41%
4,33%
Março
1,25%
0,64%
4,22%
Abril
0,83%
5,20%
4,39%
Maio
1,38%
2,96%
6,40%
Junho
2,09%
4,31%
0,87%
Julho
0,00%
0,87%
0,92%
Agosto
1,54%
8,38%
4,18%
Setembro
0,86%
0,47%
2,92%
Outubro
0,20%
4,10%
4,39%
Novembro
4,69%
2,06%
0,00%
Dezembro
4,23%
2,24%
0,00%
Totais:20,33%
46,17%
33,50%
Total dos últimos 03 anos:100,00%

Setor de Patrimônio
Diretoria de Administração

FIGURA 112 – MODELO DO GRÁFICO DO PATRIMÔNIO
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
REFERÊNCIA:-

POR VALORES - R$

R$40.000,00
R$35.000,00
R$30.000,00
R$25.000,00
R$20.000,00
R$15.000,00
R$10.000,00
R$5.000,00
R$0,00

2006
2007
2008

l
iro eiro rço bri aio nho lho sto bro bro bro bro
e
n er Ma A M Ju Ju go em utu em em
A et O
Ja e v
ov ez
F
S
N D

Setor de Patrimônio
Diretoria de Administração
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FIGURA 113 – MODELO DE GRÁFICO DO PATRIMONIO - MANUAL DE PATRIMÔNIO
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
REFERÊNCIA:-

POR ITENS - PATRIMÔNIADOS

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

Janeiro

2006
2007
2008

Setor de Patrimônio
Diretoria de Administração

PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
REFERÊNCIA:-

Investimentos em imobilizado - Exercício XXXXX

Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Totais:-

R$
R$ 2.997,04
R$ 14.846,50
R$ 14.457,26
R$ 15.050,30
R$ 21.920,00
R$ 2.995,80
R$ 3.144,86
R$ 14.307,60
R$ 10.015,80
R$ 15.056,22
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 114.791,38

%
2,61%
12,93%
12,59%
13,11%
19,10%
2,61%
2,74%
12,46%
8,73%
13,12%
0,00%
0,00%
100,00%

Setor de Patrimônio
Diretoria de Administração
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ANEXO IX - MANUAL DE PATRIMÔNIO
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE BENS
Setor de Patrimônio
Setor/Departamento:-_________________________________________
N.º

DESCRIÇÃO

MODELO

MARCA

Nº PATR.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Conferência realizada em:- -_____/_____/_____
Os bens acima ou em lista anexa (devidamente rubricadas), são de responsabilidade do(a):Nome/Função:-_________________________________________________________________________
Responsável pelo setor/departamento:-______________________________________________________
Observações:-__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Responsável Setor

Responsável Setor-Patrimônio

________________________
Ass. / Carimbo

_________________________
Ass. / Carimbo

Data: _____/_____/_____.

Data: _____/_____/_____.

Este formulário deve ser utilizado quando das conferências anuais da Sede Administrativa

No ANEXO III encontra-se modelo de Procedimento de Gestão – CONTROLE PATRIMONIAL
DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS do setor.

286

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

3.5.

PROPOSTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE / CAPACITAÇÃO

A educação continuada é um processo dinâmico de ensino-aprendizagem, destinado a
atualizar e melhorar a capacitação de pessoas. É um elemento importante no funcionamento
de qualquer instituição, com o objetivo de adequações de funções para melhorar a eficiência
e qualificação dos colaboradores, a competência profissional e o nível de satisfação do
usuário.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a educação continuada como essencial
para a qualidade da assistência à saúde. Entende que auxilia no desenvolvimento dos
recursos humanos, num esforço sistemático de melhorar o funcionamento dos serviços
através do desempenho do pessoal.
Assim, para minimizar e qualificar as deficiências encontradas no ambiente de trabalho, foi
proposto à implementação da educação permanente em saúde, que tem por desafio:
1. Mobilizar os profissionais de enfermagem para resgatar a concepção voltada para o
desenvolvimento de suas práticas;
2. Orientar e educar, identificar as necessidades das equipes de enfermagem que atuam nos
diferentes setores para minimizar as deficiências de mão de obra;
3. Realizar treinamentos teóricos e práticos nos setores com os enfermeiros e técnicos de
enfermagem para exercício diário de aprimoramento técnico/prático, para que os mesmos
aperfeiçoem seu processo de trabalho (tomada de decisão, liderança, supervisão,
habilidades, flexibilidade e trabalho corpo-a-corpo);
4. Ao admitir novos colaboradores será realizada a integração dos mesmos na instituição pelo
enfermeiro da educação continuada, onde após a contratação será realizado prioritariamente
a apresentação da área física da instituição como um todo, posteriormente irá ser entregue o
cronograma de ambientação nos setores, contendo a data e horário.
O cronograma contemplará a programação das aulas teóricas e práticas tanto das aulas
teóricas quanto das aulas práticas;
5. As aulas teóricas: serão ministrados conteúdos em sala de aula. Antes do início de cada
aula será realizado pré-teste para avaliação do conhecimento relacionado ao assunto a ser
estudado, e no final de cada aula será realizado o pós-teste para avaliar se adquiriram
conhecimento suficiente para executarem suas tarefas no dia-a-dia, de forma que visem o
desenvolvimento do serviço nas unidades assistenciais;
6. As aulas práticas: o enfermeiro da educação continuada irá acompanhar monitorizar,
direcionar e explicar os procedimentos realizados nos setores. Os novos colaboradores
estarão sendo avaliados durante a realização dos procedimentos técnicos relacionados à
assistência. Estarão sendo observados quanto ao seu processo de desenvolvimento
conhecimento, habilidades e comunicação no trabalho, para que possam:
•
•
•
•
•
•
•

Ser avaliado os resultados;
Adquirir o desenvolvimento da capacidade técnica;
Conhecer o seu perfil do colaborador;
Observar a qualidade no atendimento ao usuário;
Identificar os problemas, diagnosticando a necessidades de mudança;
Detectar formas alternativas para a correção de falhas;
Proporcionar “feedback” aos funcionários sobre o seu desempenho.

7. As formas de avaliação: Descrever a sistemática de prova no início de cada plantão
Os colaboradores novos serão avaliados no período dos 40 e 85 dias pelo enfermeiro da
educação continuada junto com o enfermeiro assistencial do setor, através do Formulário de
Avaliação de Desempenho Técnico/Prático de Enfermagem;
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8. Durante o período de experiência na unidade assistencial, o enfermeiro da área deverá
realizar o acompanhamento do novo colaborador, e informar ao enfermeiro da educação
continuada qualquer dificuldade que o novo colaborador esteja enfrentando. O enfermeiro da
educação continuada passará a acompanhar o novo colaborador para identificar possíveis
fragilidades que deverão ser trabalhados ainda no período de experiência.
9. Todas as informações relacionadas ao acompanhamento do colaborador, em período de
experiência, deverão ser registradas no formulário de desempenho técnico/prático de
enfermagem;
10. Ao completar 60 dias será realizada uma prova teórica, para avaliar o conhecimento
básico, teórico, prático e gerencial que o colaborador adquiriu no período de experiência;
11. Durante a avaliação de 85 dias, o enfermeiro da educação continuada emite o parecer
liberando ou não o colaborador para assumir as atividades nas unidades assistenciais;
12. Caso o colaborador não esteja apto ao desempenho das atividades em 90 dias, o
enfermeiro da educação continuada e o enfermeiro responsável pela área de trabalho do novo
colaborador deverão finalizar a avaliação procedendo ao desligamento do avaliado. Ainda, de
acordo com a avaliação de ambos os enfermeiros, haverá situações em que o novo
colaborador poderá apresentar deficiências que poderão ser trabalhadas após 90 dias de
experiência, para estes casos deverá ser aberto um plano de ação para capacitação do novo
colaborador. Este será liberado para as atividades nas unidades somente após avaliação e
registro do enfermeiro da educação continuada e após a execução do plano de ação;
13. A avaliação será encaminhada ao Núcleo de Educação Permanente (NEP) para registro
e acompanhamento.
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
Serviço responsável por atuar no desenvolvimento dos Recursos Humanos (Médicos,
Enfermagem e demais trabalhadores da unidade) através da educação contínua com vistas à
qualidade da intervenção, em todas as áreas e profissionais das unidades. É responsável por
desenvolver o agir técnico da força dos Recursos Humanos, proporcionando aprofundamento
de conhecimentos dos profissionais de saúde por meio da capacitação pedagógica em várias
áreas e níveis de complexidade, visando a qualificação do processo assistencial à população.
Este serviço poderá desenvolver atividades em parceria com o Hospital, visando ações
voltadas à comunidade.
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO:
Os programas de T&D (treinamento e desenvolvimento) e/ou Serviço de Educação
Permanente serão desenvolvidos regularmente em duas etapas:
1. Integração dos colaboradores a nova estrutura e serviços da Unidade ao qual serão
lotados, contemplando o seguinte conteúdo Programático:
• Apresentação da Parceria Pública/O.S., Missão, Visão e Valores da Organização Social
em consonância com a Secretaria de Saúde;
• Apresentação do Perfil Assistencial específico da Unidade;
• Apresentação das Normas Administrativas e trabalhistas;
• Apresentação de Rotinas e Instruções de Trabalho de Biossegurança, Infecção Hospitalar
e outras.
• Apresentação de Rotinas e Instruções de Trabalho específicas por categoria profissional;
• Visita de reconhecimento da Unidade.
Meta: Esta etapa deverá atingir a todos os colaboradores que atuarão na unidade
2. De acordo com as necessidades específicas de implantação de rotinas, atualização de
procedimentos, manuseio de aparelhos e materiais, implantação de novos equipamentos
e materiais médicos hospitalares, temas sugeridos e dados evidenciados pela avaliação
de desempenho dos profissionais.
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Meta: atingir 100% das categorias que envolve o tema abordado.
Abaixo segue tabela com alguns dos Treinamentos programados para o Serviço de Educação
Continuada.
Proposta de Capacitações para as Unidades
TABELA 80 - TREINAMENTOS

Tipo de Capacitação
Atendimento ao Cliente, Linguagem Corporal e
Verbal. Apresentação Pessoal
Biossegurança e Precauções universais
Prevenção de Acidentes de Trabalho
Oficina de Humanização
Fundamentos de Enfermagem
Administração de Medicações
Curativos
Gerenciamento de Risco
Planos de Contingência e Catástrofes
Instrumentos Gerenciais
Estatística, Epidemiologia e Indicadores
Sistematização da Enfermagem
Qualidade

Carga
Horária

Público

08

Todos

08
08
08
04
04
04
08
16
04
04
16
16

Todos
Todos
Todos
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Todos
Todos
SAME
Enfermeiros
Todos

Fonte: Equipe Pró-Saúde

Todos os Treinamentos e capacitações serão avaliados pelos participantes e a performance
e desempenho dos profissionais após realização dos treinamentos e capacitações serão
realizadas através de:
•
•
•

Avaliação escrita: aplicada logo após a realização do curso ou capacitação
Avaliação de Eficácia e resultados: aplicada após 90 dias do término do
treinamento, pelo superior, não podendo ultrapassar 15 dias e preenchido pelo
mesmo.
Avaliação de Comportamento no Trabalho: Visa identificar mudanças de
comportamento que geram desempenho no trabalho, mostra o impacto dos programas
de treinamento em relação à aderência ao que foi ensinado, se está sendo aplicado
na prática do serviço desenvolvido. Esse método de avaliação identifica através da
busca em prontuários e auditoria.

•

IV.

ITEM AVITIDADE - INCREMENTO DE ATIVIDADES

4.1.

ESTIMATIVA DE ATIVIDADES

Abaixo encontram-se as tabelas com os incrementos de as metas propostas.
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TABELA 81 – METAS DE INTERNAÇÃO
LEITOS
Observação
Internação Obstétrica - Parto Normal
Internação Obstétrica - Parto
Cirúrgica
Unidade de Cuidados Intermediário
Convencional Neonatal
Unidade de Cuidados Intermediários
- Canguru
Unidade Terapia Intensiva Neonatal

CAPACIDADE
INSTALADA
4
30

LEITOS/DIA

META

120
900

124
466

10

300

155

04

120

21

02
04

60
120

15
6

TABELA 82 – METAS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS
ATENDIMENTO
QUANTIDADE
Urgência /Emergência
1.380
TABELA 83 – METAS DE PROCCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
QUANTIDADE
Obstetrícia - Partos Cesário
155
TABELA 84 – METAS DE ATENDIMENTOS COMPLEMENTARES
ATENDIMENTO COMPLEMENTAR
QUANTIDADE
863
Posto de Coleta de Leite Humano
633
Teste da Orelhinha
633
Teste Biológico (Pezinho) - Fase 4
633
Teste do Coraçãozinho
633
Teste da Linguinha
633
Teste do Olhinho
4.025
TOTAL
TABELA 85 – METAS DE SADT
SADT
Eletrocardiografia
Análise Clinicas
Radiologia
Ultrassonografia
TOTAL

QUANTIDADE
100
6.000
200
400
6.700

TABELA 86 – METAS DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL
ATOS NÃO MÉDICOS
QUANTIDADE
955
Nutrição Clinica
230
Psicologia
166
Fisioterapia
1.840
Serviço Social
138
Fonoaudiologia
3.529
Enfermagem
5.563
TOTAL
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4.2.

PROPOSIÇÃO DE OUTRAS ESPECIALIDADES

Além das especialidades contidas em edital, foi acrescido o serviço a especialidade médica
de nutrologia, cardiologia e nefrologia.

4.3.

PROPOSIÇÃO DE PROJETOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E/OU
SOCIAIS

4.3.1. IMPLANTAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE HUMANIZAÇÃO - GTH
PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO
Consideramos que humanizar a assistência significa agregar, à eficiência técnica e científica,
valores éticos, além de respeito e solidariedade ao ser humano. O planejamento da
assistência deve sempre valorizar a vida humana e a cidadania, considerando, assim, as
circunstâncias sociais, étnicas, educacionais e psíquicas que envolvem cada indivíduo. Deve
ser pautada no contato humano, de forma acolhedora e sem juízo de valores e contemplar a
integralidade do ser humano.
A Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde entende por humanização a
valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde e enfatiza
a autonomia e o protagonismo desses sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o
estabelecimento de vínculos solidários e a participação coletiva no processo de gestão.
Pressupõe mudanças no modelo de atenção e, portanto, no modelo de gestão.
Gestores e equipes de profissionais se deparam, dia a dia, com uma enormidade de tarefas,
responsabilidades e compromissos. Mais do que isso têm de atender às necessidades de
pessoas que se encontram em situações de fragilidade, dependência, dor e sofrimento, muitas
vezes em situações difíceis de trabalho.
No entanto, é justamente a realização destas tarefas - construção de um espaço coletivo para
reflexão sobre sua realidade institucional e profissional, e busca de saídas criativas para os
desafios encontrados - que poderão facilitar seu trabalho e melhorar a qualidade do
atendimento aos usuários.
A humanização dos estabelecimentos assistenciais de saúde tem uma diretriz transversal e
constitui-se num conjunto de ações sobre diversas práticas e condições na prestação dos
serviços de saúde, assim como em diferentes níveis do Sistema, formando uma construção
coletiva de todos os envolvidos. Para o Ministério da Saúde, trata se de uma das estratégias
para alcançar a qualificação da atenção e da gestão em saúde. Trata-se de uma forma de
tornar parceiros tanto usuários como profissionais de saúde na busca da qualidade dos
serviços, um projeto de corresponsabilidade e qualificação dos vínculos Inter profissionais e
entre estes e os usuários na produção de saúde.
Duas recomendações para o desenvolvimento de um processo de humanização dos serviços
de saúde na instituição hospitalar:
1. Gestão participativa
Desenvolver padrões de cuidados mais humanizados para os usuários requer formas de
relação institucionais mais humanizadas também entre funcionários e chefias, entre os
próprios colegas e pessoas que trabalham nas mesmas áreas, com formações e
responsabilidades diferentes.
2. Formação de Grupos de Trabalho de Humanização (GT)
Quem são seus integrantes:
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É recomendável que façam parte deste grupo profissionais da direção do hospital, da chefia
dos setores e serviços, e técnicos da área médica e não médica (assistentes sociais,
psicólogos, agentes da enfermagem, encarregados técnico-administrativos) e pessoal de
apoio (segurança, limpeza, cozinha, etc.) de modo a se contar com uma participação
equitativa de representantes de diferentes categorias profissionais, campos disciplinares e
graus hierárquicos.
A coordenação do GT deverá ser escolhida dentre as lideranças compromissadas com a ideia
da humanização.
Objetivos:
•
•
•

Conduzir um processo permanente de mudança da cultura de atendimento à saúde,
promovendo o respeito à dignidade humana.
Sensibilizar profissional e usuário para a importância e os benefícios do atendimento
e do trabalho humanizado.
Garantir à instituição hospitalar o papel de protagonista do processo de humanização
de seus serviços.

Como funcionam:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lideram o processo de humanização no hospital.
Promovem uma ação conjunta da alta administração do hospital e de lideranças
representativas dos profissionais dos vários setores e serviços.
Buscam estratégias de comunicação e integração entre os diferentes setores
Promovem fluxo de propostas e deliberações.
Apoiam e divulgam as iniciativas de humanização em desenvolvimento.
Avaliam os projetos em desenvolvimento e a serem desenvolvidos na instituição, de
acordo com os parâmetros de humanização propostos.
Estimulam a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações
de humanização dos serviços.
Promovem a participação do hospital na Rede Nacional de Humanização.

Elaboração e Implantação de Plano Operacional de Ação de Humanização
Será elaborado um plano de ação de humanização hospitalar, de curto, médio e longo prazo,
levando em consideração as prioridades e as necessidades específicas do hospital, bem
como as ações de humanização já existentes.
O plano de ação de humanização no hospital, utilizará como base o Programa de
Humanização do SUS.
Atividades que poderão ser desenvolvidas no hospital:
•
•
•
•
•

Comemoração dos funcionários aniversariantes do mês;
Oficina culturais para funcionários;
Liberação de visitas aos pacientes em datas;
Comemorativas tais como dia dos pais, dia das mães, Natal e etc.;
Palestras sobre qualidade de vida e hábitos saudáveis para funcionários, pacientes e
acompanhantes

292

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

FIGURA 114 – CRONOGRMA DE ATIVIDADES

4.3.2. PROJETO DE SUSTENTABILIDADE
A Pró-Saúde declara ter o compromisso, com o estabelecimento, implementação e
manutenção da política ambiental, suas diretrizes, objetivos, responsabilidades e recursos
para a gestão, de modo que os aspectos e impactos ambientais advindos de suas atividades,
produtos e serviços, sejam gerenciados e mitigados, contribuindo para a Sustentabilidade. As
diretrizes estabelecidas têm caráter abrangente nos níveis corporativo, regional ou local da
Instituição, podendo ser estratificadas para se adequarem aos diferentes escopos do SGA Sistema de Gestão Ambiental.
É responsabilidade da Diretoria Executiva:















Implementar a Política Ambiental em sua área de responsabilidade e criar mecanismos
para a sua disseminação ao público interno e externo;
Apoiar estrategicamente a implementação, manutenção e melhoria do Sistema de
Gestão Ambiental, de modo que possa ser aplicado no âmbito corporativo, regional ou
local da Instituição;
Identificar e planejar os recursos essenciais para implementar, manter e melhorar
continuamente o Sistema de Gestão Ambiental;
Orçar os recursos essenciais para o Sistema de Gestão Ambiental que incluam
recursos humanos e habilidades especializadas, infraestrutura organizacional,
tecnologia e recursos financeiros;
Garantir a disponibilização dos recursos para a gestão ambiental;
Definir, documentar e comunicar funções, responsabilidades e autoridades, visando
facilitar uma gestão ambiental eficaz;
Estabelecer, revisar e adequar processos, de modo a obter melhoria do desempenho
ambiental;
Estabelecer, implementar e manter objetivos e metas ambientais documentados, nas
funções e níveis relevantes na organização;
Prover os meios e determinar os prazos nos quais os objetivos e metas ambientais
sejam atingidos;
Estabelecer mecanismos, processos e procedimentos de gestão ambiental nos
escopos estabelecidos;
Realizar as análises críticas do Sistema de Gestão Ambiental, em intervalos
planejados para assegurar sua continuada adequação, pertinência e eficácia;
Proporcionar que o Sistema de Gestão Ambiental, em sua área de responsabilidade
seja auditado em intervalos determinados;
Subsidiar a tomada de decisão sobre comunicar externamente ou não os aspectos
ambientais significativos;
Promover a melhoria do desempenho do Sistema de Gestão Ambiental.

É responsabilidade dos Representantes da Direção:
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Coordenar, estabelecer, revisar e adequar o modelo de gestão para os processos que
compõem o Sistema de Gestão Ambiental de modo a obter melhoria de seu
desempenho;
Assegurar o cumprimento da política, objetivos e programas ambientais;
Garantir o atendimento aos requisitos legais e outros relacionados ao escopo
estabelecido para o Sistema de Gestão Ambiental;
Promover mudanças para mitigação dos aspectos e impactos ambientais das
atividades, produtos e serviços do escopo;
Conduzir a implementação e manutenção do Sistema de Gestão Ambiental, através
de treinamentos ou outras ações e acompanhamentos sistemáticos;
Manter e melhorar o Sistema estabelecido utilizando-se dos processos de ação
corretiva, preventiva, auditorias sistemáticas e análise crítica;
Relatar o desempenho do Sistema de Gestão à Alta Direção para análise crítica e
melhoria do Sistema de gestão ambiental.

Diretrizes:
7. Liderança


Apoiar as ações estratégicas relativas à gestão ambiental estimulando a participação
de todos;
 Assegurar o compromisso para alcançar a excelência do desempenho ambiental;
 Comunicar o comprometimento, as prioridades e as ações da Instituição junto às
partes interessadas (stakeholders);
 Estimular a difusão e implementação das melhores práticas ambientais.
8. Atendimento à Legislação Ambiental e Requisitos Estatutários
 Cumprir a legislação pertinente às atividades, produtos e serviços;
 Adotar uma postura de transparência e ética nas suas relações com as partes
interessadas (stakeholders).
9. Prevenção da Poluição e Melhoria Ambiental
 Promover a melhoria contínua dos processos, serviços prestados pela Instituição e
seus resultados, visando à qualidade ambiental;
 Desenvolver ações voltadas para a ecoeficiência, para prevenção da poluição,
mitigação da geração de resíduos sólidos, das emissões de gases efeito estufa e
redução do consumo de recursos naturais em seus processos, produtos e serviços;
 Desenvolver operações planejadas e seguras às pessoas e ao meio ambiente;
 Aperfeiçoar continuamente os indicadores ambientais, de modo a torná-los cada vez
mais precisos e uniformes com consequente incentivo ao cumprimento das metas
estabelecidas;
 Desenvolver suas atividades pautadas no gerenciamento dos riscos.
10. Gestão de Fornecedores
 Promover o engajamento e comprometimento dos fornecedores com as questões
ambientais;
 Selecionar fornecedores com base em requisitos ambientais;
 Incluir requisitos ambientais na especificação de produtos e serviços a serem
adquiridos;
 Implementar a logística reversa no processo de aquisição.
11. Gestão de Pessoas
12. Estabelecer e implementar programas de educação ambiental aos diversos níveis
organizacionais da Instituição e terceiros que atuem em seu nome, objetivando
capacitá-los para participação ativa na gestão ambiental;
13. Conscientizar todos os seus colaboradores e prestadores de serviços da importância
da responsabilidade individual para o atendimento dos objetivos e metas ambientais
da Instituição.
14. Relacionamento com o Cliente e a Comunidade
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Promover a participação e apoio às iniciativas de gestão ambiental com o
envolvimento do cliente e da comunidade;
Estabelecer diálogo e desenvolvimento de parcerias com o cliente e a comunidade
visando à melhoria do desempenho ambiental;
Estimular o compromisso ambiental de todos os públicos em relação aos serviços de
saúde, educação e assistência social.

A Sustentabilidade é hoje um dos pontos abordados na estratégia dos Hospitais. Há um
processo de solidificação do conceito e o mesmo passa a permear todas as atividades
desenvolvidas na Instituição de modo que todos os aspectos referentes às questões sociais,
ambientais e econômicas sejam considerados para a tomada de decisões na organização,
além de contribuir para a construção de uma cultura organizacional orientada ao
desenvolvimento sustentável.
Encontra-se no Anexo I deste projeto o Manual de PGRRS utilizado pela Pró-Saúde em suas
unidades, que poderá ser adaptado aos serviços objeto deste projeto.
PHS – PROJETO HOSPITAIS SAUDÁVEIS
O Projeto Hospitais Saudáveis (PHS) é uma associação sem fins econômicos, dedicada a
transformar o setor saúde em um exemplo para toda a sociedade em aspectos de proteção
ao meio ambiente e à saúde do trabalhador, do paciente e da população em geral.
Participam do PHS profissionais de saúde, instituições prestadoras de serviços, instituições
de ensino e de pesquisa em saúde, organizações da sociedade civil em geral e demais
organizações, públicas ou privadas. A Pró-Saúde participa deste programa.
A assistência à saúde, como toda atividade produtiva, gera impactos ambientais e sanitários.
O PHS trabalha para desenvolver e apoiar uma rede de cooperação, partindo do
comprometimento das instituições de saúde do país, bem como dos profissionais de todas as
categorias que atuam no sistema de saúde brasileiro. Além do setor de assistência à saúde,
o PHS atua em parceria com organizações profissionais, sindicais e setoriais, institutos de
ensino e pesquisa, órgãos públicos e organizações não governamentais das áreas de saúde
e segurança do trabalho, saúde pública e meio ambiente.
MercuryFree Healthcare: iniciativa global destinada a demonstrar a viabilidade da eliminação
gradual dos termômetros e esfigmomanômetros em cuidados de saúde à base de mercúrio e
sua substituição por alternativas precisos e economicamente viáveis. A Pró- Saúde administra
hospitais com esta certificação.
Selo Verde de Pró-Sustentabilidade: tem como objetivo promover a saúde pública e
ambiental, assim como a redução da pegada ecológica da assistência à saúde. Trata-se de
uma iniciativa baseada no comprometimento dos estabelecimentos de saúde com, pelo
menos dois, de um conjunto de 10 objetivos inter-relacionados e integrados, abordando as
principais áreas de atuação para melhoria do desempenho ambiental e maior sustentabilidade
no setor saúde. Os 10 objetivos são:
11- Liderança: visa manifestar apoio da liderança aos hospitais verdes e saudáveis a fim
de: criar uma mudança de cultura organizacional em longo prazo; alcançar uma ampla
participação dos trabalhadores do setor saúde e da comunidade; e fomentar políticas
públicas que promovam a saúde ambiental;
12- Substituição de Substâncias Químicas Perigosas Por Alternativas Mais Seguras: visa
melhorar a saúde e a segurança dos pacientes, dos trabalhadores, das comunidades
e do meio ambiente utilizando substâncias químicas, materiais, produtos e processos
mais seguros, indo além das exigências de conformidade ambiental. Atitudes como
campanha de captação de película de Raios X para correto descarte deverão ser
adotadas;
13- Redução, Tratamento e Acondicionamento de Forma Segura os Resíduos de Serviços
de saúde: visa proteger a saúde pública reduzindo o volume e a toxicidade dos
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resíduos produzidos pelo setor saúde, implementando ao mesmo tempo as opções
ambientalmente mais apropriadas de gestão e destinação dos resíduos. No Anexo I
apresentamos um modelo de PGRSS com atividades que poderão ser utilizadas nas
unidades de saúde;
14- Implementação de Eficiência Energética e Geração de Energias Limpas Renováveis:
visa reduzir o uso de energia proveniente de combustíveis fósseis como forma de
melhorar e proteger a saúde pública; promover a eficiência energética, bem como o
uso de fontes renováveis, visando, em longo prazo, obter 100% das necessidades de
energia obtidas de fontes renováveis geradas no hospital ou na comunidade;
15- Redução do Consumo de Água e fornecimento de Água Potável: visa implementar
uma série de medidas de conservação, reciclagem e tratamento que reduzam o
consumo de água dos serviços de saúde e a poluição por águas residuais. Estabelecer
a relação entre a disponibilidade de água potável e a resiliência dos serviços de saúde
para suportar problemas físicos, naturais, econômicos e sociais. Promover a saúde
pública e ambiental fornecendo água potável para a comunidade.
16- Melhorar as Estratégias de Transporte Para Pacientes e Funcionários: visa
desenvolver estratégias de transporte e de assistência à saúde que reduzam a
emissão de carbono dos hospitais e sua parcela de contribuição para a poluição local;
17- Compra e Oferta de Alimentos Saudáveis e Cultivados de Forma Sustentável: visa
estimular ao mesmo tempo hábitos alimentares saudáveis entre os pacientes e
funcionários e favorecer o acesso a alimentos produzidos localmente e de forma
sustentável na comunidade. Ao longo do contrato, deverá ser implantado um programa
com foco na qualidade de vida dos trabalhadores das unidades de saúde;
18- Prescrição Apropriada de Produtos Farmacêuticos, Administração Segura e
Destinação Correta: visa reduzir a poluição por produtos farmacêuticos diminuindo as
prescrições desnecessárias, minimizando a destinação inadequada de resíduos
farmacêuticos, promovendo sua devolução aos fabricantes e pondo fim ao dumping
de medicamentos na forma de ajuda a catástrofes, também poderá ser adotada
campanhas para devolução de medicações vencidas ou que não serão mais utilizadas
pelo usuário nas unidades de saúde;
19- Apoio a Projetos e Construções de Hospitais Verdes e Saudáveis: visa reduzir a
poluição ambiental do setor saúde e transformar os hospitais em um local mais
saudável para funcionários, pacientes e visitantes mediante a incorporação de práticas
e princípios de edifícios ecológicos no projeto e na construção de unidades de saúde;
20- Aquisição de produtos e materiais mais seguros e sustentáveis: visa a compra e
materiais produzidos de maneira sustentável através de cadeias de suprimentos social
e ambientalmente responsáveis
A Pró- Saúde administra hospitais com esta certificação.
A adesão das unidades de saúde ao PHS será analisada pela Diretoria local e a Diretoria de
Operações da sede administrativa da Pró-Saúde, bem como em conjunto com a Secretaria
Municipal de Saúde, sendo priorizado no primeiro ano de contrato ações que atendam as
diretrizes nº 3,4 e 5 acima descritas.
Global Reporting Initiative - GRI, promove a elaboração de relatórios de sustentabilidade
que pode ser adotada por todas as organizações. A GRI produz a mais abrangente Estrutura
para Relatórios de Sustentabilidade do mundo proporcionando maior transparência
organizacional.
PACTO GLOBAL DA ONU - iniciativa desenvolvida pela ONU, com o objetivo de mobilizar a
comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de
valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações
de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção refletidos em 10 princípios.
GREEN KITCHEN – tem como objetivo o aprimoramento do padrão de qualidade em benefício
de seus clientes e sua região, levando em consideração aspectos sociais e ambientais.
Conduzido por uma comissão de profissionais multidisciplinares do setor de nutrição com
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participação de nutricionistas e, arquitetos, baseado em critérios internacionais de medição
de eficiência na responsabilidade social e ambiental.
A adesão da unidade aos programas acima descritos será analisada pela Diretoria local e a
Diretoria de Operações da sede administrativa da Pró-Saúde, bem como em conjunto com a
SESA/AP e se tornará realidade após o segundo ano de contrato. Após a definição da adesão
aos programas supracitados, será elaborado cronograma de implantação.
4.3.3. PROJETO ANCORA
Projeto Âncora é utilizado alguns hospitais administrados pela Pró-Saúde e deverá ser
implantado na Maternidade de Risco Habitual da Zona Norte
Objetivo Geral:
Conhecer a realidade vivenciada pelos usuários/pacientes e família/acompanhante que serão
atendidos no hospital planejando e realizando um trabalho multiprofissional pautado na
humanização e qualidade no atendimento, através de ações voltadas para as
necessidades/demandas dos usuários/pacientes e famílias/acompanhantes.
Objetivo Específico:




Identificar as demandas explícitas e implícitas dos usuários/pacientes e
familiares/acompanhantes considerando suas especificidades;
Criar uma rotina de atendimento multiprofissional priorizando o fortalecimento de
vínculo e confiança aos usuários/pacientes e familiares/acompanhantes x equipe;
Verificar junto aos familiares/acompanhantes, a possibilidade de definir um
responsável denominado “Familiar Âncora” para receber informações diárias quanto
ao quadro clínico do usuário/paciente.

Ações:
OBJETIVOS
1. Identificar as
demandas
explícitas
e
implícitas
dos
usuários/pacientes
e
famílias/acompan
hantes
considerando suas
especificidades
2. Verificar junto
aos
familiares/acompa
nhantes,
a
possibilidade
de
definir
um
responsável
denominado
“Familiar Âncora”
para
receber
informações
diárias quanto ao
quadro clínico do
usuário/paciente.

AÇÕES
PROFISSIONAIS
1.1. Identificar usuários/pacientes internados
a partir de 05 dias (Plano de Alta/ Censo);
1.2. Acolhimento aos usuários/pacientes e
familiares/acompanhante;
Assistente Social
Psicóloga
1.3. Entrevista para inclusão no projeto.

2.1.
Identificar através
de avaliação
psicossocial
o
familiar
preparado
(emocionalmente)
e
que
tenha
Assistente
disponibilidade para ser o “Familiar Âncora”,
Psicóloga
ou seja, o responsável a receber e repassar
aos demais familiares as informações do
quadro clínico do usuário/paciente.

Social
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3. Criar uma rotina
de
atendimento
multiprofissional
aos
usuários/pacientes
e
famílias/acompan
hantes priorizando
o fortalecimento de
vínculo e confiança
entre
equipe,
usuários e família.

3.1. Acolhimento, escuta e acompanhamento
durante a hospitalização de acordo com as
demandas apresentadas;
3.2.
Veiculação
de
informações
aos
usuários/pacientes
e
familiares/acompanhantes, possibilitando o
acesso aos seus direitos sociais enquanto
cidadãos, inseridos nos programas e políticas
sociais – saúde, assistência e previdência;
3.3. Viabilização da Informação clara e
contínua
do
quadro
clínico
do
usuário/paciente
diariamente
ao
familiar/acompanhante;

Assistente
Psicóloga

Assistente Social

Médicos
Enfermagem
Assistente
Psicóloga

3.4. Comemoração do Aniversário
usuário/paciente durante a internação

Social

Social

do Enfermagem
Nutrição
Comunicação

Metodologia:







Entrevista e acolhimento pautados na humanização, integralidade, vínculo e qualidade
nos serviços prestados aos usuários/pacientes e familiares/acompanhantes através
de formulários.
Verificação da disponibilidade do “Familiar Âncora” para receber informações do
paciente/usuário no momento em que o médico passa visita. Se necessário agendar
“horário especial” com o médico para falar com o familiar;
Acompanhamento aos usuários/pacientes e familiares/acompanhantes para
solucionar dúvidas bem como, garantir que os mesmos estão cientes do quadro clínico
e da evolução diária;
Veiculação de informações sobre os direitos sociais, através dos programas e políticas
sociais;
Reuniões mensais até consolidar o projeto e após reunião mensal para Análise de
indicadores com a equipe multiprofissional, para traçar novas ações, como também
avaliar o envolvimento da equipe e dos familiares/acompanhantes ao projeto.
Reuniões semanais da equipe multiprofissional para análise do plano terapêutico do
usuário inserido no projeto.

Resultados desejados:







Efetivação do trabalho em equipe no atendimento multiprofissional, pautados na
humanização;
Usuários/pacientes e familiares/acompanhantes esclarecidos referente ao processo
saúde/doença como também instruídos e preparados para o período da
desospitalização dando continuidade no tratamento e até mesmo para situação de
óbito;
Agilizar Alta Hospitalar
Redução da ansiedade e do nível de estresse gerado pelo período de hospitalização;
Satisfação com relação ao tratamento e a atenção prestada pela equipe
multiprofissional.

Este projeto encontra-se na integra no anexo V.
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4.3.4. VOLUNTARIADO E DOULA
O trabalho voluntário está na essência das Entidades Beneficentes e sempre esteve presente
nas atividades da Pró-Saúde. A partir da década de 80 estabeleceu-se o foco de Serviços de
Voluntários, para o atendimento de pacientes, acompanhantes e familiares.
O serviço tem por objetivo melhorar o bem-estar dos pacientes por meio de apoio, orientação,
calor humano e, principalmente, disposição em doar-se.
O serviço poderá desenvolver atividades junto às pacientes internadas, familiares e
comunidade.
A Maternidade de Risco habitual poderá implantar a assistência prestadas pelas Doulas. Nos
dias de hoje, as Doulas dão suporte físico e emocional a outras mulheres antes, durante e
após o parto. As Doulas, serão voluntárias e poderão ser disponibilizadas diariamente às
parturientes.
Antes do parto, poderá acompanhar as futuras mães e acompanhantes em visita às áreas da
maternidade, orienta sobre o que esperar do parto e pós-parto. Explica os procedimentos
comuns e ajuda a mulher a se preparar, física e emocionalmente para o parto, das mais
variadas formas.
Durante o parto atua como interface entre a equipe de atendimento e o casal, explica termos
médicos e os procedimentos hospitalares e atenua a eventual frieza da equipe de atendimento
num dos momentos mais vulneráveis de sua vida. Também ajuda a parturiente a encontrar
posições mais confortáveis para o trabalho de parto e parto, mostra formas eficientes de
respiração e propõe medidas naturais que podem aliviar as dores, como banhos, massagens,
relaxamento, etc.
Após o parto ela faz visitas à nova família, oferecendo apoio para o período de pós-parto,
especialmente em relação à amamentação e cuidados com o bebê.
As pesquisas têm mostrado que a atuação da doula no parto pode: diminuir taxas de cesárea,
diminuir a duração do trabalho de parto, diminuir pedidos de anestesia, diminuir o uso da
oxitocina, diminuir em 40% o uso de fórceps.
4.3.5. REDE COGONHA
A maternidade surge idealizada com bases no programa rede cegonha.
No Hospital integrante da Rede Cegonha, será incentivado e disseminado a cultura das
normativas a assegurar:
•
•

Às mulheres: o direito ao planejamento reprodutivo, à atenção humanizada à gravidez,
parto, abortamento e puerpério
Às crianças: direito ao nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis

A Rede Cegonha tem como objetivos:
•
•
•

Fomentar a implementação de um novo modelo de atenção à saúde da mulher e saúde
da criança com foco na atenção ao parto e ao nascimento e no desenvolvimento infantil
de zero aos 24 meses;
Organizar uma Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil que garanta acesso,
acolhimento e resolutividade; e
Reduzir a mortalidade materna e infantil, com ênfase no componente neonatal.

A Rede Cegonha tem como diretrizes para nortear a reorganização dos processos de trabalho
nos serviços obstétrico-neonatais:
•
•

Garantia do acolhimento e classificação de risco, qualificação do acesso e assistência;
Garantia de vinculação da gestante desde o pré-natal até os serviços de referência
que compõem a rede integral, incluindo a maternidade programada para a realização
do parto;
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•
•
•

Garantia das boas práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento;
Garantia de acesso às ações do planejamento reprodutivo;
Gestão democrática e participativa. Gestão participativa e compartilhada na
maternidade, buscando aumentar o grau de corresponsabilização entre
usuários/acompanhantes, trabalhadores e gestores.

4.3.6. IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE CUSTOS
GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS E MELHORIAS DOS RESULTADOS
Para a gestão eficaz de uma instituição de saúde, os gestores precisam dispor de informações
gerenciais e estratégicas. A gestão de custos destaca-se como ferramenta imprescindível no
processo de tomada de decisões, visando a melhoria dos resultados. Ela possibilita a gestão
do resultado operacional global da organização e a avaliação por áreas de atividade, unidades
de negócio, clientes, procedimentos e especialidades médicas fundamentais e decisivas à
sustentabilidade do processo decisório. Através de ferramentas inovadoras e eficazes, o
sistema de custos proposto assegura às organizações de saúde a conquista de melhores
padrões de produtividade e fortalecimento do nível de competitividade.
Gestão de Custos pela Web
Ferramenta imprescindível no processo de tomada de decisões, visando a melhoria dos
resultados. Ela possibilita a gestão do resultado operacional global da organização e a
avaliação por áreas de atividade, unidades de negócio, clientes, procedimentos e
especialidades médicas fundamentais e decisivas à sustentabilidade do processo decisório.
Capacitação dos profissionais
Treinamento dos profissionais dos Hospitais, permitindo a permanente qualificação no
processo de coleta, processamento e análise dos resultados, bem como no aprofundamento
dos conceitos relacionados às abordagens de custeio, metodologias de apropriação de custos
hospitalares, técnicas de gestão, planejamento e análise de indicadores de desempenho no
âmbito das organizações de saúde.
OBJETIVOS
Desenvolver modelo de gestão de custo, específico às características do hospital, com
geração de informações dos serviços prestados como instrumento de gestão, controle de
recursos e prestação de contas.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
•

•

•

Etapa diagnóstico – identificação do porte e volume das atividades, nível de organização
das informações patrimoniais, contábeis e estatísticas.
o Analise do perfil das especialidades e das atividades operacionais, bem como
indicadores estatísticos;
o Levantamento e análise do sistema contábil e de custos e nível de relatórios
gerenciais;
o Analise do plano de contas e da descrição analítica dos itens de custos e despesas.
Estruturação dos centros de custos e critérios de apropriação dos custos operacionais:
o Estruturação dos centros e níveis de responsabilidade e correspondentes centros de
custos em conformidade com os indicadores de custos e modelo de gestão;
o Definição da metodologia e critérios de apropriação de custos – formulas método de
rateio dos custos indiretos e dos centros auxiliares e administrativos;
o Organização do processo de coleta de dados:
▪ Fonte de coleta;
▪ Fixação de cronogramas.
Formulação do sistema de informações e relatório gerencial:
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o

•

Constituição dos modelos de relatórios gerenciais que permitem a geração das
informações adequadas às diferentes necessidades de usuários (nível de usuários),
relatórios analíticos dos serviços por centro de custos;
o Elaboração de roteiro para implantação do sistema de custos com manual para
identificação dos passos necessários (tecnologia, pessoal, treinamentos e
acompanhamentos, instrumento de coleta de dados);
o Abordagem do custo por absorção – classificação dos centros de custos, composição
das formulas de apropriação dos custos (diretos e indiretos) métodos e critérios de
rateio, cálculo dos custos totais e unitários dos serviços;
o Analise dos custos para fins gerenciais
▪ Indicadores de custos;
▪ Análise do comportamento e variação dos custos; benchmarking das
instituições.
Acompanhamento dos processos do sistema de informações de custos:
o Aperfeiçoamento do escopo dos indicadores operacionais e de custos visando
ampliar as possibilidades de utilização desses instrumentos para a gestão interna
das unidades visando atender as necessidades definidas;
o Melhoria do processo interno de comunicação das informações gerenciais visando a
participação dos diferentes níveis de gestão com participação na tomada de decisão;
o Orientações e acompanhamento do processamento das informações de custos
visando a certificação da confiabilidade dos indicadores e utilização dos instrumentos
gerenciais para o planejamento e gestão dos recursos;
o Orientação para consolidação dos indicadores operacionais e de custos para avaliar
o desempenho da instituição com relação às outras por meio de benchmarking;
o Preparação das apresentações e discussões que venham a ser programados

APLICAÇÕES GERENCIAIS
•
•
•
•

Gerenciar Informações por centro de custos, produtos e serviços para análise comparativa
das mesmas e acompanhamento do processo
Preparação das informações consolidadas e comparativas, permitindo a avaliação,
acompanhamento e controle da instituição como o estabelecimento de indicadores de
desempenho;
Servir de instrumento de gestão e de melhoria de eficácia na alocação de recursos;
Subsidiar a avaliação do custeio das atividades com relação a indicadores de custos

METODOLOGIA DE TRABALHO
As atividades descritas serão desenvolvidas com base nas diretrizes do trabalho, da equipe,
dimensionamento das atividades preparação e apresentação de relatórios.
O tempo estimada para a implantação completa do sistema é de 12 meses. Entretanto, este
será iniciado no segundo mês de após o início da plena atividade da maternidade.
Apresentação:
O sistema de gerenciamento de custos é 100% web, de alta escalabilidade, na nuvem, e com
acesso de qualquer lugar a qualquer momento, que se dá por meio de senhas parametrizadas
para cada nível de usuário.
Operacional:
As informações podem ser inseridas de forma manual, exportações ou importando através de
arquivos .csv
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FIGURA 115 – IMPORTAÇÕES DE CUSTOS

Resultado:
Indicadores Gerais, de Performance e Produtividade. Dashboard, Relatórios Gerenciais e
Standards
FIGURA 116 – TELA DE DAASHBOARD

Benchmark:
Painel de Comparação entre unidades da Pró-Saúde e banco de dados do sistema

V.

ITEM QUALIDADE - QUALIDADE OBJETIVA

5.2.

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES

As instituições hospitalares têm adotado as comissões hospitalares como um instrumento de
gestão para oferecer serviços de qualidade aos usuários. As comissões hospitalares
desempenham várias funções na instituição, destacando-se a produção de indicadores
relevantes para a gestão hospitalar e também contribuir para a eficácia das organizações em
prol dos usuários.
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Para cada comissão será criada uma pasta arquivo para organizar a documentação, neste
estarão as atas de nomeação, reunião, cronograma de atividades, etc.
No Anexo IV, encontram-se os regimentos das comissões abaixo descritas, assim como o
Manual das comissões.
.
As Comissões que serão implantadas no Hospital são:
5.2.1. COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – CCIH
A Lei Federal 9.431 de 06/01/97 instituiu a obrigatoriedade da existência da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e de um Programa de Controle de Infecções
Hospitalares (PCIH), definido como um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e
sistematicamente, tendo como objetivo a redução máxima possível da incidência e gravidade
das infecções nosocomiais. Em 13/05/98, o Ministério da Saúde editou a Portaria 2.616/98,
com diretrizes e normas para a execução destas ações, adequando-as à nova legislação.
TABELA 87 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
Profissional com formação em de nível superior indicado
Presidente
pela Diretoria da Instituição e escolhido pelos membros
da Comissão.
Profissional com formação em de nível superior indicado
Secretário
pela Diretoria da Instituição e escolhido pelos membros
da Comissão.
Profissional com formação em de nível superior indicado
Membros Efetivos pela Diretoria da Instituição e escolhido pelos membros
da Comissão.

QTD
01

01

05

Atendendo a resolução 2616/1998 a composição da CCIH será composta por profissionais de
nível superior das áreas: Medica, Enfermagem, Administrativa, Microbiologia e Farmácia,
outros profissionais cujo as atividades tenham impacto direto com as questões de infecção e
epidemiologia poderão ser convidados a fazerem parte da Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar. Respeitando o total de leitos e complexidade dos serviços prestados.
Objetivo e Funcionamento
• Propor diretrizes de atuação em assuntos relevantes para o controle de infecção hospitalar;
• Avaliar sistematicamente o Programa de Controle de Infecção Hospitalar - PCIH, Serviço
de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e o Sistema Operacional de Vigilância,
Notificação e Investigação Epidemiológicas do hospital;
• Estimular o quadro técnico do Hospital ao desenvolvimento de pesquisas que venham a
contribuir, direta ou indiretamente, para o controle da infecção Hospitalar.
• Elaborar, implementar, manter, avaliar e adequar aspectos de prevenção e controle
propriamente dito;
• Planejar e implementar cursos de atualização em controle de infecção Hospitalar,
objetivando estabelecer sistematicamente um programa de Educação Médica Continuada
para equipe multiprofissional que lida, direta ou indiretamente, com a comunidade
Hospitalar;
• Planejar, padronizar, treinar e supervisionar técnicas, procedimentos, normatizações e
medidas de prevenções universais relativas à prevenção e ao controle das infecções
hospitalares no Hospital, em todos seus setores.
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TABELA 88 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
CONTRATO
FUNDAMENTO:
IMPLANTAR A COMISSÃO
Âmbito de desempenho Qualidade e requisito legal
Tipo de Indicador
Continuo
Portaria de Constituição da Comissão e relatório do registro
das investigações realizadas e providências adotadas.
Fonte de Auditoria
Rotina de notificação de reação adversa, queixa técnica e
erros de medição implantada.
Comissão Implantada em até 03 meses com realização de
pelo menos uma reunião no trimestre, evidenciada em com
Meta Inicial:
ata. Manual de Rotinas e Procedimentos implantadas
(Instruções de Trabalho – ITs)
Reunião Mensal, com registro em ata e análise crítica dos
Meta Permanente:
casos notificados.
FIGURA 117 - Cronograma de atividades (após a posse dos mesmos)

5.2.2. COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA
A Comissão de Ética Médica é o órgão supervisor da ética profissional na instituição,
representando o Conselho Regional e Federal de Medicina. Este tem por atribuição julgar e
disciplinar a classe médica nos aspectos referentes ao exercício profissional, cabendo-lhes
zelar e trabalhar, por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da
Medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente.
TABELA 89 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
Profissional com formação em medicina, eleito pelo
Presidente
corpo clínico do Hospital
Profissional que atue no Hospital, eleito para a Comissão
Secretário
e para o cargo.
Profissional com formação em medicina, eleito pelo
Membros Efetivos
corpo clínico do Hospital
Profissional com formação em medicina, eleito pelo
Membros Suplentes
corpo clínico do Hospital

QTD
01
01
03
03

A formação da Comissão é através de processo eleitoral, com a inscrição espontâneo de
Médicos do Corpo Clinico devidamente inscritos no CRM/ BA, seguindo o Regimento do Corpo
Clinico e sendo supervisionada pelo CRM da jurisdição.
Objetivos e Funcionamento
•

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

Atuar como controle de qualidade das condições de trabalho e prestação de assistência
médica na Instituição, sugerindo e acompanhando as modificações necessárias;
Denunciar às instâncias superiores as eventuais más condições de trabalho;
Assessorar as diretorias clínicas, administrativas e técnica da Instituição, dentro de sua
área de competência conforme regimento da comissão.

TABELA 90 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
CONTRATO
FUNDAMENTO
IMPLANTAR COMISSÃO
Âmbito de desempenho
Qualidade e requisito legal
Tipo de Indicador
Continuo
Fonte de Auditoria
Atas das Reuniões, Pareceres técnicos
Comissão Implantada em até 04 meses com realização
Meta Inicial:
de pelo menos uma reunião no quadrimestre.
Reunião Mensal, com registro em ata e dos casos
Meta Permanente:
solicitados
FIGURA 118 - Cronograma de atividades (após a posse dos membros)

5.2.3. COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
A Comissão de Ética de Enfermagem (C.E.E.) é o órgão que representa o Conselho Regional
de Enfermagem em caráter permanente junto às Instituições de Saúde, tendo funções
educativas, fiscalizadoras e consultivas dos exercícios profissional e ético dos profissionais
de Enfermagem nas referidas instituições. É reconhecida pela Diretoria ou Gerência de
Enfermagem estabelecendo uma relação de autonomia e independência com ela,
assessorando a mesma sobre assuntos pertinentes ao Serviço de Enfermagem.
TABELA 91 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
QTD
Profissional com graduado em Enfermagem eleito por
Presidente
votação interna pelos membros que se elegeram para
01
a Comissão de Ética de Enfermagem.
Profissional da área de Enfermagem eleito por votação
Secretário
interna pelos membros que se elegeram para a
01
Comissão de Ética de Enfermagem.
Profissional da área de Enfermagem eleito por votação
Membros Efetivos
05
direta pelo corpo de enfermagem do hospital
Profissional da área de Enfermagem eleito por votação
Membros Suplentes
05
direta pelo corpo de enfermagem do hospital
A composição da Comissão deverá obedecer às disposições contidas nas normas e
orientações do Conselho Federal de Enfermagem, conforme Resolução Nº 174/1994 e
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Decisão do COREN/ DIR 01/2011. A formação da Comissão ocorre através de pleito eleitoral
sendo supervisionada pelo COREN da jurisdição.
Objetivos e Funcionamento
•
•
•

Garantir a conduta ética dos profissionais de enfermagem da instituição através da
análise das intercorrências notificadas por meio de denúncia formal e auditoria;
Zelar pelo exercício ético dos profissionais de enfermagem da instituição;
Colaborar com o COREN no combate ao exercício ilegal da profissão e na tarefa de
educar, discutir, orientar e divulgar temas relativos à ética dos profissionais.

TABELA 92 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
CONTRATO
FUNDAMENTO
IMPLANTAR COMISSÃO
Âmbito de desempenho
Qualidade e requisito legal
Tipo de Indicador
Continuo
Fonte de Auditoria
Atas das Reuniões, Pareceres técnicos
Comissão Implantada em até 04 meses com realização de
Meta Inicial:
pelo menos uma reunião no quadrimestre.
Reunião Mensal, com registro em ata e dos casos
Meta Permanente:
solicitados
FIGURA 119 - Cronograma de atividades (após a posse dos membros)

5.2.4. COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DO PRONTUÁRIO DO PACIENTE;
A obrigatoriedade da implantação comissão de análise e revisão do prontuário está definida
pelos Conselhos Regionais de Medicina. Com progressiva complexidade dos serviços e o
avanço técnico e científico da área de saúde exigiriam uma constante avaliação dos
prontuários. A Comissão de análise e Revisão de Prontuário do Hospital será um grupo
técnico de assessoria, estudo e análise, normativo e fiscalizador, subordinado diretamente à
Diretoria do Hospital, que tem como principais objetivos.
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TABELA 93 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
Profissional com nível superior indicado pela Diretoria da
Presidente
Instituição e escolhido pelos membros da Comissão.
ViceProfissional com nível superior indicado pela Diretoria da
Presidente
Instituição e escolhido pelos membros da Comissão.
Profissional com nível superior indicado pela Diretoria da
Secretário
Instituição e escolhido pelos membros da Comissão.
Membros
Profissional com nível superior indicado pela Diretoria da
Efetivos
Instituição e escolhido pelos membros da Comissão.

QTD
01
01
01
03

A comissão deverá ser composta por membros Médicos, Direção Administrativa, Serviço de
Arquivo e Estatística e Enfermeiro. Poderá haver representantes de outros serviços e/ ou
profissional da equipe multiprofissional.
Objetivos e Funcionamento
•
•
•
•
•

Recomendar normas sobre o conteúdo dos prontuários e zelar pelo seu cumprimento;
Assegurar a qualidade das documentações multiprofissionais na assistência, pesquisa e
estatística do hospital;
Revisar e avaliar por amostragem os Prontuários visando assegurar o cumprimento da
normatização estabelecida
Planejar e executar as ações necessárias à manutenção de um padrão de qualidade
eficaz da documentação médica;
Apoiar as demais Comissões visando alcançar os objetivos comuns às suas atribuições.

TABELA 94 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
CONTRATO
FUNDAMENTO:
IMPLANTAR COMISSÃO
Âmbito de desempenho
Qualidade e requisito legal
Tipo de Indicador
Continuo
Fonte de Auditoria
Portaria de Constituição e Registro das Atas
Comissão Implantada em até 03 meses com realização de
Meta Inicial:
pelo menos uma reunião para revisão no trimestre.
Reunião Mensal, com registro em ata do nº de prontuários
Meta Permanente:
analisados, identificação de pontos críticos e soluções
encaminhadas

FIGURA 120 - Cronograma de atividades (após a posse dos membros)
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5.2.5. COMISSÃO HOSPITALAR DE EPIDEMIOLOGIA
A Comissão de Vigilância Epidemiológica tem por finalidade detectar, recomendar e adotar
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
TABELA 95 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
QTD
Profissional com formação em medicina, residência médica e
Médico
02
que atue no Hospital
Profissional com formação em Enfermagem, que atue no
Enfermeiro
02
Hospital
Profissional com formação em Farmácia, que atue no Serviço
Farmacêutico
01
de Farmácia e dispensação do hospital
Profissional com formação em Biologia, Farmácia e
Bioquímico ou
Bioquímica ou Biomedicina e que atua no Laboratório de
01
Biomédico
Análises Clínicas e Microbiologia
Profissional com formação em Administração que represente
Administrador
01
a Direção do Hospital.
Objetivo e Funcionamento
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

Elaborar, implementar e manter o sistema de busca ativa para pacientes internados
ou atendidos em pronto-socorro e ambulatório, para detecção de Doenças de
Notificação Compulsória;
Notificar e investigar as DNC no âmbito hospitalar, utilizando as fichas de notificação
e investigação padronizadas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação –
SINAN;
Realizar a notificação imediata para as doenças que precisam de ação de controle e
investigação imediata, segundo normas e procedimentos estabelecidos pela SVC;
Inserir as informações nas fichas de investigação epidemiológica do banco de dados
do SINAN, consolidar, analisar e divulgar as informações referentes às DNC no
ambiente hospitalar, respeitando as normas e rotinas estabelecidas pela SINAN, para
subsidiar o planejamento e a avaliação das ações para os gestores do hospital;
Participar das atividades de investigação de surtos e de interrupção da cadeia de
transmissão de DNC detectados no âmbito hospitalar;
Promover um trabalho integrado com o laboratório do Hospital e como os outros
laboratórios de referência, bem como serviços de anatomia patológica, estabelecendo
fluxo de envio de amostras e de recebimento de resultados de exames referentes às
DNC;
Incentivar a realização de necropsias ou a coleta de material e fragmentos de órgãos
para exames microbiológicos e anatomopatológico, em caso de óbito por causa mal
definida;
Estabelecer um fluxo com a Farmácia, para recebimento de informações de pacientes
em uso de medicamentos próprios de DNC; - promover a integração com o Serviço de
Arquivo Médico (SAME) e a comissão de revisão de prontuário médico do Hospital
para o acesso às informações necessárias à vigilância epidemiológica contidas nos
prontuários e em outros registros de atendimento;
Trabalhar em parceria com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e
quando existente no hospital, com o Registro Hospitalar de Câncer, Comissão de
Análise de Óbito, Gerência de Riscos Sanitário Hospitalar, Tecnovigilância,
Farmacovigilância e Hemovigilância;
Participar de treinamento continuado para os profissionais dos serviços estimulando a
notificação das doenças no ambiente hospitalar;
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•
•
•
•

Elaborar e divulgar periodicamente relatórios das doenças notificadas no hospital e
realizar sistematicamente reuniões com a equipe médica e de outros profissionais;
Monitorar, avaliar e divulgar o perfil do morbi-mortalidade hospitalar;
Monitorar e avaliar o preenchimento das declarações de óbitos e de nascidos vivos;
Participar do monitoramento e da avaliação dos óbitos maternos e infantis no ambiente
hospitalar, nos termos definidos na Portaria nº 653/GM, de 28 de maio de 2003.

TABELA 96 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
CONTRATO
FUNDAMENTO:
Âmbito de desempenho
Tipo de Indicador
Fonte de Auditoria

Meta Inicial:

Meta Permanente:

IMPLANTAR A COMISSÃO
Qualidade e requisito legal
Continuo
Portaria de Constituição da Comissão e relatório do registro das
investigações realizadas e providências adotadas. Rotina de
notificação de reação adversa.
Comissão Implantada em até 03 meses com realização de pelo
menos uma reunião no trimestre. Manual de Rotinas e
Procedimentos implantadas (Instruções de Trabalho – its)
Reunião Mensal, com registro em ata e análise crítica dos casos
notificados.

FIGURA 121 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

5.2.6. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E REVISÃO DE ÓBITOS
Comissão com caráter educativo e visa atender a orientação do CRM a Resolução CFM
n.1897 de 17 de abril de 2009, que mediante o conhecimento das causas e dos processos
envolvidos na ocorrência do óbito são aspectos de grande relevância e contribuem para o
aprimoramento da atenção e do cuidado no hospital. Possibilitam ainda, o aperfeiçoamento
dos registros hospitalares e especial do prontuário do cliente, impactando em uma continua
melhoria do processo diagnostico e terapêutico através de análise crítica dos óbitos ocorridos
e como documento ético profissional. Contribui para a manutenção da fonte de dados
estatísticos, para identificação do perfil epidemiológico regional e contribuir com o banco de
dados do DATASUS – SIM (Serviço de Informação sobre Mortalidade).
O conhecimento das causas e dos processos envolvidos na ocorrência do óbito são aspectos
de grande relevância e contribuem para o aprimoramento da atenção e do cuidado no hospital.
Possibilitam ainda, o aperfeiçoamento dos registros hospitalares e especial do prontuário do
cliente. A Comissão de Revisão de Óbitos é um órgão subordinado diretamente à Diretoria do
Hospital e tem por finalidade analisar os óbitos, os procedimentos e condutas profissionais
realizadas, bem como a qualidade de informações dos atestados de óbitos.
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Esta comissão também fará a avaliação dos óbitos maternos e neonatal
TABELA 97 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
Profissional com formação em de nível superior
Presidente
indicado pela Diretoria da Instituição e escolhido pelos
membros da Comissão.
Profissional com formação em de nível superior
Vice-Presidente indicado pela Diretoria da Instituição e escolhido pelos
membros da Comissão.
Profissional com formação em de nível superior
Secretário
indicado pela Diretoria da Instituição e escolhido pelos
membros da Comissão.
Profissional com formação em de nível superior
Membros
indicado pela Diretoria da Instituição e escolhido pelos
Efetivos
membros da Comissão.

QTD
01

01

01

04

A composição da comissão deverá ser composta de membros Médicos, Direção
Administrativa e Enfermeiro. Poderá haver representantes de outros serviços e/ ou
profissional da equipe multiprofissional sempre que convidados.
Objetivos e Funcionamento
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos à óbitos que lhe forem enviados;
Elaborar normas para auditoria e revisão dos prontuários de pacientes que foram a óbito;
Realizar a revisão dos prontuários relacionados aos óbitos;
Normatizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento dos atestados de óbitos;
Convocar o médico que atestou o óbito caso as informações sejam conflitantes;
Criar instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações dos prontuários
de óbito;
Comparar diagnóstico pré-operatório com os exames anátomo patológicos das peças
cirúrgicas;
Correlacionar os diagnósticos prévios com os resultados de necropsias, mesmo que
realizadas pelo SVO (Serviço de Verificação de Óbitos);

TABELA 98 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
CONTRATO
FUNDAMENTO:
IMPLANTAR COMISSÃO
Âmbito de desempenho

Qualidade e requisito legal

Tipo de Indicador

Continuo
Portaria de Constituição da Comissão e Relatório de Registro
das investigações realizadas e providências adotadas.
Comissão Implantada em até 03 meses e 50% dos óbitos
ocorridos no trimestre investigados.
Reunião Mensal, com registro em ata e 100% dos óbitos
investigados.

Fonte de Auditoria
Meta Inicial:
Meta Permanente:
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FIGURA 122 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (APÓS A POSSE DOS MEMBROS)

3.4.3

COMISSÃO DE QUALIDADE E NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE

A questão de Qualidade e Segurança do paciente não é trabalhada como comissão, mas sim
como serviço cumprindo a Legislação. As atividades relativas ao Núcleo de Qualidade e
Segurança do paciente encontram-se no item 3.2 implantação do setor de qualidade. deste
projeto.
5.2.8. COMISSÃO INTRA HOSPITALAR DE HEMOTERAPIA
A transfusão sanguínea é um processo que, mesmo realizado dentro das normas
preconizadas, bem indicado e corretamente administrado, envolve risco sanitário. Por isso,
há necessidade de se conhecer os incidentes a ela relacionados e a sua prevalência, a fim de
que possam ser introduzidas medidas corretivas e preventivas que contribuam para aumentar
a segurança transfusional. A Hemovigilância é um sistema de avaliação e alerta, organizado
com o objetivo de recolher e avaliar informações sobre os efeitos indesejáveis e/ou
inesperados da utilização de hemocomponentes a fim de prevenir o aparecimento ou
recorrência desses efeitos. Partindo dessas premissas, o Comitê de Hemoterapia do Hospital
tem por objetivo:
•
•

Aumentar a segurança nas transfusões sanguíneas, com particular ênfase nos
incidentes transfusionais;
Monitoramento da prática hemoterápica na instituição.

TABELA 99 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
Profissional com formação em medicina, residência
Médico Pediatra
médica em Pediatria, e que atua na emergência e/ou
Unidades de Internação do Hospital
Profissional com formação em Enfermagem, com título de
Enfermeiro
especialista e que atua na emergência, UTI e/ou Centro
Cirúrgico do Hospital
Profissional com formação em Administração, com título
Administrador
de especialista e que represente a Direção do Hospital.

QTD
01

02
01

Objetivos e Funcionamento
•
•

Realizar auditorias regulares sobre as indicações de transfusão de sangue e
componentes derivados na instituição;
Elaborar proposta de protocolos de transfusão nas diversas situações clínicas, a
serem adotados na instituição e submetê-las a direção técnica;
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•
•
•
•

Analisar discordância sobre indicação de hemocomponentes ou derivados entre
médico-assistente e médico do Serviço de Hemoterapia;
Propor ou adotar protocolos de soro conversão em pacientes;
Discutir problemas relacionados à transfusão, por solicitação da diretoria técnica;
Solicitar o comparecimento de pessoas a reunião do Comitê para prestar informações
acerca de fatos relacionados à transfusão.

TABELA 100 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
CONTRATO
FUNDAMENTO:
IMPLANTAR COMISSÃO
Âmbito de desempenho
Qualidade e requisito legal
Tipo de Indicador
Continuo
Portaria de Constituição do Comitê e Relatório do Registro
Fonte de Auditoria
das Investigações realizadas e providências adotadas.
Comissão Implantada em até 03 meses com realização de
pelo menos uma reunião no trimestre. Rotina de notificação
Meta Inicial:
de reação adversa, queixa técnica e erros de medicação
implantada (Instruções de Trabalho – its implantadas)
Reunião Mensal, com registro em ata e análise crítica dos
Meta Permanente:
casos notificados, segundo as orientações da rotina
implantada (Instruções de Trabalho – its)
FIGURA 123 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

5.2.9. COMISSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional tem com atividade assegurar um tratamento
nutricional adequado para os pacientes que necessitam de uma terapia nutricional sendo ele
desnutrido ou em risco nutricional. Isso engloba desde a indicação, o acompanhamento até a
alta dos pacientes.
Objetivos e Funcionamento
•
•
•
•
•

Propor rotinas e padronização de protocolos referentes à Terapia de Nutrição Enteral
e Parenteral;
Dar parecer para pacientes em risco nutricional ou desnutridos que necessitam de
Terapia de Nutrição Enteral e Parenteral;
Promover educação continuada;
Manter um banco de dados sobre Terapia de Nutrição Enteral e Parenteral;
Congregar profissionais da área de saúde interessados Terapia de Nutrição Enteral e
Parenteral.
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TABELA 101 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
Médico Nutrólogo Profissional com formação em medicina, especialista
em terapia nutricional e parenteral e enteral pela
Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral
Nutricionista
Profissional
com
formação
em
nutrição,
preferencialmente com especialização em terapia
nutricional e parenteral e enteral
Enfermeiro
Profissional com formação em Enfermagem
Farmacêutico
Profissional com formação em Farmácia,
preferencialmente com Especialização em Nutrição
TABELA 102 - OBJETIVO
CONTRATO
FUNDAMENTO:
Âmbito de desempenho
Tipo de Indicador
Fonte de Auditoria
Meta Inicial:
Meta Permanente:

QTD
02

02

02
01

E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
IMPLANTAR COMISSÃO
Qualidade e requisito legal
Continuo
Relatório do Registro das Investigações realizadas e
providências adotadas.
Comissão Implantada em até 03 meses com realização
de pelo menos uma reunião no trimestre.
Reunião Mensal, com registro em ata e análise crítica dos
dados levantados

FIGURA 124 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

5.2.10. COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E
EQUIPAMENTOS
A Comissão tem como responsabilidade a supervisão de todas as políticas de seleção e
utilização de medicamentos, materiais e equipamentos no Hospital, com o intuito de assegurar
resultados clínicos ótimos e com risco potencial mínimo. A comissão é um órgão de natureza
técnico-científico/permanente vinculado à diretoria do hospital.
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TABELA 103 – COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
Profissional com formação em medicina que atue no
Médico
Hospital.
Profissional da área de saúde que atue na CCIH do
Representante da
hospital
CCIH
Enfermeiro
Farmacêutico
Administrador

Profissional com formação em Enfermagem, que atue na
assistência do hospital
Profissional com formação em Farmácia, com
experiência em farmácia hospitalar
Profissional com formação em Administração, com título
de especialista e que represente a Direção do Hospital.

QTD
02
01
02
01
01

Objetivos e Funcionamento
Participar na elaboração da política de medicamentos, materiais e equipamentos da
instituição, incluindo seleção e dispensação;
Estipular critérios para obtenção de medicamentos que não constem na padronização;
Participar na elaboração de protocolos de tratamento elaborados por diferentes serviços
clínicos;
Investigar a utilização destes materiais na instituição;
Participar ativamente da educação permanente dirigida à equipe de saúde e assessorar todas
as atividades relacionadas à promoção do uso racional.
TABELA 104 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
CONTRATO
FUNDAMENTO
IMPLANTAR COMISSÃO
Âmbito de desempenho
Qualidade
Tipo de Indicador
Continuo
Fonte de Auditoria
Atas das Reuniões, Pareceres técnicos
Meta Inicial:
Comissão Implantada em até 45 dias com realização de
pelo menos uma reunião no bimestre.
Meta Permanente:
Reunião Mensal, com registro em ata e dos casos
solicitados

FIGURA 125 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
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5.2.11. COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
A Comissão de Gerenciamento de Risco – CGR é de natureza investigativa e técnico-científica
e tem por finalidade assessorar a Direção do Hospital na formulação de políticas nas áreas
de tecnovigilância, farmacovigilância, hemovigilância, controle de infecção hospitalar,
resíduos e saneantes, saúde ocupacional e para riscos relacionados aos processos, além de
auxiliar na disseminação de conceitos de Gerenciamento de Risco para o corpo técnico do
hospital.
TABELA 105 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
Profissional com formação na área da saúde, escolhido pela
Presidente
Diretoria do hospital
Profissional com formação na área da saúde, eleito pela própria
Secretário
comissão
Membros
Profissional com formação na área da saúde, escolhido pela
Efetivos
Diretoria do hospital

QTD
01
01
04

Objetivos e Funcionamento
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar e apresentar anualmente ao Conselho de Administração o plano estratégico
de gestão do risco do Hospital e garantir a sua execução, monitorização e atualização;
Identificar fatores de risco clínico e não clínico associados à prestação de cuidados,
aos utentes, aos profissionais e acompanhantes e propor medidas preventivas de
minimização do risco;
Implementar em conjunto com as Direções dos Serviços os planos operacionais de
gestão do risco;
Implementar mecanismos de reporte, análise e tratamento dos acidentes e incidentes
ocorridos e assegurar o retorno da informação;
Emitir recomendações, pareceres e normas para a segurança dos utentes,
profissionais e utilizadores do Hospital;
Colaborar na formação na área da gestão e controlo do risco;
Integrar os programas nacionais e internacionais associados à gestão do risco e
segurança dos utentes;
Integrar, acompanhar e monitorizar a atividade dos grupos de trabalho criados na área
do risco tais como: feridas, quedas, erros de medicação e outros.

TABELA 106 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
CONTRATO
FUNDAMENTO
IMPLANTAR COMISSÃO
Âmbito de desempenho
Qualidade
Tipo de Indicador
Continuo
Fonte de Auditoria
Atas das Reuniões, Pareceres técnicos
Comissão Implantada em até 06 meses com
Meta Inicial:
realização de pelo menos uma reunião no
trimestre.
Reunião Mensal, com registro em ata e dos
Meta Permanente:
casos solicitados
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FIGURA 126 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

5.2.12. COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
A Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Serviços de Saúde (CGRSSS) é a
comissão criada para atuar no Hospital, estruturada e organizada de acordo com a legislação
em vigor, a partir de um plano de gerenciamento, com fim específico de preservação da saúde
pública e do meio ambiente.
TABELA 107 – COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
Profissional com formação na área da saúde,
Presidente
indicado pela Diretoria do hospital
Profissional com formação na área da saúde, eleito
Secretário
pelos membros da comissão
Profissional com formação na área da saúde,
Membros Efetivos
indicados pela Diretoria do hospital

QTD
01
01
05

Objetivos e Funcionamento
• Adequação, implementação e supervisão das normas e rotinas técnico-operacionais,
visando à prevendo e controle dos resíduos hospitalares;
• Capacitação do quadro de funcionários e profissionais da instituição, no que diz
respeito à prevenção e controle dos resíduos hospitalares;
• Avaliar, periódica e sistematicamente, as informações providas pelo Sistema de
Higienização e Limpeza hospitalar e aprovar as medidas de controle propostas pela
CGRSSS;
• Elaborar e divulgar, regularmente e comunicar, periodicamente, à diretoria geral da
instituição, a situação do controle dos resíduos hospitalares;
• Elaborar, implantar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnicooperacionais, visando a redução de resíduos perigosos e incidência de acidentes
ocupacionais a saúde pública e meio ambiente;
• Cooperar com a ação dos órgãos de gestão do meio ambiente a nível municipal,
estadual e federal, bem como fornecer, prontamente, as informações solicitadas pelas
autoridades competentes.

316

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

TABELA 108 - OBJETIVO
CONTRATO
FUNDAMENTO:
Âmbito de desempenho
Tipo de Indicador
Fonte de Auditoria
Meta Inicial:
Meta Permanente:

E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
IMPLANTAR COMISSÃO
Qualidade e requisito legal
Continuo
Relatório do Registro das Investigações realizadas e
providências adotadas.
Comissão Implantada em até 03 meses com realização
de pelo menos uma reunião no trimestre.
Reunião Mensal, com registro em ata e análise crítica
dos dados levantados

FIGURA 127 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

5.2.13. COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO –
CIPA
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA é uma comissão constituída por
representantes indicados pelo empregador e membros eleitos pelos trabalhadores, de forma
paritária que tem por objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho,
de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a
promoção da saúde do trabalhador. A CIPA está regulamentada pela Norma
Regulamentadora – NR 5, Lei No. 6.514, de 22/12/1977 e Portaria 3.214 de 8/06/1978.
Composição - A CIPA será composta por representantes dos empregados e do empregador.
TABELA 109 - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
FORMAÇÃO
PERFIL DO COMPONENTE
Presidente
Profissional indicado pelo empregador.
Profissional eleito pelos empregados da comissão e
Secretário
nomeado durante a 1º reunião
Membros Efetivos
Profissional eleitos.
Membros Efetivos
Profissional indicado pela Instituição.
Profissionais que participaram da eleição, porém
Membros Suplentes
não foram eleitos mas permanecem como
suplentes.
Membros Suplentes
Profissionais indicados pela Instituição.
•
•

QTD
01
01
04
04
03
03

O número de membros que comporão a CIPA será determinado pela proporção ao número
de empregados do Hospital, conforme norma regulamentadora em vigor.
Os representantes do empregador serão indicados pela direção do Hospital e os
representantes dos empregados serão eleitos em escrutínio secreto, em votação por lista
nominal, sendo vedada a formação de chapas.
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Qualquer empregado poderá participar das reuniões da CIPA como convidado.
Objetivos e Funcionamento
•
•
•

Observar e relatar condições de risco nos ambientes de trabalho;
Discutir os acidentes ocorridos, e encaminhar o resultado para discussão ao SESMT Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
Orientar os trabalhadores quanto à prevenção de acidentes;

A CIPA reunirá todos os seus membros uma vez por mês, durante o horário normal de
expediente, obedecendo ao calendário anual, não podendo sofrer restrições que impeçam ou
dificultem seu comparecimento. O membro que tiver mais de três faltas injustificadas ou se
recusar a comparecer às reuniões perderá o mandato, sendo convidado para assumir o
candidato suplente mais votado.
As proposições da CIPA serão aprovadas em reunião, mediante votação, e será considerada
APROVADA AQUELA QUE OBTIVER MAIORIA SIMPLES DE VOTOS.
TABELA 110 - OBJETIVO E META QUALITATIVA DA COMISSÃO PARA O 1º. ANO DE
CONTRATO
FUNDAMENTO:
IMPLANTAR A COMISSÃO
Âmbito de desempenho
Qualidade e requisito legal
Tipo de Indicador
Continuo
Portaria de Constituição e registro de atas, mapas de risco
Fonte de Auditoria
implantados
Comissão Implantada em até 04 meses com realização
de pelo menos uma reunião no trimestre. Elaboração
Meta Inicial:
Manual de Rotinas e procedimentos implantados
(Instruções de Trabalho – ITs)
Reunião Mensal, com registro em ata e identificação de
Meta Permanente:
pontos críticos e soluções encaminhadas.
FIGURA 128 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (APÓS A POSSE DOS MEMBROS)

VI.

ITEM QUALIDADE - QUALIDADE DO ATENDIMENTO

6.1.

ACOLHIMENTO

Para realizar o acolhimento dos pacientes que chegam espontaneamente e fazer o
referenciamento seguro dos que apresentam queixas clínicas de menor gravidade para outras
unidades da Rede SUS, ou acolher os pacientes mais graves durante todo fluxo de
atendimento quando são admitidos no hospital, será criado um modelo de acolhimento que
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se constitui em três momentos distintos que conjuntamente propiciam ao paciente uma
atenção qualificada quando chega à unidade de emergência e durante os procedimentos do
atendimento, quando é encaminhado para outro serviço adequado à sua demanda, ou quando
é admitido para atendimento no próprio hospital.
6.1.1. MANUAL COM INDICAÇÃO DAS FORMAS DE NOTIFICAÇÃO RECEPÇÃO,
ORIENTAÇÃO
SOCIAL
E
APOIO
PSICOSSOCIAL
CONFORME
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Em obstetrícia, o acolhimento na porta de entrada dos hospitais e das maternidades assume
peculiaridades próprias às necessidades e demandas relacionadas ao processo gravídico. O
desconhecimento e os mitos que rodeiam a gestação, o parto e o nascimento levam, muitas
vezes, à insegurança e à preocupação da mulher e seus familiares. A falta de informação
clara e objetiva, mesmo quando a gestante é acompanhada no pré-natal, é um dos fatores
que faz com que ela procure os serviços de urgência e maternidades com frequência. O
acolhimento da mulher e acompanhante tem função fundamental na construção de um
vínculo de confiança com os profissionais e serviços de saúde, favorecendo seu
protagonismo especialmente no momento do parto.
Frequentemente queixas comuns da gestação podem camuflar situações clínicas que
demandam ação rápida, o que exige preparo das equipes para uma escuta qualificada e
ganho de habilidade para julgamento clínico criterioso. O acolhimento é decisivo não só no
reconhecimento de condições clínicas urgentes como também na potencialização da vivência
do parto e nascimento. Tem como principal objetivo promover e garantir o acesso e a
qualificação do cuidado à saúde das mulheres, bem como dos recém-nascidos durante todo
o percurso no serviço, envolvendo a recepção, os espaços assistenciais, as providências para
propiciar resposta definitiva e/ou encaminhamento responsável para outros locais. O
atendimento burocrático, por ordem de chegada, não permite que casos graves sejam
devidamente identificados e priorizados. Nesse sentido, o Acolhimento associado à
ferramenta da Classificação de Risco visa reorganizar a porta de entrada e todo o atendimento
nas maternidades e serviços que realizam partos.
Os três momentos são:
1. Equipe de recepção: composta por profissionais da vigilância e porteiros, têm a função de
receber os pacientes, orientá-los sobre o referenciamento na Rede SUS, os casos que
podem ser atendidos no hospital; dúvidas dos pacientes, e no caso de ser necessária uma
avaliação da equipe de acolhimento, lhes oferecer uma senha para esse atendimento.
2. Equipe de avaliação clínica e social: constitui-se de profissionais da saúde que atuam em
pequenos grupos formados por médico, enfermeiro e assistente social. O enfermeiro
realiza a avaliação de risco segundo protocolo, o médico realiza o atendimento e quando
necessário o paciente e familiares são encaminhados ao serviço social. Os pacientes
graves são encaminhados para abertura de ficha e atendidos de acordo com a prioridade
indicada na classificação de risco. Os pacientes que não necessitam de atendimento
imediato são orientados e encaminhados para um serviço de saúde de sua região adstrita.
3. Equipe de apoio comunicacional: composta por auxiliares administrativos, que atua em
quatro frentes:
a. Recepção dos pacientes junto à portaria,
b. Orientação ou acompanhamento dos pacientes nos locais de atendimento, espera,
e realização de exames;
c. Comunicação dos pacientes e acompanhantes com a equipe de saúde, buscando
respostas para suas dúvidas junto aos profissionais do serviço;
d. Manutenção da organização dos processos de trabalho dentro da unidade de
emergência.
No Anexo V encontra-se a orientação para o de acolhimento e classificação de risco que
deverá ser adaptado à maternidade.
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O ACCR leva à tomada de decisões do profissional de saúde a partir de uma escuta
qualificada, associada ao julgamento clínico embasado em protocolo fundamentado
cientificamente
Atribuições dos profissionais envolvidos no ACCR em obstetrícia:
O processo de Acolhimento e Classificação de Risco é uma ação de caráter interdisciplinar e
envolve diferentes profissionais, com as seguintes atribuições:
Acolhimento da usuária/familiares na porta de entrada:
Nas maternidades inseridas em hospitais gerais, recomenda-se a construção de um fluxo
de entrada especifico para a maternidade.
Profissionais da Recepção:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acolher na porta a todas as usuárias que procuram a recepção, orientando-as e
direcionando-as para o seu atendimento;
Preencher corretamente e completamente a ficha de atendimento com agilidade e clareza
nos dados;
Registrar os atendimentos, altas e encaminhamentos realizados na emergência do centro
obstétrico/maternidade, para fins estatísticos;
Encaminhar a paciente para a Classificação de Risco;
Dar baixa nas fichas das pacientes que não foram internadas
Organizar e arquivar, conforme rotina do serviço, a ficha de atendimento;
Zelar pela reposição de impressos nos diversos setores do acolhimento;
Estar integrado com a equipe multiprofissional do centro obstétrico/maternidade,
buscando melhor resolutividade quanto aos problemas da usuária.

Técnico/Auxiliar de Enfermagem do ACCR:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acolher a mulher e acompanhante de forma cordial e responsável;
Escutar a queixa, os medos e expectativas da mulher;
Acomodar e/ou posicionar a usuária adequadamente para que possa ser avaliada na
classificação de risco;
Aferir sinais vitais da mulher;
Encaminhar a usuária para atendimento após classificação de risco;
Encaminhar/orientar usuária quanto ao local de realização de exames e de medicação,
quando for o caso;
Estar alerta para as necessidades de reclassificação da mulher enquanto aguardam
atendimento;
Encaminhar usuária para Serviço Social e Psicologia quando for o caso;

Enfermeiro do ACCR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Receber as fichas de atendimento, avaliando de forma ágil e responsável a prioridade
da mulher, de acordo com a queixa apresentada;
Chamar a mulher pelo nome, solicitando também a presença de um acompanhante;
Acolher a mulher e acompanhante de forma cordial e responsável;
Classificar o risco com rapidez e eficiência, seguindo o protocolo adotado;
Anexar a ficha de “notificação de violência”, quando houver suspeita ou confirmação de
caso;
Registrar dados da classificação na ficha de atendimento, sinalizando através de cores a
classificação da mulher;
Registrar classificação
Orientar a mulher de forma clara quanto à sua situação e quanto ao tempo de espera do
atendimento;
Reclassificar as usuárias quando necessário
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•
•
•
•

Estar integrado com a equipe multiprofissional do centro obstétrico/maternidade,
buscando melhor resolutividade quanto aos problemas da usuária;
Supervisionar o trabalho do técnico/auxiliar de enfermagem e estagiário, orientando
corretamente quando necessário;
Realizar passagem de plantão regularmente, não é permitido abandonar o plantão sem
que outro funcionário o assuma;
Registrar em livro próprio as ocorrências do setor.

Enfermeiros Obstetras:
•
•
•
•

Atender as mulheres que a eles competem, de forma acolhedora, de acordo com
protocolo institucional e com o acesso imediato ao obstetra, quando necessário;
Comunicar a equipe de enfermagem sobre a conduta adotada: admissão, observação,
reavaliação ou alta da mulher;
Estar integrado com a equipe multiprofissional do centro obstétrico/maternidade,
buscando melhor resolutividade quanto aos problemas da mulher;
Realizar passagem de plantão regularmente, não podendo deixá-lo sem que outro
funcionário o assuma.

Serviço Social e Psicologia:
•
•
•

Prestar apoio matricial a todos os casos solicitados pela equipe multiprofissional;
Atualizar informação sobre a rede SUS locorregional, bem como a rede de proteção
social existente para efetivação de encaminhamentos necessários;
Realizar atendimento às vítimas de violência física e sexual conforme protocolo existente.

Classificação de Risco
O objetivo da Classificação de Risco é identificar a prioridade clínica e o nível de urgência do
atendimento, facilitando a gestão de cada paciente e do serviço como um todo.
A Classificação de Risco é a metodologia que define as prioridades clínicas nos serviços
imediatos de saúde. Ao dar entrada em uma Unidade de Saúde, o paciente é avaliado de
acordo com critérios baseados em sua condição e nos sintomas apresentados. A partir da
avaliação inicial, é gerado um relatório de estratificação, que indica para qual especialidade
médica o paciente deve ser encaminhado e em quanto tempo.
Os modelos de Classificação de Risco mais utilizados no mundo se baseiam em até cinco
níveis de gravidade. Baseado em indicadores consolidados, o software a ser implantado foi
desenvolvido para abrigar diferentes Protocolos Clínicos, adotados de acordo com o método
mais adequado para cada Unidade de Saúde.
Será utilizado um software oferece completa de serviços voltados para a Classificação de
Risco e a organização de fluxo de pacientes. Além de equipamentos e ferramentas
tecnológicas, proporcionamos rapidez, redução de falhas e otimização dos custos
operacionais, além de diversos outros serviços capazes de ampliar a qualidade do
atendimento de Urgência e Emergência.
Protocolo de Manchester
A metodologia de classificação de risco de Manchester foi criada em 1994, o protocolo foi
desenvolvido por um grupo de pesquisadores, com o objetivo de estabelecer um consenso
entre médicos e enfermeiros para a padronização da classificação de risco nos atendimentos
de Urgência e Emergência.
Dessa forma, criou-se um modelo único de triagem, capaz de facilitar a gestão de atendimento
a partir de algoritmos e discriminadores chave. Logo na entrada, o paciente é avaliado de
acordo com sua queixa, sintomas, sinais vitais, entre outros fatores, sendo, então, identificado
com pulseiras de cores correspondentes ao grau de risco de seu atendimento. Aos pacientes
com patologias mais graves e risco alto é atribuída a cor vermelha; casos muito urgentes
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recebem a cor laranja; a cor amarela é entregue aos casos urgentes; e as cores verde e azul
representam casos de menor gravidade, com possibilidade de aguardar por mais tempo.
Com fácil manuseio, a implantação do Protocolo de Manchester traz consigo um respaldo
internacional, gerando segurança para gestores e profissionais e um atendimento mais
assertivo para pacientes. Além disso, a metodologia dá apoio e embasamento às tomadas de
decisão, facilitando a gestão estratégica de diversos setores de atendimento em saúde.
Protocolo de Obstetrícia
As metodologias de Classificação de Risco estabelecem um processo que prioriza o cuidado
da vida em unidades de Urgência e Emergência. Cada paciente apresenta necessidades
específicas que, se não tratadas no momento certo, pela especialidade certa, podem ter
consequências imensuráveis. Para gestantes, por exemplo, o atendimento correto é essencial
para a saúde da mãe e do bebê.
Em obstetrícia, o acolhimento nas Urgências e Emergências apresenta peculiaridades
próprias às necessidades das gestantes, sendo decisivo para o reconhecimento de condições
clínicas urgentes. Pensando nisso, o atendimento associado à Classificação de Risco nas
unidades obstétricas busca reorganizar e direcionar os cuidados às mães e aos bebês, a partir
de uma metodologia com finalidades próprias para tal especialidade.
O Protocolo de Obstetrícia trabalha com cinco cores, cada uma representando um grau de
risco e tempo ideal de atendimento. A ferramenta atua no apoio à decisão clínica e tem como
propósito a pronta identificação da paciente que apresenta uma situação grave. Assim, o
protocolo utiliza evidências médicas e se baseia no potencial de risco, a partir de queixas e
sintomas das pacientes. No momento da entrada na Unidade de Saúde, a gestante responde
a perguntas que demonstram seu estado de saúde, com questões e medições específicas da
área obstétrica.

6.1.2. DEFINIÇÃO DE HORÁRIOS DE VISITA E CONTROLE DE VISITANTES
O paciente/acompanhante admitido na instituição será informado quanto aos objetivos e rotina
da maternidade e da classificação de risco.
Com a finalidade de reduzir a circulação de pessoas no hospital e assim garantir a segurança
dos pacientes, acompanhantes e trabalhadores, será instituído o controle de acesso.
As informações aos usuários serão fornecidas através do MANUAL DO ACOMPANHANTE
entregue no momento da internação. Este encontra-se no ANEXO I do projeto.
NORMAS GERAIS
Acompanhantes)

DE

ACESSO

E

SEGURANÇA

(Pacientes,

Visitantes

e

RESTRIÇÕES:
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrar trajando roupas inadequadas (sem camisa, roupas transparentes, decote
avantajado, bermuda, camiseta sem manga, etc.);
Entrada de alimentos;
Cigarros, bebidas alcoólicas ou drogas, bem como bolsas de médio e grande porte,
sacolas, cadeira de praia, travesseiros, cobertores, colchão, entre outros;
Entrada de pessoas apresentando sintomas de embriaguez ou utilização de drogas
ilícitas;
Fumar nas dependências deste hospital;
Entrada de pessoas com calçados abertos, tais como: chinelo, sandálias e afins. A
pessoa deverá estar com calçado fechado na frente e nas laterais, principalmente
quando a visita for destinada a UTI;
Entrada sem o crachá;
Visitar outros leitos e ficar circulando pelos corredores do Hospital;
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•
•
•
•
•
•
•

Lavar ou passar roupa, estendê-las em camas, cadeiras e/ou janelas, deste hospital;
Permanecer nos corredores do Centro Cirúrgico e da UTI, devendo aguardar na sala
de espera;
Jogar lixo ou qualquer outro objeto pela janela;
Sentar ou deitar no leito dos pacientes;
Manipular quaisquer equipamentos, medicamentos ou soros, evitando riscos ao
paciente;
Compartilhar objetos, ou prestar assistência ao paciente ao lado;
Guardar qualquer tipo de alimentos e utensílios da nutrição nos armários das
enfermarias.

Obs.: O Hospital não se responsabilizará por qualquer objeto dos pacientes, acompanhantes
e visitantes. Sugerimos entregar objetos de valor aos familiares no momento da internação.
Deixe apenas objetos de uso pessoal.
6.1.2.1.

HORÁRIOS DE VISITAS:

Os horários de visitas estão disponíveis nas recepções e qualquer dúvida, o visitante pode
entrar em contato pelo telefone XXXXX.
LOCAL
Unidade XXXX

HORÁRIO
XX h às XX h

NORMAS ESPECÍFICAS PARA VISITA NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO:
O visitante deve respeitas as seguintes normas:
•

Objetivando um melhor controle, somente será permitida a entrada da 2ª visita, e das
demais, após a saída do visitante anterior, com o devido crachá devolvido, ou seja,
o 2º visitante somente poderá ter acesso ao Hospital após a devolução do crachá pelo
1º visitante e assim sucessivamente.

ACOMPANHANTES
O paciente terá direito ao acompanhante, conforme as seguintes normas:
•
•
•

O paciente deverá ter menos de 18 anos ou mais de 60 anos, conforme Estatuto da
Criança e do Adolescente e Estatuto do Idoso;
Deficiente e paciente muito debilitado e com importante grau de dependência avaliado
e autorizado por escrito pelo Enfermeiro responsável pela unidade;
O paciente poderá ter somente um acompanhante;

Quem poderá ser acompanhante?
•
•

Pessoas que estejam em bom estado de saúde, não estejam gripadas ou com alguma
outra infecção que coloque o paciente em risco (diarreia, furúnculos, feridas abertas e
outras).
Ser do mesmo sexo do paciente. Somente em situações excepcionais é que esta regra
será flexibilizada;

Obs.: A unidade não se responsabilizará por qualquer objeto dos pacientes e acompanhantes.
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FIGURA 129 – MODELO DE INFORMAÇÃO AOS USUÁRIOS

6.2.

ATENDIMENTO

6.2.1. MANUAL DE ORIENTAÇÃO QUANTO ÀS FORMAS DE ACOMODAÇÃO E
CONDUTA PARA OS ACOMPANHANTES.
Para orientação aos usuários e visitantes, a Pró- Saúde utiliza-se de impresso denominado “
Manual do Usuário”, abaixo reproduzido. Este deverá ser adaptado as necessidades do
hospital.
INTERNAÇÃO
Informações e Procedimentos
O paciente deve estar acompanhado de um responsável por sua internação, que deverá
fornecer as informações solicitadas, bem como apresentar os próprios documentos (RG e
CPF) e os do paciente e também assinar um contrato de prestação de serviços. Além disso,
a internação só poderá ser realizada sob a responsabilidade de um médico, devidamente
cadastrado em nosso corpo clínico.
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
O Corpo de Enfermagem do Hospital conta com profissionais altamente qualificados e em
constante aperfeiçoamento de suas especialidades, composto por enfermeiros e técnicos de
enfermagem, que prestam assistência com qualidade técnica e administrativa. Nosso objetivo
é individualizar o cuidado e atender as necessidades do paciente.
A área assistencial se preocupa com você e acredita que pequenos gestos podem tornar a
sua estadia conosco mais feliz. É nossa prioridade humanizar e qualificar cada vez mais o
atendimento.
Ao necessitar de auxílio da enfermagem acione a campainha acima do leito. Em cada unidade
dispomos de um enfermeiro responsável por cada plantão. Chame-o se for necessário.
ASSITÊNCIA MÉDICA
As informações médicas sobre os pacientes são transmitidas somente pelo médico assistente,
sempre pessoalmente. Apenas os médicos credenciados ou autorizados pela Diretoria deste
Hospital podem efetuar a internação e acompanhar o respectivo tratamento do paciente. Se
achar necessário a presença médica, solicite através da enfermagem.
UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
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As refeições dos pacientes serão servidas nos leitos. Dispomos de uma equipe de
nutricionistas responsáveis pela administração da dieta, para que este receba a mais
adequada para ajudar em sua recuperação.
Por isso, para maior segurança, solicitamos que não tragam alimentos de casa para o
paciente, nem para consumo do acompanhante, pois além de não ser permitido, coloca em
risco a recuperação do mesmo.
Caso esteja com dúvidas em relação à dieta fornecida, solicite ajuda à Unidade de
Alimentação e Nutrição.
SERVIÇO SOCIAL
Assistentes Sociais são disponibilizados e realizam visitas aos pacientes. Contatar familiares
e acompanhantes de pacientes graves ou desacompanhados, intervir em situações de
atendimento ao paciente desacompanhado, atender e orientar familiares em caso de óbito,
são algumas das atividades realizadas pela nossa equipe.
Ao necessitar deste serviço, favor solicitar a presença deste profissional à equipe de
enfermagem da unidade.
PSICOLOGIA CLÍNICA
O enfoque dos atendimentos durante a hospitalização é o adoecer e as angústias
despertadas. Com objetivo de auxiliar os pacientes e familiares a lidar com esta situação, os
profissionais desse serviço estão disponíveis para o auxílio psicológico na recuperação da
saúde e minimização do sofrimento.
HOTELARIA
Fornecemos aos pacientes o “kit paciente” contendo:
•

02 lençóis;

•

01 fronha;

A higiene do apartamento é realizada entre 09h e 12h. Entre 15h30min e 18h é realizada uma
revisão. Qualquer intercorrência comunique à Enfermagem.
HUMANIZAÇÃO
O Serviço de Humanização busca, por meio do desenvolvimento de projetos e programas,
propor ações de melhoria e saúde para os pacientes, familiares, colaboradores e gestores do
Hospital. É uma proposta de um trabalho coletivo, para que o SUS seja mais acolhedor, mais
ágil e mais resolutivo, em busca:
• Da valorização dos usuários, colaboradores e gestores;
• Da autonomia e protagonismo dos sujeitos;
• Do aumento da corresponsabilidade no cuidado e entre os sujeitos;
• Do compromisso com a melhoria das condições de trabalho e atendimento;
• Do estabelecimento de vínculos solidários.
O Grupo Ecumênico da Saúde tem como objetivo: desenvolver um trabalho de apoio social e
solidariedade espiritual, aberto ao diálogo inter-religioso, por meio de visitas de agentes
representantes de diferentes religiões, aos pacientes internados, familiares e/ou
acompanhantes.
São atividades do Grupo Ecumênico da Saúde: realização de visita nas enfermarias, cultos
religiosos, realização de campanhas e doação (roupas, produtos de higiene pessoal, sapatos,
fraldas, etc.) aos pacientes e acompanhantes.
Qualquer dúvida ou solicitação de visita de um representante do Grupo Ecumênico e, pedido
de doação, entre em contato através do telefone (XX) XXXXXXXX ou e-mail: XXXXXXXXXXX
SAC / OUVIDORIA
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Os colaboradores que atuam nesse serviço estão empenhados em oferecer indistintamente:
•
•
•
•
•
•

Respeito
Compreensão
Segurança
Informação completa e exata
Facilidade no acesso aos serviços prestados
Resolutividade

O SAC tem como principal objetivo receber e analisar as sugestões e reclamações,
encaminhar aos serviços competentes, acompanhar as providências adotadas e informar ao
usuário. Este trabalho resulta no aprimoramento dos serviços oferecidos.
O Hospital está sempre em busca do aperfeiçoamento de seus serviços, portanto é muito
importante para nós sua opinião. Por favor, preencha a pesquisa de satisfação e entregue a
uma das funcionárias do SAC ou deposite nas urnas disponíveis nas recepções e nos postos
de enfermagem.
Qualquer dúvida solicite uma visita do SAC através da enfermagem, ou entre em contato por
meio do telefone (XX) XXXXXXXX ou e-mail.
INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES (Pacientes, Visitantes e Acompanhantes)
O VISITANTE E ACOMPANHANTE DEVEM OBSERVAR AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES:
•
•
•
•
•
•

O acompanhante e o visitante, preferencialmente, deverão ser maiores de 18 anos.
Deverá portar o crachá (fornecido pela portaria) à altura do peito em local bem visível.
Evite barulho, fale em voz baixa e conserve a calma;
Caso seja necessário fazer algum procedimento médico, de enfermagem ou exames
nos horários de visita, todos deverão se retirar do recinto, desde que solicitados.
Se houver alguma intercorrência na unidade, o horário de visita poderá atrasar ou até
mesmo ser cancelado.
No caso de presidiário internado, acompanhado/escoltado por policiais, fica
condicionado a uma autorização judicial o paciente receber visita.

PACIENTES
O QUE TRAZER?
Recomendamos que os pacientes tragam somente objetos de uso pessoal, tais como:
•
•
•
•
•
•

Sabonete.
Pente/Escova.
Creme e escova dental.
Chinelo ou Sandália.
Muda de roupa para o momento da alta.
Tragam também livros e revistas.

MEDICAMENTOS:
Caso o paciente faça uso de algum medicamento, deve trazê-lo e sinalizar ao médico para
que seja prescrito. O farmacêutico fará avaliação física do medicamento e, caso liberado para
uso, o paciente assinará termo de responsabilidade sobre a procedência e qualidade desse
medicamento.
VISITANTES
Fica reservado ao Hospital o direito à alteração no atual horário de visitas sem aviso prévio,
de acordo com a necessidade do serviço.
A recepção fornecerá crachás como forma de organizar as visitas e para a própria segurança
dos pacientes.
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Não é recomendável a visita hospitalar para crianças menores de 12 anos. Procure nossa
equipe de recepção para mais informações.
Nas unidades de internação, o hospital possuirá o “PROGRAMA DE VISITA ESTENDIDA”
das XXH ás XXH. É permitida a entrada de dois visitantes por vez para cada paciente.
O repouso é parte integrante do tratamento do paciente. O número excessivo de visitantes
prejudica a recuperação.
Ao saírem do Hospital, favor deixar os crachás na recepção.
HORÁRIOS DE VISITAS:
Os horários de visitas estão disponíveis nas recepções e qualquer dúvida, o visitante pode
entrar em contato pelo telefone XXXXX.
LOCAL
Unidade XXXX

HORÁRIO
XX h às XX h

NORMAS ESPECÍFICAS PARA VISITA NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO:
O visitante deve respeitas as seguintes normas:
•

Objetivando um melhor controle, somente será permitida a entrada da 2ª visita, e das
demais, após a saída do visitante anterior, com o devido crachá devolvido, ou seja,
o 2º visitante somente poderá ter acesso ao Hospital após a devolução do crachá pelo
1º visitante e assim sucessivamente.

ACOMPANHANTES
O paciente terá direito ao acompanhante, conforme as seguintes normas:
•
•
•

O paciente deverá ter menos de 18 anos ou mais de 60 anos, conforme Estatuto da
Criança e do Adolescente e Estatuto do Idoso;
Deficiente e paciente muito debilitado e com importante grau de dependência avaliado
e autorizado por escrito pelo Enfermeiro responsável pela unidade;
O paciente poderá ter somente um acompanhante;

Quem poderá ser acompanhante?
•
•

Pessoas que estejam em bom estado de saúde, não estejam gripadas ou com alguma
outra infecção que coloque o paciente em risco (diarreia, furúnculos, feridas abertas e
outras).
Ser do mesmo sexo do paciente. Somente em situações excepcionais é que esta regra
será flexibilizada;

NORMAS ESPECÍFICAS A SEREM OBSERVADAS PELOS ACOMPANHANTES:
•
•
•
•
•

Se o acompanhante tiver que se ausentar, só poderá retornar nos horários de troca de
acompanhante;
A troca de acompanhante realizada fora desse horário, só será permitida com a
autorização do Enfermeiro responsável.
A troca de acompanhante será feita somente no local e horário conforme quadro
abaixo:
O acompanhante receberá um crachá devidamente cadastrado no sistema de
liberação de catracas, e deverá usá-lo para ter acesso no refeitório;
Necessidades especiais para acompanhante serão devidamente analisados pelo
Enfermeiro da Unidade.

O acompanhante receberá três refeições diárias, que serão servidas no refeitório do Hospital,
nos seguintes horários:
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TABELA 111 - REFEIÇÕES
LOCAL
Refeitório

REFEIÇÃO
CAFÉ DA MANHÃ
ALMOÇO
JANTAR

HORÁRIO
08h às 09h
13h às 14h
18h às 19h

CONTATOS
TELEFONES:
Recepção Central: (XX) XXXXXXXXXX
SAC/Ouvidoria: (XX) XXXXXXXX
Os acompanhantes serão acomodados em poltronas conforme disponibilidade do local.

6.2.2. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO
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.
ESTRUTURA
O SAU está ligado tecnicamente ao NQSP-L, e deve possuir minimamente 01 profissional
qualificado para realizar as atribuições deste serviço.
O dimensionamento da equipe do SAU deve ser compatível com a demanda e complexidade
e realidade do hospital.
FORMAS DE PESQUISA
Deve ser adotado pelo hospital ou serviço de saúde para apuração da satisfação do usuário
pesquisas por meio de formulários, além dos canais diretos como telefone, e-mail,
atendimento direto e visita à paciente internado.
- Pesquisa Direta: visita a pacientes internados e busca ativa por meio de formulários.
- Pesquisa Indireta: pesquisa automatizada no pós alta e formulários espontâneos
- Atendimento Direto: área física do SAU, telefone ou e-mail.
FORMULÁRIO DE PESQUISA
O formulário de pesquisa de satisfação a ser utilizado deve atender ao padrão estabelecido
pelo NQSP-C, sendo que este deve conter no mínimo a unidade de atendimento, a
identificação opcional do usuário, espaço para manifestar sugestões, elogios e/ou críticas,
dados para contato com o SAU e a avaliação do grau de satisfação do usuário dividido em
grupos estabelecidos abaixo:








Disponibilidade e interesse dos profissionais
Clareza das orientações
Agilidade do atendimento
Limpeza das instalações físicas
Qualidade da alimentação
Indicação do Serviço
Utilização do Serviço
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O grau de satisfação do usuário será medido de 1 a 5 sendo:
FIGURA 130 – PESQUIISA DE SATISFAÇÃO

E uma 6ª opção caso o usuário não tenha utilizado o serviço identificada como (Não utilizou)
Os questionários deverão estar disponíveis nas recepções e serem entregues a todos os
usuários, seja na internação, ambulatório, SADT ou Pronto Socorro.
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.
Devem ser analisados todos os formulários recebidos, sendo considerado a população total
da referida competência.
É importante que as pesquisas sejam realizadas em horários distintos, levando em
consideração a fragmentação das 24 (vinte e quatro) horas do dia ou o horário de
funcionamento do serviço de saúde para assegurar a credibilidade da pesquisa.
A tabulação e tratativa dos dados serão definidas em tópico a seguir.
FIGURA 131 - MODELO DE QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO

TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Considerando que a tabulação é a padronização e codificação das respostas de uma pesquisa
bem como a maneira ordenada de dispor os resultados numéricos para que a leitura e a
análise sejam facilitadas; já a análise de dados é a descrição do quadro de tabulação referente
aos valores relevantes e que por meio da representação gráfica dos resultados, podemos
estabelecer uma correspondência entre os termos numéricos de uma série estatística e uma
figura geométrica, entendemos que os resultados finais devem ter representação gráfica,
lembrando que o gráfico não deve desfigurar a realidade nem tornar complexa a visão e a
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análise geral, deve partir de um texto com base nas respostas obtidas no projeto e voltado
aos objetivos da pesquisa.
O relatório final deve servir como base na coleta de dados e fatores estratégicos para planejar
e distribuir ações nos diferentes planos mercadológicos e comunicacionais; com base nele
será possível descobrir problemas que vão direcionar as estratégias futuras do Hospital e
serviços de saúde bem como acompanhar a satisfação global dos usuários em relação aos
serviços de saúde prestados pela Pró-Saúde.
O nível de satisfação dos usuários deve ser apurado mensalmente, tendo como competência
o período do mês (de 01 a 31).
O resultado da pesquisa realizada em formulário deve ser tabulado pelo profissional do SAU
e deve conter as perguntas e resposta obtidos nos formulários de pesquisa de opinião
classificadas nos critérios definidos, representadas graficamente.
A análise crítica, embasada no resultado final da pesquisa deve partir do responsável pelo
SAU em concordância com o NQSP-L e DH. Os registros desta análise devem ser mantidos,
assim como ações registradas para as melhorias no atendimento.
O resultado da pesquisa audível será tabulado pelo sistema.
Deverão ser definidos indicadores locais para avaliação do SAU.
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados referentes à satisfação do usuário deverão ser encaminhados mensalmente
conforme planilha abaixo:
CRONOGRAMA DE RELATÓRIOS – HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE – SAU
Elaboração Entrega dos Analise do Análise
Análise
Analise
Divulgação
relatórios
responsável Crítica do Crítica do Crítica do dos
para
o pelo SAU
NQSP-L
DH
NQSP-C
Resultados
Dos
responsável
ao
Relatórios
pelo SAU
Contratante
1° e 2° dia 3° dia útil
3° e 4° dia 5° dia útil 6° ao 8° dia 9° e 10° dia 11° dia útil
útil do mês
útil
útil
útil
do mês.
subsequent
e
VISITA DE ACOLHIMENTO
Cabe ao SAU realizar visitas aos pacientes internados com o intuito de divulgar o serviço e
avaliar a efetividade da satisfação no atendimento.
Deverão ser considerados como critério para visita os pacientes internados de 5 a 7 dias,
salvo em casos identificados pelo SAU como necessidade imediata.
OCORRÊNCIAS
As ocorrências registradas pelo SAU devem ser analisadas e enviadas para respostas
(análise crítica) e elaboração de planos de ação junto à liderança responsável pelo setor
envolvido e quando cabível retornar ao usuário para finalização do processo (telefone).
No caso de paciente ainda internado o retorno deve ser dado no leito.
As manifestações ou não conformidades decorrentes da pesquisa audível no pós-alta devem
ser tratadas da mesma forma.
As manifestações anônimas devem ser registradas seguindo o critério de clareza das
informações e se a letra estiver legível.
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Nota: as manifestações anônimas deveram ser finalizadas no momento da abertura uma vez
que não haverá possibilidade de serem tratadas por não possuir dados pessoais do usuário
como nome e forma de contato.
As manifestações deverão ser tratadas conforme criticidade sendo prazo de devolutiva deve
ser o que segue:
- Manifestações Prioritárias – 24 horas para resposta (01 dia)
Manifestação originada de mídia, pacientes internados, pessoalmente e diagnóstico que
envolva risco direto ao paciente. Devem ser tratadas em 24 (vinte e quatro) horas.
- Manifestações Críticas – 48 horas para resposta (02 dias)
Reclamações gerais como alimentação e limpeza, que não envolva risco direto ao paciente.
Devem ser tratadas em 2 (dois) dias.
- Manifestações não Críticas – 120 horas para resposta (05 dias)
Reclamações gerais, recebidas por meio de formulário de opinião e que não envolva risco
direto ao paciente. Devem ser tratadas em 5 (cinco) dias.
6.2.3. PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO HUMANIZADO DE
ATENDIMENTO AO USUÁRIO, COM FOCO NO ATENDIMENTO
AMBULATORIAL ESPECIALIZADO E NA DIPENSAÇÃO DAS AUTIORIZAÇÕES
DE EXAMES
A Política Nacional de Humanização o “acolhimento traduz-se em recepção do usuário nos
serviços de saúde, desde a sua chegada, responsabilizando-se integralmente por ele, ouvindo
sua queixa, permitindo que ele expresse suas preocupações. Implica prestar um atendimento
com resolutividade e corresponsabilização, orientando, conforme o caso, o usuário e a família,
garantindo a articulação com os outros serviços de saúde para a continuidade da assistência
quando necessário”. (PNH/MS, 2006). Desejado como um processo transversal, permeando
todos os espaços do serviço e rede, o acolhimento é, antes de tudo, uma postura a ser
exercida por todas as equipes para melhor escutar e atender às necessidades singulares da
mulher/gestante.
Assim a Maternidade de Risco Habitual atenderá ás clientes que lá procurarem por
atendimento com respeito, atenção e profissionalismo.
Os exames complementares solicitados pela equipe médica, com disponibilidade na
maternidade, serão realizados tão rápido quanto necessário, mediante o pedido físico ou
virtual.
Caso o exame solicitado não esteja disponível na maternidade, porem esteja disponível na
rede, este será encaminhado à regulação para agendamento.

VII.

ITEM TÉCNICA
7.1.

GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

As declarações legalmente reconhecidas encontram-se no Anexo VI desta proposta.

7.2.

GESTÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA RECONHECIDO POR
ENTIDADE DE ACREDITAÇÃO

As declarações legalmente reconhecidas encontram-se no Anexo VI desta proposta.
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VIII.

ESTRUTURA DA DIREÇÃO

O organograma é a representação gráfica clássica de uma estrutura organizacional. A seguir
apresentamos o organograma proposto para a Maternidade.
8.1.1. ESTRUTURA DIRETIVA

SCIH
NQSP
Diretoria
Técnica

Coordenação
Médica

Corpo Clínico
Contabilidade
Financeiro
Contratos
Faturamento

Diretoria Geral

Áreas
Administrativas
SAME
Custos
Gestão de
Pessoas
Diretoria
Administrativa
Financeira

SESMT

Logistica
Hotelaria
Atendimento
S.A.U.
Gerencia de
Apoio
Segurança
Enfermagem

Diretoria
Assistencial

Manutenção

S.A.D.T.
SND

Abaixo estão descritas as principais atividades até o quarto nível da hierarquia. Os demais
cargos encontram-se no Anexo I no Manual de Descrição de Cargo no Anexo I.
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8.1.2. DESCRIÇÃO DE CARGOS
DIRETOR GERAL:
DESCRIÇÃO DE CARGOS
CARGO - Diretor Geral

DIRETORIA: Geral

SETOR: Diretoria

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Cumprir e executar a política de gestão da Pró-Saúde e do hospital;
Cumprir e fazer cumprir as legislações trabalhistas, normas e códigos externos e
regulamentos internos, bem como seguir as instruções contidas no “Manual do Colaborador”;
Manter um rigoroso comportamento ético e zelar pela conduta ética dos profissionais em
geral;
Zelar pela conservação dos edifícios, instalações, equipamentos, móveis, máquinas,
instrumentos e obter a maior adequação possível de seu uso;
Divulgar aos colaboradores e demais profissionais o Organograma, Missão, Visão e Valores;
Administrar o Hospital, assegurando a regularidade de seu funcionamento, mediante as
responsabilidades contratuais estabelecidas e de acordo com o regulamento, regimento das
unidades assistenciais, regimento das unidades administrativas, regimentos de unidades de
apoio, procedimento de gestão e instruções de trabalho;
Visualizar, planejar, organizar, comandar, orientar, delegar e controlar os setores de atuação;
Estabelecer o processo de avaliação permanente aos setores do hospital, propondo medidas
que visem à melhoria continua na prestação de assistência hospitalar humanizada e de
qualidade ao usuário;
Elaborar o planejamento estratégico a médio e longo prazo;
Tomar todas as providências para que os colaboradores e profissionais trabalhem com
segurança e tenham sua saúde física e psíquica constantemente preservada;
Manter em dia os registros e alvarás dos serviços que exigirem providências;
Manter contato constante com os responsáveis das áreas ligadas à sua diretoria e com as
demais áreas e diretorias;
Analisar os relatórios mensais, mantendo os dados gerais do hospital atualizados para a
tomada de decisões;
Participar ou integrar de comissões que venham a ser criadas sempre que os assuntos
pertinentes a administração ou a elas relacionadas;
Participar, convocar e presidir reuniões, sempre que necessário, com seus subordinados
diretos ou outros profissionais transcrevendo em ata as decisões tendo em vista a qualidade
da assistência, as necessidades dos Serviços e os programas de melhoria continuam da
assistência prestada;
Participar e realizar periodicamente o processo seletivo e as avaliações, conforme
necessidade e cronograma, e acompanhar o desenvolvimento dos funcionários dos setores
de atuação de acordo com a Política de Gestão de Pessoas com foco na Gestão por
Competências;
Estabelecer e avaliar sistemas de controle de materiais e equipamentos e do
dimensionamento de recursos humanos;
Ser o representante legal da empresa, conforme termo outorgado e vigente pela mesma;
Representar o Hospital frente os poderes governamentais, a comunidade e suas lideranças,
expondo e debatendo, com elas, a assistência prestada, as necessidades sentidas, os
programas em curso, as expectativas emergentes, os atos legais em vigor e a tendência do
mercado;
Realizar as despesas ordinárias do Hospital e obter, por escrito, a autorização da Pró-Saúde
para as extraordinárias;
Preparar e fazer a prestação de contas mensal, conforme exigências contratuais e padrões
estabelecidos pela própria Pró-Saúde;
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•
•
•

•

Realizar as despesas ordinárias do Hospital e obter, por escrito, a autorização da Pró-Saúde
para as extraordinárias;
Preparar e fazer a prestação de contas mensal, conforme exigências contratuais e padrões
estabelecidos pela própria Pró-Saúde;
Autorizar a emissão de cheques e ordens bancárias e proceder demais práticas necessárias
ao controle e movimentação financeira, apondo, em todos os documentos, seu visto, isto
conjuntamente ao Diretor Administrativo Financeiro;
Elaborar os contratos de prestação de serviços com terceiros, submetendo-os à apreciação
e aprovação da Pró-Saúde.

DIRETOR GERENTE ADM. FINANCEIRO:
DESCRIÇÃO DE CARGOS
CARGO - Gerente Administrativo/
Financeiro

DIRETORIA

SETOR: Diretoria

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Cumprir e executar a política de gestão da Pró-Saúde e do hospital;
Cumprir e fazer cumprir as legislações trabalhistas, normas e códigos externos e
regulamentos internos, bem como seguir as instruções contidas no “Manual do Colaborador”;
Manter um rigoroso comportamento ético e zelar pela conduta ética dos profissionais em geral;
Zelar pela conservação dos edifícios, instalações, equipamentos, móveis, máquinas,
instrumentos e obter a maior adequação possível de seu uso;
Divulgar aos colaboradores e demais profissionais o Organograma, Missão, Visão e Valores;
Administrar o Hospital, assegurando a regularidade de seu funcionamento, mediante as
responsabilidades contratuais estabelecidas e de acordo com o regulamento, regimento das
unidades assistenciais, regimento das unidades administrativas, regimentos de unidades de
apoio, procedimento de gestão e instruções de trabalho;
Visualizar, planejar, organizar, comandar, orientar, delegar e controlar os setores de atuação;
Estabelecer o processo de avaliação permanente aos setores sob seu comando, propondo
medidas que visem à melhoria continua na prestação de assistência humanizada e de
qualidade ao usuário;
Elaborar o planejamento estratégico a médio e longo prazo;
Tomar todas as providências para que os colaboradores e profissionais trabalhem com
segurança e tenham sua saúde física e psíquica constantemente preservada;
Manter em dia os registros e alvarás dos serviços que exigirem providências;
Manter contato constante com os responsáveis das áreas ligadas a sua diretoria e com as
demais áreas e diretorias;
Analisar os relatórios mensais, mantendo os dados gerais do hospital atualizados para a
tomada de decisões;
Participar ou integrar de comissões que venham a ser criadas sempre que os assuntos
pertinentes a administração ou a elas relacionadas;
Participar, convocar e presidir reuniões, sempre que necessário, com seus subordinados
diretos ou outros profissionais transcrevendo em ata as decisões tendo em vista a qualidade
da assistência, as necessidades dos Serviços e os programas de melhoria continuam da
assistência prestada;
Participar e realizar periodicamente o processo seletivo e as avaliações, conforme
necessidade e cronograma, e acompanhar o desenvolvimento dos funcionários dos setores
de atuação de acordo com a Política de Gestão de Pessoas com foco na Gestão por
Competências;
Estabelecer e avaliar sistemas de controle de materiais e equipamentos e do
dimensionamento de recursos humanos;
Ser o representante legal da empresa, conforme termo outorgado e vigente pela mesma;
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•

•
•
•
•

Representar o Hospital frente os poderes governamentais, a comunidade e suas lideranças,
expondo e debatendo, com elas, a assistência prestada, as necessidades sentidas, os
programas em curso, as expectativas emergentes, os atos legais em vigor e a tendência do
mercado;
Ser o diretor geral interino, ou seja, substituir o Diretor Geral em seus impedimentos dentro
dos limites de delegação e/ou fixados por este;
Realizar as atividades que o Diretor Geral lhe confiar;
Preparar e fazer a prestação de contas mensal, conforme exigências contratuais e padrões
estabelecidos pela própria Pró-Saúde;
Autorizar a emissão de cheques e ordens bancárias e proceder demais práticas necessárias
ao controle e movimentação financeira, apondo, em todos os documentos, seu visto, isto
conjuntamente ao Diretor Geral.

DIRETOR TÉCNICO
CARGO - Diretor Técnico
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

DESCRIÇÃO DE CARGOS
DIRETORIA: Técnica
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES

SETOR: Diretoria

Cumprir e executar a política de gestão da Pró-Saúde e do hospital;
Cumprir e fazer cumprir as legislações trabalhistas, normas e códigos externos e regulamentos
internos, bem como seguir as instruções contidas no “Manual do Colaborador”;
Manter um rigoroso comportamento ético e zelar pela conduta ética dos profissionais em geral;
Zelar pela conservação dos edifícios, instalações, equipamentos, móveis, máquinas,
instrumentos e obter a maior adequação possível de seu uso;
Divulgar aos colaboradores e demais profissionais o Organograma, Missão, Visão e Valores;
Administrar o Hospital, assegurando a regularidade de seu funcionamento, mediante as
responsabilidades contratuais estabelecidas e de acordo com o regulamento, regimento das
unidades assistenciais, regimento das unidades administrativas, regimentos de unidades de
apoio, procedimento de gestão e instruções de trabalho;
Visualizar, planejar, organizar, comandar, orientar, delegar e controlar os setores de atuação;
Estabelecer o processo de avaliação permanente aos serviços sob seu comando, propondo
medidas que visem à melhoria continua na prestação de assistência humanizada e de qualidade
ao usuário;
Elaborar o planejamento estratégico a médio e longo prazo;
Tomar todas as providências para que os colaboradores e profissionais trabalhem com segurança
e tenham sua saúde física e psíquica constantemente preservada;
Manter em dia os registros e alvarás dos serviços que exigirem providências;
Manter contato constante com os responsáveis das áreas ligadas a sua diretoria e com as demais
áreas e diretorias;
Analisar os relatórios mensais, mantendo os dados gerais do hospital atualizados para a tomada
de decisões;
Participar ou integrar de comissões que venham a ser criadas sempre que os assuntos
pertinentes a administração ou a elas relacionadas;
Participar, convocar e presidir reuniões, sempre que necessário, com seus subordinados diretos
ou outros profissionais transcrevendo em ata as decisões tendo em vista a qualidade da
assistência, as necessidades dos Serviços e os programas de melhoria continuam da assistência
prestada;
Participar e realizar periodicamente o processo seletivo e as avaliações, conforme necessidade
e cronograma, e acompanhar o desenvolvimento dos funcionários dos setores de atuação de
acordo com a Política de Gestão de Pessoas com foco na Gestão por Competências;
Estabelecer e avaliar sistemas de controle de materiais e equipamentos, além de um sistemas
de avaliação de pessoal contínua;
Dar pareceres e informações para expedientes e processos relativos à medicina;
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•
•

Realizar as atividades que o Diretor Geral lhe confiar;
Selecionar os prestadores de serviços médicos, definindo e provendo recursos humanos
necessários ao atendimento médico nas diversas unidades de internação, ambulatório e apoio,
visando cuidado integral ao usuário;
Manter, de cada médico, prontuário completo onde conste ao menos: Credenciamento ao Corpo
Clínico médico, cópia autenticada de toda a documentação constante do artigo e incisos do
presente regulamento, documentos sobre possíveis ocorrências e comprovante de pagamento
das anuidades ao Conselho Regional de Medicina.
Gerenciar, elaborar e divulgar as escalas de plantão das equipes médicas, bem como fazê-las
cumprir;
Orientar no desenvolvimento de métodos de controle administrativo, técnico, operacional e ético
sobre as diversas atividades do Corpo Clínico Médico;
Estabelecer sistemas de supervisão médica, associando-os aos processos de controle e
educação;
Atender a convocação dos poderes públicos competentes, sempre que solicitado, para prestar
informações.

•

•
•
•
•

GERENTE OPERACIONAL DE ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO DE CARGOS
CARGO – Coordenador de
DIRETORIA
Enfermagem
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

SETOR - Diretoria

Cumprir e executar a política de gestão da Pró-Saúde
Cumprir e fazer cumprir as legislações trabalhistas, normas e códigos externos e
regulamentos internos, bem como seguir as instruções contidas no “Manual do Colaborador”;
Manter um rigoroso comportamento ético e zelar pela conduta ética dos profissionais em
geral;
Zelar pela conservação dos edifícios, instalações, equipamentos, móveis, máquinas,
instrumentos e obter a maior adequação possível de seu uso;
Divulgar aos colaboradores e demais profissionais o Organograma, Missão, Visão e Valores;
Administrar o Hospital, assegurando a regularidade de seu funcionamento, mediante as
responsabilidades contratuais estabelecidas e de acordo com o regulamento, regimento das
unidades assistenciais, regimento das unidades administrativas, regimentos de unidades de
apoio, procedimento de gestão e instruções de trabalho;
Visualizar, planejar, organizar, comandar, orientar, delegar e controlar os setores de
atuação;
Estabelecer o processo de avaliação permanente aos setores sob seu comando, propondo
medidas que visem à melhoria continua na prestação de assistência humanizada e de
qualidade ao usuário;
Elaborar o planejamento estratégico a médio e longo prazo;
Tomar todas as providências para que os colaboradores e profissionais trabalhem com
segurança e tenham sua saúde física e psíquica constantemente preservada;
Manter em dia os registros e alvarás dos serviços que exigirem providências;
Manter contato constante com os responsáveis das áreas ligadas a sua diretoria e com as
demais áreas e diretorias;
Analisar os relatórios mensais, mantendo os dados gerais do hospital atualizados para a
tomada de decisões;
Participar ou integrar de comissões que venham a ser criadas sempre que os assuntos
pertinentes a administração ou a elas relacionadas;
Participar, convocar e presidir reuniões, sempre que necessário, com seus subordinados
diretos ou outros profissionais transcrevendo em ata as decisões tendo em vista a qualidade
da assistência, as necessidades dos Serviços e os programas de melhoria continuam da
assistência prestada;
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•

•
•

•

•
•

Participar e realizar periodicamente o processo seletivo e as avaliações, conforme
necessidade e cronograma, e acompanhar o desenvolvimento dos funcionários dos setores
de atuação de acordo com a Política de Gestão de Pessoas com foco na Gestão por
Competências;
Estabelecer e avaliar sistemas de controle de pessoal, materiais e equipamentos;
Planejar, coordenar, implantar e avaliar a execução dos procedimentos de enfermagem,
visando promover, preservar, recuperar e reabilitar a saúde individual ou coletiva, nas
diversas unidades, isto assegurando uma assistência de Enfermagem humanizada e de
qualidade;
Planejar as atividades de Enfermagem, visando à satisfação das necessidades básicas dos
usuários, identificando-as, qualificando-as e distribuindo-as conforme as equipes, turnos e
horários pré-definidos pela instituição;
Orientar no desenvolvimento de métodos de controle administrativo, técnico, operacional e
ético sobre as diversas atividades de Enfermagem;
Estabelecer sistemas de supervisão de enfermagem, associando-os aos processos de
controle e educação.

LIDERANÇA DE UNIDADES/ÁREAS
DESCRIÇÃO DE CARGOS
CARGO – Liderança por Área
DIRETORIA
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

SETOR - Diretoria

Cumprir e executar a política de gestão da Pró-Saúde
Cumprir e fazer cumprir as legislações trabalhistas, normas e códigos externos e
regulamentos internos, bem como seguir as instruções contidas no “Manual do Colaborador”;
Manter um rigoroso comportamento ético e zelar pela conduta ética dos profissionais em
geral;
Zelar pela conservação dos edifícios, instalações, equipamentos, móveis, máquinas,
instrumentos e obter a maior adequação possível de seu uso;
Divulgar aos colaboradores e demais profissionais o Organograma, Missão, Visão e Valores;
Visualizar, planejar, organizar, coordenar e controlar os setores de atuação, visando atingir
resultados específicos de acordo com a política e as decisões aprovadas pela Diretoria;
Representar o setor junto a Diretoria e outros serviços quando delegado pela Diretoria da
área;
Estabelecer o processo de avaliação permanente ao setor sob seu comando, propondo
medidas que visem à melhoria continua na prestação de assistência hospitalar humanizada
e de qualidade ao usuário;
Estabelecer, elaborar e acompanhar as rotinas gerais do setor periodicamente através de
formulários, instruções de trabalho, indicadores e análise crítica, gerenciamento de risco e
interação de processos, dentre outros;
Manter contato constante com os responsáveis de outros setores visando a melhoria
continua na interação de processos;
Assegurar o fornecimento de dados atualizados e específicas do setor através de relatórios
mensais estabelecidos e sempre que solicitados para análise e tomada de decisões junto a
Diretoria;
Participar ou integrar de comissões que venham a ser criadas sempre que os assuntos
pertinentes a administração ou a elas relacionadas;
Participar, convocar e presidir reuniões, sempre que necessário, com seus subordinados
diretos ou outros profissionais transcrevendo em ata as decisões tendo em vista a qualidade
da assistência, as necessidades dos Serviços e os programas de melhoria continuam da
assistência prestada;
Participar e realizar periodicamente o processo seletivo e as avaliações, conforme
necessidade e cronograma, e acompanhar o desenvolvimento dos funcionários dos setores
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•
•
•

•
•
•
•

de atuação de acordo com a Política de Gestão de Pessoas com foco na Gestão por
Competências;
Avaliar sistemas de controle de pessoal, materiais e equipamentos;
Acionar a Diretoria da área em casos de não conformidade;
Participar à sua diretoria da área as definições, tarefas e encaminhamentos, estas tidas
quando de sua participação em outras reuniões e/ou atividades que lhe foram solicitadas
presença;
Orientar seus colaboradores quanto ao desenvolvimento correto do serviço;
Requisitar e controlar os materiais de consumo;
Acompanhar a diluição e fazer a distribuição dos produtos, conforme orientação recebida;
Responder pela manutenção da ordem e estética das áreas submetidas

Os currículos e atestados dos indicados para os postos correspondentes aos dois primeiros
níveis se encontram no Anexo VII desta proposta.
A definição das competências de cada membro do corpo diretivo encontra-se descrito no
Manual de Descrição de Cargo no Anexo I.

IX.

IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE
INTERDISCIPLINAR

9.1.

APRESENTAÇÃO DE QUADRO DE PESSOAL MÉDICO POR ÁREA DE
ATENÇÃO

TABELA 112 – QUADRO DE PESSOAL MÉDICO
ESPECIALIDADE
Anestesia
Pediatria
Terapia intensiva neonatal*
Radiologia
Obstetrícia
Cardiologia
Nutrologia
Hematologia
Medico da Qualidade
SCIH
Outras - Especialidades

VÍNCULO

TOTAL DE HORAS MÊS

Pessoa Jurídica
Pessoa Jurídica
Pessoa Jurídica
Pessoa Jurídica
Pessoa Jurídica
Pessoa Jurídica
Pessoa Jurídica
Pessoa Jurídica
Pessoa Jurídica
Pessoa Jurídica
Pessoa Jurídica

1029
785
862
488
2075
44
88
88
88
88
Conforme Demanda

*Incluindo um Especialista em UTI Neo para a Coordenação da Unidade.
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A seguir apresentamos horários de plantões e sobreaviso dos profissionais médicos.

TABELA 113 – QUADRO DE MÉDICOS SEGUNDO ESCALA PRESENCIAL E SOBREAVISO
ESPECIALIDADE
Obstetra
Ginecologista/Obstetra (de Alto Risco)
Anestesista
Cardiologista
Pediatra
Outras Especialidades

PLANTÃO 24 H

SOBREAVISO

X
X

X
X
X
X
X

Devido a todos os profissionais acima, serem contratados via regime de Pessoa Jurídica, os
custos previstos pela prestação de serviço estão consignados na Planilha de
Receita/Despesas Mensais Anexo VIII de Serviços Terceiros Assistenciais.
Na contratação destes profissionais serão exigidos o título de especialistas.

9.2.

PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO MÉDICA E ROTINAS
OPERACIONAIS PARA TODOS OS SERVIÇOS DA UNIDADE

No ANEXO II encontram-se modelos de Protocolo de Atendimento que poderão ser adaptados
e utilizados na Maternidade
Protocolos Multidisciplinar
•
•
•
•
•
•

Classificação de Risco em Obstetrícia
Reanimação na Sala de Parto
Cuidados do RN em Alojamento Conjunto
Estabilização e Assistência nas primeiras 24 horas
Assistência ao trabalho de Parto Normal
Manejo de Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica

Protocolos Médicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manejo da Via Aérea Difícil
Analgesia e Anestesia em Obstetrícia
Analgesia e Anestesia na Principais Intercorrências Obstétricas
Assistência ao Trabalho de Parto Prematuro
Rotura Prematura de Membranas
Síndromes Hipertensivas durante a gravidez
Hemorragia Uterina Pós-Parto
Práticas no Parto Normal sujeitas a Limitações
Práticas para o Incentivo ao Parto Normal e Redução de Cesárea
Síndrome do Desconforto Respiratório
Ventilação Mecânica
Hipoglicemia
Falência Hepática Fulminante
Doença das Vias Aéreas Superiores
Doença das Vias Aéreas Inferiores
Admissão do RN na UTI NEO
Seguimento Ambulatorial do RN de alto risco
Distúrbios Ácido Básico
Distúrbios Hidroeletrolíticos
Critérios de Admissão na UTI Neo

339

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

9.3.

APRESENTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO POR ÁREA DE
ATIVIDADE PROFISSIONAL, COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES DA
PROPOSTA TÉCNICA, CONSTANDO FORMA DE VÍNCULO E HORÁRIO

TABELA 114 - QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO POR ÁREA DE ATIVIDADE
PROFISSIONAL

Todos os funcionários listados acima serão contratados sob regime CLT.
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9.4.

PROTOCOLOS OPERACIONAIS PADRÕES DE ENFERMAGEM
(ROTINA POR NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS) NAS
ÁREAS DE INTERNAÇÃO/ENFERMARIAS, UTI, CME E BLOCO
CIRÚRGICO

Os modelos para Instrução de trabalho para enfermagem nas áreas de
internação/enfermarias, UTI, central de esterilização, bloco cirúrgico, ambulatório e
emergência encontram-se no Anexo V desta proposta. São eles:
o

o

o

o

9.5.

CC E CME
14. Admissão da gestante no CO
15. Transporte do RN do CO
16. Assistência a Gestante na Sala de Parto
17. Credeização do RN
18. Alta da Recuperação Anestésica
19. Alta de Enfermagem da Recuperação Anestésica
20. Recepção do RN
21. Reesterilização de Materiais
22. Integrador Químico
23. Destino do Material após Procedimento
24. Desinfecção de materiais de vias aéreas
25. Desinfecção da Autoclave
26. Artigos termossensível
Emergência
▪ Triagem do Usuário
▪ Encaminhamento para UBS
▪ Admissão na Sala de Observação (amarela)
▪ Admissão na Sala de Emergência
▪ Assistência de Enfermagem ao Paciente aguardando vaga na UTI
Unidade de Internação
▪ Avaliação do Grau de Complexidade
▪ Cuidados no pré-operatório
▪ Cuidados no pós-operatório
▪ Admissão do paciente na Unidade de Internação
▪ Admissão da Gestante
▪ Transferência interna do usuário
▪ Alta do cliente
Unidade de Terapia Intensiva
▪ Monitorização da Pressão Arterial Média
▪ Fixação da Cânula Orotraqueal e traqueostomia
▪ Administração de medicação endovenosa
▪ Broncoscopia a beira leito
▪ Cateterização arterial

INSTRUÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO SOCIAL E DE
REABILITAÇÃO (FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA) OUTROS
SERVIÇOS

9.5.1. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O contexto social atual implica que os Serviços Sociais, dentro das instituições hospitalares
desenvolvam propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos. Assim,
faz-se necessário buscar a sintonia com a forma de gerenciamento e novas exigências.
O assistente social deverá atuar sempre que solicitado pelo profissional assistente ou pelo
próprio usuário.
O Serviço Social tem as seguintes rotinas:
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- Rotina para garantia da internação hospitalar: tem por objetivo a efetivação dos direitos do
paciente, esclarecendo as rotinas de cada Unidade de Tratamento Especializado, agilizando
o acesso ao sistema.
- Rotina para atendimento de 1a internação ou reinternação na unidade: consiste numa
abordagem individualizada ao paciente e/ou familiar que estão ingressando no sistema de
atendimento especializado da Unidade. Tem por objetivo diminuir a ansiedade do paciente
e/ou familiar e fortalecer sua participação no processo de tratamento.
- Programa de assistência concreta: através da observação diária da evolução do tratamento
ambulatorial e/ou hospitalar, contato com equipe multiprofissional, entrevista com o paciente
e familiar, as necessidades concretas serão detectadas e/ou solicitadas, avaliadas e
atendidas mediante recursos disponíveis.
- Rotina para encaminhamento de pacientes a instituições sociais da comunidade: muitas
vezes o paciente necessita de recursos que o hospital não dispõe, havendo a necessidade de
se utilizar os recursos da comunidade. Para que o paciente procure o recurso no local
adequado, o Serviço Social orienta e encaminha-o.
- Rotina para orientação e providências de óbito e luto: esta rotina tem por objetivo
acompanhar e preparar, com respaldo técnico-profissional, paciente e família, para vivenciar
a problemática da morte e tomar as providências cabíveis que a situação requer.
- Rotina para participação em equipes multidisciplinares: tem por objetivo desenvolver um
trabalho interdisciplinar, visando o plano de tratamento conjunto e o melhor atendimento ao
paciente e seu familiar.
FIGURA 132 – FLUXO DO SERVIÇO SOCIAL

Horário de atendimento: O serviço funcionará das 07:00 às 19:00 de segunda a sexta feira.
TABELA 115 - DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
CATEGORIA
Assistente Social

CARGA HORÁRIA

QUANTIDADE

VÍNCULO

36

02

CLT

9.5.2. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA
O fonoaudiólogo no âmbito hospitalar integra a equipe de saúde atuando em forma multi ou
interdisciplinar. Esta atuação é caracterizada com objetivos de prevenção, diagnóstico
funcional e reabilitação propriamente dita. Objetiva assim, a redução e prevenção de
complicações como a pneumonia aspirativa, e o restabelecimento da alimentação via oral e
da comunicação.
A atuação do fonoaudiólogo em UTI tem como principais objetivos: a avaliação, orientação e
reabilitação. A avaliação tem início com uma anamnese completa, avaliação propriamente
dita direcionada para as alterações fonoaudiológicas, ou seja, linguagem, deglutição, voz e
/ou fala.
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A disfagia é uma das alterações fonoaudiológicas que mais solicitará a presença de um
fonoaudiólogo na UTI em caráter emergencial, devido às series de complicações que podem
gerar no estado de saúde do paciente.
A avaliação clínica da deglutição do paciente é realizada sempre monitorando o mesmo,
quando o quadro clínico deste, encontra-se estável. Após a avaliação, discuti-se com a equipe
os reais riscos e /ou benefícios que o início da deglutição via oral pode trazer.
Os pacientes que deverão ser avaliados pelo fonoaudiólogo na UTI serão:
•
•
•
•
•

Parkinson / Alzheimer;
Doenças neuromusculares;
Traqueostomizados;
Recém-extubados;
Pacientes com o uso de sonda nasoenteral.

Quanto à orientação na UTI poderá ser pré e/ou pós-operatório nos casos em que há sequela
fonoaudiológica. Pode ser feita ao paciente, a equipe e/ou familiares quanto à estimulação,
melhor consistência do alimento e a quantidade da via oral assistida.
Os exercícios fonoterápicos para o treinamento da alimentação via oral visam às adequações
das funções orais para retirada da sonda de alimentação com segurança e controle do risco
de broncoaspiração, favorecendo e acelerando o processo de alta da UTI.
A atuação da fonoaudiologia na UTI é um trabalho tanto no sentido de manutenção da vida,
porque previne as complicações, quanto de qualidade de vida. Permite que o paciente volte
a se alimentar pela boca, mantendo um suporte nutricional adequado.
TABELA 116 – DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
CATEGORIA

CARGA HORÁRIA

QUANTIDADE

Fonoaudiólogo
30
01
9.5.3. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA

VÍNCULO
CLT

O Serviço de Fisioterapia, é um grande aliado no tratamento do paciente, com foco em sua

reabilitação e retomada das atividades diárias. Em seu dia a dia com o paciente, cabe ao
fisioterapeuta
desenvolver
um
programa
de recuperação
respiratória
e
motora personalizado para atender às necessidades de cada paciente.
O atendimento fisioterapêutico do paciente é realizado 24 horas, sete dias por semana nas
Unidades de Terapia Intensiva e doze horas de segunda a sexta-feira nas Unidades de
Internação. Para os casos de urgência o serviço terá um profissional à disposição.
A Fisioterapia possui uma visão holística do paciente, sempre buscando reabilitar e adequar
as necessidades de cada indivíduo, e sobretudo, inseri-los novamente em suas atividades de
vida diária. No período de internação, os profissionais visam a diminuição dos efeitos
colaterais e das complicações que podem surgir após a cirurgia, ou qualquer outro tipo de
tratamento que se fizer necessário. Para isto, atua no contexto interdisciplinar, na elaboração
do programa terapêutico desde o pré-operatório até a alta hospitalar.
ESTRUTURA DO SERVIÇO:
A equipe de Fisioterapia participa de visitas multidisciplinares à beira do leito junto com a
equipe médica, enfermagem, nutrição e farmácia, para definição das condutas que serão
instituídas a cada paciente. Todo paciente sob cuidados intensivos na UTI que se encontram
ou não sob ventilação mecânica invasiva, realiza a fisioterapia respiratória, que tem como
objetivo a manutenção da função e da expansão pulmonar e fisioterapia motora afim de
prevenir e/ou recuperar complicações circulatórias e musculoesqueléticas.
Nas Unidades de Internação:
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Para oferecer o melhor tratamento fisioterapêutico é mantida uma constante interação com as
equipes médicas por meio da participação das reuniões de departamento, onde os casos
clínicos são discutidos e traçadas as melhores condutas. Pela reabilitação cardiorrespiratória,
motora e neurológica, é possível restabelecer as atividades funcionais dos pacientes o mais
breve possível e com isso o retorno às atividades sociais.
Normas e Rotinas
•
•
•
•

Toda sessão de fisioterapia deverá ser realizada somente com prescrição médica.
O profissional deverá passar diariamente nas unidades de internação, observando os
pacientes com prescrição de fisioterapia.
Deverá se aproximar do paciente explicando os procedimentos que serão realizados
e se necessário solicitar ajuda da equipe de enfermagem ou do acompanhante.
Todas as atividades realizadas deverão estar registradas em prontuário, devidamente
assinado e carimbado.

O serviço de fisioterapia será terceirizado, em quantidade suficiente para atendimento das
unidades.
TABELA 117 - DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
CATEGORIA
Fisioterapeuta

CARGA HORÁRIA

QUANTIDADE

VÍNCULO

30

03

CLT

9.5.4. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
O serviço terá um farmacêutico responsável técnico e farmacêuticos para a todo o período de
funcionamento.
A unidade instituirá práticas de controle que reduzam a probabilidade de ocorrências de
eventos adversos em seus processos.
Considerando a complexidade da Maternidade, os procedimentos especiais de alto custo
incluindo medicamentos e outros que se fizerem necessários ao adequado atendimento e
tratamento do paciente, serão adquiridos e controlados pelo setor.
A padronização do tratamento medicamentoso será de acordo com a Relação Nacional de
Medicamentos e Relação Estadual de Medicamentos e a Política Estadual de Assistência
Farmacêutica e aprovação da Comitê de fármaco, Tecno e Vigilância.
A utilização de OPME sempre que necessário os valores referentes à utilização de órteses,
próteses e materiais especiais, serão reembolsados à Entidade, pelos valores estabelecidos
em tabela própria do SUS, após a efetiva comprovação da utilização da órtese e/ou prótese
e/ou material especial, e a devida aprovação pelo Sistema Único de Saúde.
Farmácia Clínica - vem se estabelecendo como um diferencial no resultado clínico de
pacientes, proporcionando um melhor entendimento e uma maior interação entre profissionais
da assistência. O farmacêutico possui diversas interfaces com paciente e demais profissionais
da assistência, por exemplo ao realizar a anamnese, retira uma carga de trabalho importante
de outros profissionais envolvidos na assistência e traz para o foco da terapêutica as
informações sobre o uso de medicamentos, hábitos que possam interferir na terapia, eventos
importantes como cirurgias ou acidentes, contribuindo para a construção de um contexto
amplo e detalhado do cenário terapêutico da paciente proporcionado maior assertividade nas
condutas assistenciais.
OBS: As prescrições devem ser avaliadas pelo farmacêutico. Quando das análises surgirem
a necessidade de intervenção junto ao médico, deve haver sistemática de registro das
informações sugeridas e da conduta acordada entre os profissionais no Prontuário do
Paciente.
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TABELA 118 - DIMENSIONAMETO DE PESSOAL
CARGO
CARGA HORÁRIA
Coordenador de Farmácia
44
Farmacêutica (Diurno)
36
Farmacêutica (Noturno)
36
Auxiliar de Farmácia (Diurno)
36
Auxiliar de Farmácia (Noturno)
36

QTD
01
01
01
02
01

VÍNCULO

CLT

No Anexo I encontram-se os Manuais de Manual de Boas Práticas em Farmácia Hospitalar e
Manual de Consulta da Farmácia.
9.5.5. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO
Área responsável pela avaliação nutricional, planejamento, controle, organização, supervisão
e preparação de toda produção e a distribuição dos alimentos consumidos na Unidade, e
garantindo a alimentação dos pacientes e acompanhantes que permanecerem na unidade de
emergência e na observação, incluindo a assistência nutricional e suporte nutricional
englobando alimentação enteral e/ou parenteral
O Serviço de Nutrição e Dietética funcionará todos os dias da semana. Será coordenada por
profissional Nutricionista devidamente registrado em seu conselho de classe. Além deste
contará também com os seguintes profissionais: Técnicos de nutrição, cozinheiro dietético,
cozinheiro geral, auxiliar cozinha, copeiro, além dos profissionais da área de higienização. O
serviço será estruturado com base no Manual de Boas Práticas e Manual de Dietas
elaborados pela Pró-Saúde. O Nutrologista estará disponível para as pacientes mediante
indicação clínica.
TABELA 119 - DIMENSIONAMENTO PESSOAL
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
Nutricionista RT
Técnico de Nutrição
Cozinheiro
Auxiliar de cozinha
Copeiro

QTD

VÍNCULO

CH

01
01
02
03
02

CLT
CLT
CLT
CLT
CLT

44
44
36
36
36

No Anexo I encontra-se o Manual de Boas Práticas em Nutrição, Manual de Dietas e.Manual
de Terapia Nutricional.

X.

IMPLANTAÇÃO
E
IMPLEMENTAÇÃO
ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERAIS

DOS

SERVIÇOS

10.1. ORGANIZAÇÃO DA DIRETORIA GERAL DO HOSPITAL
É a autoridade funcional do Hospital, responsável pelo cumprimento das obrigações e metas
previamente definidos em contrato, bem como pela implantação das diretrizes e políticas de
gestão do hospital. Compete à Diretoria Geral cumprir e fazer cumprir o Manual de Gestão do
serviço, providenciar a documentação pertinente para as habilitações junto ao Ministério da
saúde, que se façam necessárias, definidas pela SMS.
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10.2. ORGANIZAÇÃO DA DIRETORIA TÉCNICA
Cabe ao responsável técnico médico: Conhecer, controlar e acompanhar todos os processos
médico/assistenciais desenvolvidos na Unidade, atentando para a manutenção da qualidade
e da segurança da assistência, monitorando os indicadores e metas estabelecidos. Deve
conhecer e comprometer-se com a Política Assistencial Corporativa e o Modelo de Excelência
Assistencial.

10.3. ORGANIZAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO
Serviço subordinado A Diretoria Administrativa/Financeira, é responsável pela administração
de recursos financeiros que tem por objetivo maximizar o valor da instituição e contribuir para
a sua continuidade. Fazer a gestão competente de contas a pagar e receber e fluxo de
tesouraria.
TESOURARIA
Responsável por efetuar pagamento e recebimento com qualidade e eficiência, obedecendo
aos princípios contábeis e legais para atender os clientes internos e externos.
Funções:
- Emitir relação das ordens bancárias externas com detalhamento de fornecedores e
respectivos valores a serem pagos, de acordo com a programação financeira, para serem
assinados pela Diretoria Administrativa, para remeter ao banco para a realização de
pagamentos;
- Efetuar recolhimentos de todos os impostos correspondentes, com emissão de
correspondentes guias;
- Elaborar Relatórios sobre o movimento financeiro;
A seguir rotinas pertinentes ao serviço:
TABELA 120 - CONTAS A PAGAR:
Nº
Ação
Atribuição
Apanhar os
Assistente
1
documentos
financeiro
Conferir no
Assistente
2
sistema
financeiro
Seleção de
Assistente
3
documentos
financeiro
Verificar se há Assistente
4
desconto
financeiro
5

Baixar contas
a pagar

Assistente
financeiro

6

Emissão do
relatório de
baixas

Assistente
financeiro

7

Inclusão dos
Pagamentos
Sistema do
Banco

Assistente
financeiro

Informações Complementares
Pegar os documentos que ficam na contabilidade
para pagamento
Verificar se todos os documentos físicos estão
lançados no sistema
Selecionar os documentos, separar os que serão
pagos por cheque dos que serão pagos via internet

Após divisão dos pagamentos, localizar no sistema
todas as notas com vencimento naquele dia e
baixá-las.
Confirmando a baixa dos pagamentos no sistema,
será solicitada a emissão do borderô de
pagamento. Em seguida arrumar a documentação
na mesma ordem relatório
Incluir os boletos, Docs e Teds no sistema do
banco, conferir se os valores do sistema fecham
com os valores lançados do sistema do banco e
emitir o relatório de Transações Pendentes.
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8

Emissão de
Cheques

Assistente
financeiro

9

Notas em
aberto

Assistente
financeiro

10

Pagamentos
do dia

Assistente
financeiro

11

Transferências

Assistente
financeiro

12
13
14

Liberação da
Gerência e
Diretoria
Emissão dos
comprovantes
Arquivo

Assistente
financeiro
Assistente
financeiro
Assistente
financeiro

Emitir os cheques os quais geralmente são emitidos
para rescisão, folha de pagamento, e empresas que
não tem conta de pessoa jurídica.
Após efetuar todas as baixas do dia, efetuar um
novo filtro, para verificar se não ficou nenhuma nota
pendente de pagamento
Emitir o relatório de todos os pagamentos do dia,
somar todos os documentos físicos e verificar se os
dois batem.
Verificar o quanto se tem a pagar no dia e quanto
se tem disponível na conta e providenciar as
transferências quando necessário.
Encaminhar para liberação e assinatura da gerência
administrativa financeira e diretoria

Arquivar respeitando as datas de pagamento

15

Liberação dos Assistente
cheques
financeiro

Os cheques são liberados somente para os
representantes legais da empresa, no caso de
rescisão e médicos, são entregues para as pessoas
que prestaram serviços, não são entregues a
terceiros, salvo com a apresentação de uma
procuração. No momento da entrega, a pessoa
assina o recibo, discriminando o nome legível e o
número do RG ou CPF.

16

Arquivo
cheques

Após liberação os cheques são arquivados nas
respectivas datas de pagamento

Assistente
financeiro

TABELA 121 -CONTAS A RECEBER:
Nº
Ação
Atribuição Informações Complementares
1

Confirmar
pagamento

Assistente
financeiro

2

Informar a
diretoria

Assistente
financeiro

3

Verificar o
valor
disponível
em caixa

Assistente
financeiro

4

Prorrogar
vencimentos

Assistente
financeiro

Entrar em contato com o financeiro do ente público e
verificar se o pagamento ocorrerá na data do
vencimento do contrato (todo dia 05 e 20 do mês)
Informar a gerência se o pagamento ocorrerá ou não
na data. Se ocorrer na data deve-se monitorar através
do extrato bancário se o crédito ocorreu e lançar no
sistema
Caso informem que o pagamento não ocorrerá na data
correta, verificar no fluxo de caixa, se o valor disponível
será suficiente para honrar com os pagamentos até
efetuarem o crédito ao hospital. Se for suficiente
efetuar os pagamentos aos fornecedores normalmente.
Se o valor disponível não for suficiente, entrar em
contato com os fornecedores solicitando a prorrogação
dos títulos que vão vencer neste período, neste caso
sempre se solicita para 03 dias após a data que a
Prefeitura se comprometeu a efetuar o crédito para que
assim seja possível cumprir com a negociação, e
solicitar aos setores acima citados que não efetuem
nenhuma compra à vista neste período.
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Monitorar
crédito
Lançamento
no sistema

Assistente
financeiro
Assistente
financeiro

7

Emissão de
relatório

Assistente
financeiro

8

Controle de
cobrança

Assistente
financeiro

5
6

Na data programada para o crédito, monitorar se o
mesmo ocorreu
Após confirmação do crédito, efetuar o lançamento no
sistema
Encaminhar para o setor de controladoria da sede,
gerente administrativo e diretor geral o relatório de
controle financeiro atualizado com a data e valor
creditado
Todos os ofícios encaminhados ao ente público
referente a cobrança de valores, deverão ser lançados
nas contas a receber para ter um controle dos valores
que os mesmos deverão repassar ao hospital fora o
contrato de gestão.

10.4. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CUSTOS
O Setor de Contabilidade está vinculado à Gestão Administrativa/Financeira, obedecendo
sempre ao preconizado pelo instrumento máximo desta Instituição, o Manual de Gestão do
Hospital. Tem a responsabilidade de confecção do Balanço Patrimonial e as demonstrações
financeiras, buscando simplificar as contas para colaborar com a Administração e demais
serviços.
Ao Setor de Contabilidade atribuem-se:
•
•
•
•
•
•
•
•

Classificação das contas.
Confecção das Demonstrações Contábeis.
Manutenção dos relatórios contábeis em dia.
Emissão de relatórios gerencial e setorial.
Zelo pela organização, arquivamento e segurança de toda documentação fiscal,
tributária e de pessoal, inerentes ao Setor de Contabilidade.
Providência das provisões previstas em Lei
Análise de contas.
Conciliações bancárias.

A seguir rotinas pertinentes ao serviço:
TABELA 122 - CONFERÊNCIA DO BALANCETE CONTÁBIL MENSAL
Nº
AÇÃO
ATRIBUIÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conciliar
Conciliar Serviços Médicos, notas recebidas dos
Assistente
1
Despesas com
serviços prestados com a planilha de orçamento
contábil
Serviços
mensal
Conciliar Impostos IRRF, PIS, FGTS, INSS,
Conciliar
Assistente
Contribuição Sindical gerados no fechamento
2
Impostos
contábil
contábil com o Relatório emitido pelo
Departamento Pessoal.
Conciliar
Assistente
Conciliar Saldos Bancários do Balancete com o
3
Bancos
contábil
Financeiro
Conciliar Bens
Assistente
Conciliar Bens do Imobilizado com as Notas
4
de Imobilizado
contábil
fiscais e setor do Patrimônio
5
6

Conciliar Saldo
de Estoque
Conciliar os
Prestadores de
serviços

Assistente
contábil

Conciliar Saldo de Estoque com o Sistema de
Gestão de Estoques do Sistema

Assistente
contábil

Conciliar os Prestadores de Serviços conforme
contratos e orçamento

348

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

7

Emitir as
Fichais
conciliações
contábeis

Assistente
contábil

8

Emitir o DRE

Assistente
contábil

Emitir o DRE, abertura de despesas

Encaminhar

Assistente
contábil

Encaminhar o Balancete e
encaminhar para Sede, com
cópia para o Gerente
Administrativo, Diretor Geral.

9

TABELA 123 - ACOMPANHAMENTO DO CALENDÁRIO FISCAL MENSAL
Nº
1
2

3

AÇÃO

ATRIBUIÇÃO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Assistente
Imprimir o e-mail com Tabela do calendário mensal dos
Imprimir
contábil
vencimentos dos tributos mensais, enviado pela sede
Os impostos já possuem datas pré-estabelecidas pela
Assistente
Pesquisar
legislação, pesquisar alterações da legislação vigente,
contábil
ficar atento as alterações
Agendar as datas de vencimentos dos tributos no
Assistente
Agendar
calendário mensal e lembrar no vencimento o financeiro
contábil
para o pagamento

TABELA 124 - CLASSIFICAÇÃO DO FUNDO FIXO
Nº
AÇÃO
ATRIBUIÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Solicitar ao Financeiro ao encerramento de
Assistente
1
Solicitar
cada mês de Competência as Notas Fiscais
contábil
pagas pelo Fundo Fixo
Classificar as
Assistente
Classificar as notas fiscais conforme o plano
2
notas fiscais
contábil
de contas da contabilidade
Assistente
Encaminhar para o financeiro lançar no
3
Encaminhar
contábil
sistema financeiro contábil Radar.
GESTÃO DE CONTRATOS
O ciclo de vida de um contrato inicia muito antes da sua formalização, quando uma parte
define a necessidade de prestação de serviço e termina geralmente após a vigência do
contrato, quando realmente prescrevem todas as obrigações relacionadas. Para que esse
ciclo se complete de forma padronizada e segura define-se o processo apresentado a seguir:
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FIGURA 133 - MODELO DE FLUXOGRAMA DE GESTÃO DE CONTRATOS

NOTA:
DC - Dossiê do Contrato: pasta com documentos físicos que reúne toda a história de uma contratação, desde a fase definições
até o encerramento do contrato.
GCO – Gestão de Contratos Operações

No anexo I encontra-se o Manual de Gestão de Contratos utilizado pela Pró-Saúde
TABELA 125 - DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
CATEGORIA
CARGA HORÁRIA
Diretor Geral
44
Diretor Técnico
44
Assessor Administrativo
44
Secretária Diretoria
44
Secretária Diretoria Técnica
44
Analista Financeiro
44
Analista Contador
44
Supervisor de Gestão de Pessoas
44

QUANTIDADE
1
1
1
1
1
1
1
1

VÍNCULO
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT
CLT

10.5. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE HOTELARIA
“Hotelaria hospitalar é a reunião de todos os serviços de apoio, que, associados aos serviços
específicos, oferecem aos clientes internos e externos conforto, segurança e bem-estar
durante seu período de internação”. (Marcelo Boeger)
A estrutura de um hospital que conta com serviços de hotelaria pode variar, principalmente
pelo fato de esta ainda não ser uma atividade recorrente entre as organizações de saúde.
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Porém, no geral, a estrutura básica de um serviço de hotelaria hospitalar conta com leitos com
mobílias e equipamentos de maior qualidade governança, que engloba:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavanderia;
Camareiras;
Rouparia;
Higiene;
Limpeza;
Gerenciamento de resíduos e sólidos;
Serviços de nutrição e dietética;
Lanchonetes e restaurantes;
Paisagismo;
Segurança;
Áreas de lazer;

Entre outros detalhes.
Todos esses aspectos visam proporcionar uma melhor e mais agradável estadia ao paciente,
que já está em um ambiente mais pesado para tratar de alguma doença ou condição. Portanto,
nada melhor do que alguns cuidados que o deixarão mais confortável.
Além disso, o modelo de gestão com hotelaria hospitalar pode contribuir com a redução de
gastos e a aceleração de faturamentos pois, auxilia na produtividade da organização.
Apesar de a implantação de um sistema de Hotelaria Hospitalar poder muitas vezes envolver
adaptação da estrutura física do hospital, as maiores mudanças ocorrem na gestão. Tem de
haver uma quebra dos conceitos de atendimento frio e impessoal.
Para introduzir um serviço de hotelaria eficaz, Boeger aconselha iniciar o processo com um
organograma (tipo de gráfico organizacional, de estrutura vertical), reunindo áreas de apoio
em uma espécie de gerência de hotelaria.
Feito isso, os próximos passos são:
•
•
•
•

Determinar orçamentos;
Criar sistemas de rateios;
Planificar custos, transferindo seus gastos às áreas de negócio;
Revisar fluxos e interfaces.

Tudo isso tornará o processo menos burocrático.
A estrutura física do hospital deve ser adequada à hotelaria para que o serviço seja bem
executado, portanto, devem ser feitas ações de manutenção predial, com uma visão hoteleira.
Visto que o projeto arquitetônico deva estar de acordo com a legislação vigente, as eventuais
adequações estruturais necessárias para o pleno funcionamento da maternidade deverão ser
pactuadas com a SESA/AP.
Por fim, devem ser estabelecidos indicadores para serem medidos e se iniciar um processo
de capacitação da equipe, para que os profissionais possam corresponder de maneira positiva
à nova estrutura do hospital.
Entretanto, não são suficientes mudanças apenas na estrutura organizacional da instituição
de saúde. É fundamental que haja um ajuste na cultura organizacional do hospital (conjunto
de valores, normas, crenças e rituais da empresa).
Qualquer mudança pode gerar resistência, portanto, ela deve ser vista pelos profissionais do
hospital como oportunidade e não dificuldade ou ameaça. Assim, é executada mais facilmente
e trazendo os benefícios mais rapidamente.
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A hotelaria hospitalar em si já não é mais considerada tendência. Apesar de não ser tão
comum entre os hospitais do país, ela já é uma realidade que está à disposição das
instituições privadas de saúde do Brasil há mais de dez anos.
Porém, dentro desta prática, existem diversas tendências para favorecer a relação
organização – paciente. Entre elas, podemos citar:
•
•
•
•

Busca por qualidade;
Cuidado com foco no paciente;
Capacitação da equipe;
Gerenciamento de leitos.

10.5.1. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA
O serviço de higiene e limpeza tem por objetivo prepara o ambiente do hospital para suas
atividades, manter a ordem do ambiente, além de conservar equipamentos e instalações
limpos em condições de higiene ideais para o manuseio.
FIGURA 134 – FLUXO DO SERVIÇO DE HIGIÊNE

TABELA 126- DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL PARA 24 HORAS
PROFISSIONAIS
Auxiliar de Higiene

CARGA HORÁRIA

QTD

VÍNCULO

36

11

CLT

A tabela acima apresenta a quantidade de profissionais para o funcionamento 24 horas do
setor, o total de profissionais, o Índice de Segurança Técnico – IST encontra-se no Anexo VIII.
No Anexo I encontra-se o modelo do Manual de Limpeza Hospitalar que deverá ser adaptado
para a Maternidade.
10.5.2. ORGANIZAÇÃO DO
HOSPITALARES

SERVIÇO

DE

PROCESSAMENTO

DE

ROUPAS

A Lavanderia é responsável pelo fornecimento de roupas hospitalares, assegurando estoque
adequado, recondicionando, processando, confeccionando, distribuindo e controlando a
roupa, devidamente identificada e zela pela eliminação dos riscos de contaminação.
Organização do serviço - O serviço funcionará das 6 horas às 21 horas.
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Normas e Rotinas - Todas as unidades deverão as roupas retiradas em horários prédeterminado de conhecimento de todos. O funcionário da lavanderia dever retirar as roupas
sujas em carros fechados. A roupa suja deverá ser colocada na área suja da lavanderia para
pesagem e posterior higienização. A roupa já processada e higienizada deverá ser
manipulada na área limpa do setor. O funcionário que trabalha na área suja não deve atuar
na área limpa, caso isto seja necessário, o funcionário deverá tomar banho e trocar seu
uniforme. Na área limpa os colaboradores devem observar presença de danos no enxoval
hospitalar, se necessário, encaminhar para a área de costura. O enxoval do Centro Cirúrgico
deverá ser embalado conforme determinação específica daquele setor e posteriormente ser
encaminhado para esterilização. É responsabilidade do serviço a entrega dos enxovais nas
unidades. Cada unidade deve ter o número de peças previamente estipuladas por sua chefia.
Quando necessário, peças extras de enxoval poderão ser encaminhadas as unidades de
internação.
Será implantado formulários, para cada unidade assistencial para controle de peças recebidas
minimizando o extravio destas.
Este serviço é realizado por empresa parceira.
FIGURA 135 – FLUXO DO SERVIÇO DE ROUPARIA

‘

TABELA 127 - DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
PROFISSIONAIS
Auxiliar de Rouparia

CARGA HORÁRIA

QTD

VÍNCULO

36

01

CLT

O serviço será supervisionado pelo líder de hotelaria.
A tabela acima apresenta a quantidade de profissionais para o funcionamento 24 horas do
setor, o total de profissionais, o Índice de Segurança Técnico – IST encontra-se no Anexo VIII.
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10.6. NORMAS PARA REALIZAÇÃO DOS
AQUISIÇÃO, RECEBIMENTO, GUARDA
MATERIAIS NO HOSPITAL

PROCEDIMENTOS
E DISTRIBUIÇÃO

DE
DE

AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS
COMPRAS PROGRAMADAS:


Receber Solicitação – Receber a Solicitação de Compra no sistema conferindo se os
itens não fazem parte dos grupos atendidos pela central de Compras e se todas as
especificações do (s) item (ns) solicitadas estão devidamente informadas, após esta
análise liberar ao comprador responsável.



Fazer contato com Fornecedor (es) – Entrar em contato com Fornecedor, através dos
diversos meios de comunicação disponíveis, informando da necessidade do Hospital,
solicitando o envio de uma proposta para fornecimento.



Receber proposta - Receber a proposta e orçamentos do Fornecedor, através dos
diversos meios de comunicação disponíveis.



Analisar propostas - Analisar as informações enviadas pelo Fornecedor, se o produto
cotado está correto, se a quantidade solicitada está correta e compara se o preço
informado é igual ao da última compra.



Emitir Ordem de Compra - Emitir Ordem de Compra com todas as informações
acordadas com o Fornecedor, e anexar a esta todos os documentos relativos ao processo
de compra: Solicitação de Compra, Orçamentos, e todo e qualquer outro documento que
se relaciona ao processo.



Analisar e Aprovar as Ordens de Compra – 1) Coordenador Compras; 2) Dir. Apoio; 3)
Dir. Financeiro.



Confirmar a aquisição - Entrar em contato com Fornecedor informando os itens a serem
adquiridos, dentro das condições acertadas nas cotações e orçamentos, identificando o
número da Ordem de Compra a que se refere a aquisição, enviando uma cópia da OC
para o Fornecedor.



Controlar Processo - Arquivar todo o processo de aquisição, junto com uma cópia da OC
em arquivo no Setor de Compras.



Encaminhar ao Setor de Recebimento - Entregar no Setor de Recebimento a OC. e
Ficha de Inspeção.



Verificar conclusão do processo de Compra - Receber, todo o dia pela manhã,
encaminhado pelo responsável do setor de Recebimento, Ficha de Inspeção e as Ordens
de Compra que estiverem com o prazo de entrega vencido, e entrar em contato com os
Fornecedores para regularizar a situação.

COMPRAS DE CONSUMO DIRETO/ESTOQUE:


Receber Solicitação via Sistema - Receber a Solicitação de Compra, verificando se
todas as especificações do (s) item (ns) solicitadas estão devidamente informadas.



Definir prioridade da Solicitação e Liberar no sistema ao comprador Responsável
pelo grupo - Definir com o Comprador a prioridade de atendimento da Solicitação dentro
da rotina diária dos pedidos.



Contatar Fornecedor (es) - Entrar em contato com fornecedor, através dos diversos
meios de comunicação disponíveis, informando da necessidade do Hospital, (produto,
marca, quantidade, preço, prazo de pagamento, e prazo de entrega) e solicitando o envio
de uma proposta para fornecimento.

354

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

Nos casos de urgência, devidamente documentados no documento de Solicitação de
Compras, pelo responsável pela solicitação, o comprador estará dispensado de formalizar
a compra através de cotação ou orçamentos.


Receber propostas - Receber as propostas e orçamentos dos fornecedores, através dos
diversos meios de comunicação disponíveis, inserindo as informações no Mapa de
Cotação.



Analisar propostas - Analisar as informações enviadas pelos fornecedores, escolhendo
a melhor proposta, levando em conta preço, prazo de entrega e prazo de pagamento.



Confirmar a aquisição - Entrar em contato com Fornecedor informando os itens a serem
adquiridos, dentro das condições acertadas nas cotações e orçamentos, identificando o
número da Ordem de Compra a que se refere a aquisição.



Emitir a Ordem de Compra - Emitir Ordem de Compra com todas as informações
acordadas com o Fornecedor, e anexar a este todos os documentos relativos ao processo
de compra: Solicitação de Compra, Mapa de Cotação, Orçamentos, e todo e qualquer
outro documento que se relaciona ao processo.



Aprovar Ordem de Compra – Analisar e aprovar a Ordem de Compra, o processo de
compra e a sua documentação. 1) Coordenador de Compras; 2) Diretor de Apoio.



Encaminhar ao Setor de Recebimento (Farmácia e Almoxarifado) - Arquivar no Setor
de Recebimento (Farmácia, SND, Eng. Clínica e Hospitalar ou Almoxarifado) a Ordem de
Compra, no arquivo de Ordem de Compras do Setor, arquivando as mesmas por data de
recebimento.



Verificar conclusão do processo de Compra - Verificar, todo o dia pela manhã, a
existência de Ordens de Compra que estiverem com o prazo de entrega vencido, e entrar
em contato com os Fornecedores para regularizar a situação.

COMPRA DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS
•

Solicitar novos materiais - Sempre quando há necessidade de novos materiais para
procedimentos, o cirurgião deve entrar em contato com a coordenadora do Centro
Cirúrgico, a mesma deverá fazer uma solicitação por escrito com a descrição dos materiais
que serão usados no procedimento e entregar ao setor de Compras/Consignados para
providencias junto a Central de Compras e Fornecedores.
Nota: Nos casos em que for necessário o uso de OPM em procedimentos cirúrgicos,
deverá ser fornecido pelo Setor de Compras do hospital, ficando terminantemente proibido
ao Cirurgião, paciente internado ou aos seus familiares a compra de órtese, prótese,
medicamentos e materiais cirúrgicos necessários ao seu tratamento, bem como a
cobrança de qualquer valor financeiro para atendimento, uma vez que o hospital é uma
instituição pública de atendimento e gratuito.

•

Entrar em contato com a Central de Compras - Após receber a solicitação de compra
autorizada pelo Diretor de Apoio, o Coordenador de Compras deverá entrar em contato
com a Central de Compras, que irá negociar o menor preço (de preferência os que estão
de acordo com a tabela SUS). Depois de fechada a negociação informará ao setor de
compras do hospital a empresa que irá fornecer os materiais, bem como prazo de entrega.

•

Realizar previsão de Material - De acordo com o aviso de cirurgias, verificar quantidade
de material de acordo com cada procedimento. Caso não se tenha material suficiente para
o procedimento contatar cirurgião responsável pelo procedimento e repassar ao mesmo o
material disponível. Se não houver material suficiente, o cirurgião deverá informar se vai
haver a cirurgia ou não

•

Conferir o material antes a após as cirurgias - Antes de o Cirurgião abrir a caixa,
verificar na etiqueta preenchida pelo CME os materiais que foram entregues. Em caso de
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divergência entrar em contato com a Coordenação do setor e ao término do procedimento,
conferir os materiais com base na descrição dos médicos.
•

Solicitar Reposição de OPM - Verificar no sistema de controle o estoque atual, colocar
o que tem e o que falta em cada caixa, quando uma delas é usada, conferir tudo o que
tem dentro e se basear de acordo com as informações contidas nessa pasta e,
automaticamente o que está faltando nessa análise é o que foi usado no procedimento.
Após conferir os materiais que faltam nas caixas, preencher por completo o pedido de
acordo com a empresa fornecedora, pegar a assinatura e o carimbo do cirurgião
responsável pelo procedimento que usou a OPM e logo em seguida enviá-lo por fax ou email.

•

Receber Reposição de OPM - Após receber o material, conferir se realmente bate com
a quantidade discriminada e se o valor de cada item está de acordo com a tabela SUS.
Verificar se está identificado com o nome do paciente que usou o material e a data da
cirurgia, número série, lote juntamente com o nome do médico e enviar para o CME.

•

Preparar processo de compra para pagamentos das Notas Fiscais - Fazer o processo
da ordem de compra, com a discriminação dos materiais, bem como seus valores, nome
do paciente, da empresa que irá fornecer, nº do pedido, data da cirurgia, e nome do médico
que realizou o procedimento, além da assinatura do comprador do material, do
coordenador de compra e do Diretor Financeiro, e por fim, enviar a 1ª via à contabilidade,
e a 2ª via para o faturamento.

COMPRA DE EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO
•

Receber Solicitação - Receber a Solicitação de Compra no Sistema verificando se todas
as especificações do (s) item (s) solicitadas estão devidamente informadas, após esta
análise liberar ao comprador responsável.

•

Fazer contato com Fornecedores local - Entrar em Contato com Fornecedor, através
dos diversos meios de comunicação disponíveis, informando a necessidade do Hospital.

•

Fazer contato com Hospital local (Parceiros) - Entrar em contato com Diretor e/ou
Responsável por suprimentos e/ou Farmácia dos Hospitais parceiros.

•

Fazer contato com Hospitais Administrados pela Pró-Saúde dentro do Estado Entrar em contato com Diretor e/ou Responsável por suprimentos e/ou Farmácia dos
Hospitais Administrados pela Pró-Saúde dentro do Estado

•

Efetuar a Compra e/ou empréstimo - Em caso de empréstimo este deverá ser solicitado
através Documento de Empréstimo através sistema ou em caso de compras seguir o
procedimento esse procedimento no item ¨COMPRAS PROGRAMADAS”.

Nota: Quando realizado empréstimo atentar-se para a reposição do produto antes da virada
do mês.
RECEBIMENTO E GUARDA
Recebimento de Itens solicitados via hospital:
•

Receber Nota Fiscal e conferir com a Ordem de compra – O almoxarifado recebe a
nota fiscal do fornecedor e confere com a ordem de compras encaminhado anteriormente
pelo setor de compras devidamente autorizada e assinada. Nunca receber uma nota fiscal
sem a ordem de compra. Qualquer divergência na ordem de compras entrar em contato
com o setor de compras para que imediatamente sejam realizadas alterações.

•

Conferir o produto – O almoxarifado comunica o setor solicitante para realizar a
conferência em conjunto, devendo ser observado: volumes entregues verificando o estado
da embalagem dos produtos; setores solicitantes conferem os produtos quanto: espécie,
quantidade, lote e validade. Após a conferência, assinar o canhoto da Nota Fiscal
informando a data e o responsável pelo recebimento e concordando com a entrega.
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Carimba a Nota Fiscal com o carimbo de Recebimento, informando a data do recebimento,
o nome do Colaborador responsável pelo recebimento da NF.
•

Verificar divergências - Verificar a existência de divergência entre a Ordem de
Compra/Pedido de Compra e a Nota Fiscal.

•

Verificar na NF valor inferior ou superior ao constante na OC/PC - Verificar a
existência de divergência de valor na NF em relação a OC/PC. Verificar se a quantidade
de produtos constantes na NF e na OC/PC está correta. Sendo as quantidades constantes
da NF inferior à da OC/PC, anotar quais os itens e/ou quantidades estão
divergentes/faltantes na própria OC/PC, tirar cópia da OC/PC, manter esta cópia com os
itens faltantes no arquivo de Ordem de Compra do setor, aguardando a entrega posterior
dos itens faltantes. Comunicar esta situação ao Setor de Compras.

•

Classificar os itens da Nota Fiscal - Carimbar com o carimbo de classificação Contábil,
no verso da Nota Fiscal, e classificar conforme os grupos contábeis, os valores dos itens
constantes na NF.

•

Registrar e emitir documentos – O auxiliar administrativo realiza a entrada e emite:
relatório de entrada do produto, relatório contábil de entrada de produto e quando
necessário o relatório de pendências. Em caso de Nota fiscal de medicamentos da Portaria
344/98 uma cópia deve ser entregue para a farmacêutica para ser arquivada.

•

Enviar o processo à contabilidade – O auxiliar administrativo do almoxarifado
encaminha o processo completo (NF e OC) para a contabilidade, protocolando a entrega.
No caso de produtos do setor de almoxarifado serão conferidos e permanecerão na área
de recebimento até a realização da entrada e liberação para armazenamento.

•

Arquivar 2ª via NF - Arquivar por mês a 2ª via da NF em arquivo próprio.

•

Preencher Formulário de Inspeção de Recebimento - Preencher o Formulário de
Inspeção de Recebimento, informando as divergências e não conformidades que
ocorreram no processo.

Armazenar (exceto para itens da farmácia e nutrição) – Após a liberação do auxiliar
administrativo, os materiais e medicamentos do setor de farmácia deverá ser encaminhado
para a farmácia e os produtos de nutrição deverão ser enviados para a nutricionista, para
todos os demais produtos ao armazenar seguir o armazenamento utilizando a data de
vencimento para a organização das prateleiras de forma a facilitar a dispensação.
DISTRIBUIÇÃO


Receber Requisição – Receber a requisição de materiais. As requisições serão recebidas
diariamente de acordo com cronograma entregue aos setores. Serão recebidas via
sistema até às 10:30h e atendidas no mesmo dia. Solicitações feitas após esse horário
serão entregues no dia seguinte.



Separar os itens para entregar aos Setores - Separar os itens a serem entregues,
conforme a solicitação feita pelos setores do Hospital.



Lançar baixa de Requisição de Material no Sistema Informatizado - Registrar no
Sistema Informatizado, a saída/consumo dos itens solicitados pelos setores e entregues
pelo Almoxarifado.



Entregar produtos nos Setores - Entregar nos Setores os produtos solicitados no
Almoxarifado, acompanhados por uma cópia da Requisição de Materiais para conferência
no setor solicitante.



Receber e conferir entrega dos produtos - Receber e conferir, com base na cópia da
solicitação os produtos entregues no setor e assinar recebimento.
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10.7. APRESENTAÇÃO DA PADRONIZAÇÃO
MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR

DE

MEDICAMENTOS

E

Encontra-se descrito, a seguir as premissas para a padronização de materiais e
medicamentos.
OBJETIVOS:
•
•
•

Promover o uso racional de medicamentos e assegurar o acesso aos fármacos
seguros, efetivos e com qualidade;
Diminuição dos custos do tratamento;
Padronizar condutas terapêuticas com base em evidências científicas;

ETAPAS
A primeira etapa na confecção da padronização, a partir de um Serviço de Farmácia deve ser
o conhecimento da estrutura administrativa, técnica e organizacional da instituição, além da
base de informações obtidas da literatura médica idônea e o estudo da regulamentação sobre
o uso dos medicamentos.
A segunda e imprescindível etapa é a constituição da Comissão de Farmácia e Terapêutica
(CFT), que tem como atribuições:
•
•
•
•
•

Participar na elaboração da política de medicamentos, materiais e equipamentos da
instituição, incluindo seleção e dispensação;
Estipular critérios para obtenção de medicamentos que não constem na padronização;
Participar na elaboração de protocolos de tratamento elaborados por diferentes
serviços clínicos;
Investigar a utilização destes materiais na instituição;
Participar ativamente da educação permanente dirigida à equipe de saúde e
assessorar todas as atividades relacionadas à promoção do uso racional.

O Comitê tem como responsabilidade a supervisão de todas as políticas de seleção e
utilização de medicamentos, materiais e equipamentos no Hospital, com o intuito de assegurar
resultados clínicos ótimos e com risco potencial mínimo.
A terceira etapa é saber, da forma mais precisa possível, quais são os medicamentos
empregados na unidade hospitalar que possuem consumo médio constante e podem ser
incluídos em processos de aquisição, para permitir o tratamento da maioria das enfermidades
dos pacientes internados no hospital.
Para a inclusão de medicamentos na Padronização deverão ser observados os seguintes
critérios:
i.

ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Indicação fundamentada em critérios epidemiológicos, privilegiando aqueles
medicamentos para doenças que configuram problemas de saúde pública, que
atingem ou põem em risco as coletividades, e cuja estratégia de controle
concentra-se no tratamento de seus portadores;
Indicação fundamentada no perfil epidemiológico dos pacientes atendidos no
serviço;
Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;
Valor terapêutico comprovado, com suficientes informações clínicas na espécie
humana e em condições controladas, sobre a atividade terapêutica e
farmacológica;
Baixa toxicidade e nível terapêutico seguro;
Composição perfeitamente conhecida, excluindo-se, sempre que possível, as
associações fixas;
Denominação pelo princípio ativo, conforme Denominação Comum Brasileira
(DCB), ou, na sua falta, conforme Denominação Comum Internacional (DCI);
Informações
suficientes
sobre
as
características
farmacocinéticas,
farmacodinâmicas, farmacotécnicas e farmacoeconômicas;
Estabilidade em condições de estocagem e uso e facilidade de armazenamento;
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x.
xi.
xii.

xiii.
xiv.
xv.
•
•

Preferência a medicamentos clinicamente apropriados para o tratamento de mais
de uma enfermidade;
Preferentemente estar disponível no mercado nacional;
Formas farmacêuticas, apresentações e concentração que facilitem a comodidade
para a administração aos pacientes aos quais se destinam, o cálculo da dose a ser
administrada e o fracionamento ou a multiplicação das doses visando melhor
assistência ao cuidado;
Solicitação recomendada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica local ou, na
sua ausência, pela Direção Técnica da instituição solicitante.
A seleção de medicamentos deve ter como referência a Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais – RENAME.
Considerar os demais pressupostos estabelecidos pela Política Nacional de
Medicamentos:
Medicamentos para doenças consideradas de caráter individual que, a
despeito de atingir número reduzido de pessoas, requerem tratamento longo
ou até permanente, com o uso de medicamentos de custos elevados;
Medicamentos para doenças cujo tratamento envolve o uso de medicamentos
não disponíveis no mercado.

As escolhas de antimicrobianos e germicidas devem ser feitas em conjunto com membros da
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.
A partir da análise dos dados coletados, a quarta etapa consiste em confeccionar a listagem
primária com a eleição dos medicamentos necessários ao arsenal terapêutico do hospital.
Posteriormente, a lista básica deve ser submetida à equipe clínica, para avaliação e sugestão
de mudanças, que devem possuir embasamento científico. A CFT deve registrar todo o
processo e avaliar cada sugestão.
Após definição da lista padronizada de medicamentos, deve-se publicar o Manual de
Padronização de Medicamentos, conforme orientações abaixo:
a. Listar os medicamentos por ordem alfabética conforme DCB e também segregado por
classes terapêuticas;
b. Para cada medicamento, deve-se disponibilizar as informações sobre Indicação,
Posologia, Forma de Administração, inclusive com dados de compatibilidade físicoquímica e de conservação do medicamento;
c. Listar os protocolos clínicos definidos na Instituição;
d. Descrever sobre orientações gerais para dispensação, identificando as mudanças de
fluxo em medicamentos especiais;
e. Indicar forma de inclusão e exclusão de medicamentos conforme Regimento da
Comissão de Padronização, e informar formulários necessários;
f. Indicar metodologia de aquisição de medicamentos não padrão;
Uma vez aprovada a padronização, deve ser publicada e distribuída a todas as clínicas do
hospital, para ampla divulgação para os membros da equipe de saúde.
MONITORAMENTO
A padronização tem obrigação de ser dinâmica e continuamente revisada, para refletir a
prática médica contemporânea. Deve ser uma base da terapia farmacológica de melhor
qualidade, com os medicamentos que melhor atendem às necessidades dos pacientes, em
termos de eficácia, segurança e custo.
A avaliação do uso dos medicamentos deve ser parte integrante do programa de garantia de
qualidade hospitalar, através da determinação dos critérios de uso dos medicamentos e dos
protocolos de tratamento, aprovados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica, mensurando
a eficácia ou ineficácia dos efeitos dos tratamentos.
A revisão da padronização deve ser feita pelo menos a cada dois anos, através da análise de
alguns indicadores de qualidade e eficiência, como a quantidade de solicitações de
medicamentos não-padronizados, o perfil de consumo dos medicamentos, as novas
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alternativas terapêuticas do mercado, o grau de conhecimento e a utilização efetiva do
medicamento padronizado.
Para inclusão ou exclusão na padronização, a farmácia deve ser chamada a apresentar
monografias sobre os produtos, juntamente com uma descrição dos efeitos das mudanças
propostas em relação à qualidade, custos e eficácia/ineficácia da terapia
A substituição de medicamentos da Padronização justificar-se-á quando o novo produto
apresentar vantagem comprovada em termos de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Menor risco/benefício;
Menor custo/tratamento;
Menor custo de aquisição, armazenamento, distribuição e controle;
Maior estabilidade;
Propriedades farmacológicas mais favoráveis;
Menor toxicidade;
Maior informação com respeito a suas vantagens e limitações, eficácia e eficiência;
Maior comodidade na administração;
Facilidade de dispensação.

A exclusão de medicamentos da padronização deverá ocorrer sempre que houver
evidências de que o produto:
a. Apresenta relação risco/benefício inaceitável;
b. Não apresenta vantagens farmacológicas e/ou econômicas comparativamente a
outros produtos disponíveis no mercado;
c. Possui propriedades organolépticas que afeta diretamente os pacientes;
d. Não apresenta demanda justificável.
As solicitações de inclusão, exclusão ou substituição de medicamentos da Padronização
deverão ser encaminhadas à CFT através de solicitação em formulário próprio, acompanhado
da documentação exigida.
A. LISTAGEM DE MEDICAÇÃO E MATERIAL
MEDICAMENTOS
ACETAZOLAMIDA 250MG COMPRIMIDO
ACETILCISTEINA 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 mL
ACICLOVIR 250MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO
ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML
ACIDO ASCORBICO 500MG/5 ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA
5ML
ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO
ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA
5ML
ACIDO VALPROICO 250MG COMPRIMIDO
ACIDO VALPROICO 250MG/5ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100ML
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS FRASCO 100 ML
ADENOSINA 3MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML
AGUA ESTERIL PARA INJECAO AMPOLA 10ML
AGUA ESTERIL PARA INJECAO BOLSA 1000ML
AGUA ESTERIL PARA INJECAO BOLSA 100ML
AGUA ESTERIL PARA INJECAO BOLSA 500ML
ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO

UNID
COMP
AMP
FA
COMP
FR

VIA ADM
VO/SNG
IM
IV
VO/SNG
VO/SNG

AMP

IM/IV

COMP

VO/SNG

AMP

IM/IV

COMP
FR
FR
AMP
AMP
UND
UND
UND
COMP

VO/SNG
VO/SNG
TOPICO
IV
IV
IV
IV
IV
VO/SNG
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ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 10ML
ALBUMINA HUMANA 20% 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
FRASCO 20ML
ALFENTANILA 0,544MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5ML
AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE PEDIATRICO FRASCO 120ML
AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE ADULTO FRASCO 120ML
AMICACINA 100MG/2ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML
AMICACINA 500MG/2ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML
AMIDO HIDROXIDOETILICO+CLORETO DE SODIO 500 ML
SOLUCAO INJET
AMINOFILINA 200MG COMPRIMIDO
AMINOFILINA 24MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML
AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO
AMIODARONA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3ML
AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO
AMPICILINA 500MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA
ANFOTERICINA B 50MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA
ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO
ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO
ATROPINA 0,25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML
ATROPINA 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML
AZATIOPRINA 50MG COMPRIMIDO
AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO
BAMIFILINA 300 MG COMPRIMIDO
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO LIOFILIZADO
BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI PO LIOFILIZADO
BETAMETASONA DIPROP 5MG+FOSF DISSOD BETAMETAZ
AMPOLA 2 ML
BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 20ML
BROMOPRIDA 5MG/ ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML
BUDESONIDA 0,25MG/ ML SUSPENSAO PARA NEBULIZACAO
FRASCO 2ML
BUPIVACAINA 0,5% 5MG/ ML+GLICOSE 80MG/ML SOL INJET AMP
4ML
CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO
CARBAMAZEPINA 100 MG/5ML SUSPENSAO ORAL FRASCO
100ML
CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO
CARVAO ATIVADO PO ENVELOPE 30 GR
CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO
CEFALEXINA 250MG/5ML SOLUCAO ORAL FRASCO 60ML
CEFALEXINA 500MG CAPSULA
CEFALOTINA 1G PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA
CEFAZOLINA 1G PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA
CEFEPIMA 1G PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA
CEFTAZIDIMA 1G PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA
CEFTRIAXONA 1G PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA
CETAMINA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML

FR

VO/SNG

FR

IV

AMP
FR
FR
AMP
AMP

IV
VO/SNG
VO/SNG
IM/IV
IM/IV
VO/SNG

COMP
AMP
COMP
AMP
COMP
FA
FA
COMP
COMP
AMP
FR
COMP
COMP
COMP

VO/SNG
IV
VO/SNG
IV
VO/SNG
IM/IV
IV
VO/SNG
VO/SNG
SC/IM/IV
TOPICO
VO/SNG
VO/SNG
VO/SNG
IM/IV
IM/IV

AMP

IM

FR
AMP

VO/SNG
IM/IV
INALAÇÃ
O

FR

COMP

VO/SNG

FR

VO/SNG

COMP

VO/SNG
VO/SNG
VO/SNG
VO/SNG
VO/SNG
IM/IV
IM/IV
IM/IV
IM/IV
IM/IV
IM/IV

COMP
FR
FA
FA
FA
FA
FA
AMP
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CETAMINA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO-AMPOLA
FR
10ML
CETILPERIDINO 25MG/ ML FRASCO 250 ML
CETOCONAZOL 20MG/G CREME TOPICO BISNAGA 30G
CETOPROFENO 100MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA
CICLOFOSFAMIDA 1000MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA
CICLOFOSFAMIDA 50 MG DRAGEA
CICLOPENTOLATO 1% SOL OFTAMICA FRASCO 5 ML
CILOSTAZOL 100MG COMPRIMIDO
CIPROFLOXACINO 0,35% POMADA OFTALMICA 3,5 G
CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL BOLSA 100ML
CIPROFLOXACINO
3MG/ML+DEXAMETASONA
1MG/ML
SOLUCAO OFTALMICA
CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO
CISATRACURIO 10MG/5ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5ML
CLARITROMICINA 500MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA
CLINDAMICINA 300MG/2ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML
CLINDAMICINA 600 MG/4ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 4ML
CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 20ML
CLONIDINA 0,100MG COMPRIMIDO
CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO

FR
FA
FA
FR
COMP
UND

IM/IV
ORAL/BU
CAL
TOPICO
IM/IV
IV
VO/SNG
TOPICO
VO/SNG
TOPICO
IV
TOPICO

COMP
AMP
FA
AMP
AMP
FR
COMP
COMP

CLOREXEDINA 0,12% SOLUCAO COLUTORIA FRASCO 250ML

FR

CLORPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO
CLORPROMAZINA 25MG/5ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5
ML
COLAGENASE 0,6 UI/GR BISNAGA 30 GR
DELTAMETRINA 0,02% SOLUCAO TOPICA FRASCO 100 ML
DESMOPRESSINA SOLUCAO FRASCO 2,5 ML - SPRAY NASAL
DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO
DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2,5 ML
DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO
DIAZEPAN 5MG COMPRIMIDO
DIAZEPAN 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML
DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO
DIMENIDRATO
30MG+PIRIDOXINA
50MG+GLICOSE
1G+FRUTOSE 1G 10 ML
DIMENINDRATO 100MG COMPRIMIDO
DIPIRONA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO GOTEJADOR 20
ML
DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG
IV
IV
IM/IV
IM/IV
VO/SNG
VO/SNG
VO/SNG
ORAL/BU
CAL
VO/SNG

AMP

IM

UND
FR
FR
COMP
AMP
COMP
COMP
AMP
COMP

TOPICO
TOPICO
TOPICO
VO/SNG
IM/IV
VO/SNG
VO/SNG
IM/IV
VO/SNG
IV

COMP

VO/SNG

FR

VO/SNG

COMP

VO/SNG

DIPIRONA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML

AMP

IM/IV

DOBUTAMINA 250MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 20 ML

AMP

IV

DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 100 ML

FR

VO/SNG

DOPAMINA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10 ML
DROPERIDOL 2,5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML

IV
AMP

IM/IV
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EFEDRINA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML
AMP
ENOXAPARINA 20MG/0,2ML SOL INJET SERINGA PREUND
ENVASADA
ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOL INJETAVEL SERINGA PREUND
ENVASADA
ENOXAPARINA 60MG/0,6 ML SOL INJETAVEL SERINGA PREUND
ENVASADA
EPINEFRINA 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML
AMP

IM/IV

ERGOMETRINA 0,2MG/ML 1 ML

AMP

IM

ESCOPOLAMINA 10MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML

FR

VO/SNG

ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML

AMP

SC/IM/IV

ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

ESTREPTOQUINASE 1.500.000 UI

SC
SC
SC
SC/IM

IV

ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML

AMP

IV

FENILEFRINA 10% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5 ML

FR

TOPICO

FENITOINA 100MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

FENITOINA 100MG/5ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100 ML

FR

VO/SNG

FENITOINA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5 ML

AMP

IM/IV

FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

FENOBARBITAL 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML

AMP

IM/IV

FENOBARBITAL 4% 40MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML

FR

FENTANILA 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML

AMP

VO/SNG
VO/INAL
AÇÃO
IM/IV

FENTANILA 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML

AMP

IM/IV

FENOTEROL 5MG/ML SOLUCAO PARA INALACAO FRASCO 20 ML FR

FITOMENADIONA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML AMP

SC/IM

FLUCONAZOL 150MG CAPSULA

CPS

VO

FLUCONAZOL 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL BOLSA 100 ML

UND

IV

FLUDROCORTISONA 0,1 MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

FLUMAZENIL 0,5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5 ML

AMP

IV

FLUORISCEINA 10MG/ML SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 3 ML

FR

TOPICO

FLUOXETINA 20MG CAPSULA
CPS
FOSFATO
SODIO
MONOFASICO+FOSF
DIBASICO
UND
130ML+CANULA LUBRIFIC
FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML
AMP

VO/SNG

FUROSEMIDA 40MG

COMP

VO/SNG

GATIFLOXACINO 3% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5 ML

FR

TOPICO

GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO 85 G

UND

TOPICO

GENTAMICINA 80 MG/2 ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML

AMP

IM/IV

GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

GLICERINA SUPOSITORIO (INFANTIL)

UND

RETAL

RETAL
IM/IV
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GLUCONATO DE CALCIO 10% (100MG/ ML) SOL INJET AMPOLA
AMP
10 ML
HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO
COMP

IV
VO/SNG

HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 20 ML

FR

VO/SNG

HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML

AMP

IM/IV

HEPARINA 5000 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 5 ML

FR

IV

HIDRALAZINA 50MG DRAGEA

VO/SNG

HIDRATO DE CLORAL 20% SOLUCAO ORAL FRASCO 100 ML

FR

VO/SNG

HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

HIDROCORTISONA 100MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA

FA

IM/IV

HIDROCORTISONA 500MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA
HIDROXIDO DE ALUMINIO 62MG/ ML SUSPENSAO ORAL FRASCO
240 ML
HIDROXIDO DE FERRO 100MG/5 ML SOLUCAO INJETAVEL
AMPOLA 5 ML
HIPROMELOSE 2% SERINGA 2 ML
IMIPENEM 500MG+CILASTATINA 500MG PO LIOFILIZADO
FRASCO AMPOL
IMUNOGLOBULINA ANTITETANICA AMPOLA 2 ML
IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RH 300MCG/2 ML SOL INJET
AMP 2ML
INSULINA NPH HUMANA 100 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL
FRASCO AMPOL
INSULINA REGULAR HUMANA 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL
FRASC AMP
IPRATROPIO 0,25MG/ML SOLUCAO PARA INALACAO FRASCO 20
ML

FA

IM/IV

FR

VO/SNG

AMP

IV

UND

TOPICO

FR

IV

AMP

IM

AMP

IM

FR

SC

FR

SC

ISOFLURANO SOLUCAO INALATORIA FRASCO 100 ML

FR

ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20 MG COMPRIMIDO

COMP

INALAÇÃ
O
INALAÇÃ
O
VO/SNG

ISOSSORBIDA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML

AMP

IV

ISOXSUPRINA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML

AMP

IV

LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FRASCO 120 ML
LEVOBUPIVACAINA 0,5% S/ EPINEFRINA SOL INJET FRASCO 20
ML
LEVOBUPIVACAINA 0,5%+EPINEFRINA 5MCG/ML SOL INJET 20
ML
LEVOBUPIVACAINA ISOBARICA 5 MG/ML AMPOLA 4 ML
LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA SOLUCAO INJETAVEL TUBETE 1,8
ML
LIDOCAINA 10% SPRAY TOPICO FRASCO 50 ML

FR

VO/SNG

FR

FR
FR
AMP

FR

TOPICO

LIDOCAINA 2% SOLUCAO INJETAVEL TUBETE 1,8 ML
LIDOCAINA 2% GELEIA TOPICA BISNAGA 30G
LIDOCAINA 2% SOLUCAO INJETAVEL FRASCO-AMPOLA 20 ML

TOPICO
FR

SC/IM/IV
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LIDOCAINA 2%+EPINEFRINA 0,005MG/ML SOL INJET FRASCO
FR
AMP 20ML
LOSARTANA 50MG COMPRIMIDO
COMP

VO/SNG

MEROPENEM 500MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA

FA

IV

METFORMINA 500MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

METILCELULOSE 2% SOL OFTALMICA FRASCO 30 ML

FR

TOPICO

METILDOPA 250MG

COMP

VO/SNG

METILPREDNISOLONA 500 MG FRASCO AMPOLA

FA

IM

METOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10 ML
FR
METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2
AMP
ML
METOPROLOL 5MG/5 ML SOL INJETAVEL
FR

VO/SNG

METRONIDAZOL + NISTATINA CREME VAGINAL BISNAGA 50 MG UND

TOPICO

METRONIDAZOL 400MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

METRONIDAZOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL BOLSA 100 ML

UND

IV

MIDAZOLAM 15MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

MIDAZOLAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML

AMP

IM/IV

MIDAZOLAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 ML

AMP

IM/IV

MINOXIDIL 10 MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

MISOPROSTOL 100 MCG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

MITOMICINA C 5 MG FRASCO AMPOLA

FA

MORFINA 0,2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML

AMP

SC/IM/IV

MORFINA 10 MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

MORFINA 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML

AMP

SC/IM/IV

NALOXONA 0,4MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML

AMP

SC/IM/IV

NEOSTIGMINA 0,5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML

AMP

SC/IM/IV

NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

NIFEDIPINO RETARD 20 MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

NIMESULIDA 50MG/ ML SOLUCAO ORAL FRASCO 15 ML

FR

VO/SNG

NIMODIPINO 30MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POMADA

UND

TOPICO

NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 50 ML

FR

VO/SNG

NITROFURASONA 2MG/G BISNAGA 30G

UND

TOPICO

IM/IV
IV

NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA 10 ML
AMP
NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
AMP
AMPOLA 2 ML
NOREPINEFRINA 8MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 4 ML
AMP

IV

OLEO MINERAL FRASCO 100 ML

VO/SNG

FR

OMEPRAZOL 20MG CAPSULA
OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA

IV
IV
VO/SNG

FA

IV

365

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

ONDASETRONA 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML

AMP

IV

OXACILINA 500MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA

FA

IM/IV

OXITOCINA 5UI/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML
AMP
PALMITATO DE RETINOL+COLECALCEFIROL+OXIDO DE ZINCO
UND
POMADA
PAPAINA GEL 10% BISNAGA
UND

IV

PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 15 ML

FR

VO/SNG

PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

PERMANGANATO DE POTASSIO 100 MG TOPICO COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

PETIDINA 100 MG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML

AMP

IV

PILOCARPINA 4% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 10 ML
FR
PIPERACILINA 4G+TAZOBACTAM 0,5G PO LIOFILIZADO FRASCO
FA
AMPOLA

TOPICO
TOPICO

TOPICO
IV

POLIESTIRENOSULFONATO DE CALCIO 30G ENVELOPE

UND

POLIMIXINA B 500.000 UI FRASCO

FR

VO/RETA
L
IV

PREDNISONA 20MG

COMP

VO/SNG

PREDNISONA 5MG

COMP

VO/SNG

PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

PROMETAZINA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML
AMP
PROPOFOL 10MG/ML EMULSAO INJETAVEL FRASCO-AMPOLA
FR
20 ML
PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO
COMP

IM/IV

PROTAMINA 1000UI/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5 ML

IV

AMP

IV
VO/SNG

PROXIMETACAINA 5MG/ML SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5 ML FR

TOPICO

RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

RANITIDINA 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML

AMP

IM/IV

RETINOL + ASSOCIACOES 3,5 G (VITAMINA A + ASSOCIACOES) UND
ROCURONIO 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO AMPOLA
FA
5 ML

TOPICO
IV

SEVOFLURANO SOLUCAO INALATORIA FRASCO 250 ML

FR

SIMETICONA 75MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10 ML

FR

INALAÇÃ
O
VO/SNG

SINVASTATINA 10MG

COMP

VO/SNG

SOLUCAO ACIDA POLIELETROLITICA DIALISE 3,5 MEQ/L 5 LT

UND

SOLUCAO ACIDA POLIELETROLITICA DIALISE CA 2,5MEQ/L 5 LT UND
SOLUCAO CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL AMPOLA 10 ML
SOLUCAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% POLIELETROL
DIALISE 5 LT
SOLUCAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJET
AMPOLA 10 ML
SOLUCAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJET BOLSA
250 ML
SOLUCAO DE CLORETO DE POTASSIO 10% INJETAVEL AMPOLA
10 ML

AMP
UND
AMP

SC/IV

UND

IV

AMP

IV
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SOLUCAO DE CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL
AMPOLA 10 ML
SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% INJETAVEL AMPOLA 10
ML
SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% INJETAVEL BOLSA 100
ML
SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% INJETAVEL BOLSA 1000
ML
SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% INJETAVEL BOLSA 250
ML
SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% INJETAVEL BOLSA 500
ML
SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 10% INJETAVEL AMPOLA 10
ML
SOLUCAO DE DIALISE PERITONIAL 1,5 % BOLSA 2,5 LT+EQUIPO
EM Y
SOLUCAO DE DIALISE PERITONIAL 2,5% BOLSA 2,5 LT+EQUIPO
EM Y
SOLUCAO DE DIALISE PERITONIAL 4,25% BOLSA 2,5 LT+EQUIPO
EM Y
SOLUÇÃO DE GLICOSE 10% BOLSA 500 ML

AMP

IV

AMP

IV

UND

IV

UND

IV

UND

IV

UND

IV

AMP

IV

UND
UND
UND
UND

IV

SOLUCAO DE GLICOSE 10% INJETAVEL BOLSA 250 ML

UND

IV

SOLUCAO DE GLICOSE 25% AMPOLA 10 ML

AMP

IV

SOLUCAO DE GLICOSE 5% INJETAVEL BOLSA 100 ML

UND

IV

SOLUCAO DE GLICOSE 5% INJETAVEL BOLSA 250 ML

UND

IV

SOLUCAO DE GLICOSE 5% INJETAVEL BOLSA 500 ML

UND

IV

SOLUCAO DE GLICOSE 50% INJETAVEL AMPOLA 10 ML

AMP

IV

SOLUCAO DE MANITOL 20% INJETAVEL BOLSA 250 ML

UND

IV

SOLUCÃO DE RINGER COM LACTATO INJETAVEL BOLSA 500 ML UND

IV

SOLUCAO DE RINGER SIMPLES INJETAVEL BOLSA 500 ML

UND

IV

SOLUCAO SALINA BALANCEADA BOLSA 500 ML
UND
SUCCINILCOLINA 100 MG SOLUCAO INJETAVEL FRASCO
FA
AMPOLA 5 ML
SUFENTANILA 50 MCG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML AMP

IV

SUFENTANILA 5MCG/ ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML

AMP

IM/IV

SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME TOPICO BISNAGA 50G

UND

TOPICO

SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME TOPICO POTE 400G
SULFAMETOXAZOL 200MG+TRIMETROPIMA 40MG/5ML SOL
ORAL 100ML
SULFAMETOXAZOL
400MG
+
TRIMETROPIMA
80MG
COMPRIMIDO
SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPIMA 80MG AMPOLA 5 ML
SULFATO DE MAGNESIO 1 MCG/ ML SOLUCAO INJETAVEL
AMPOLA 10ML
SULFATO FERROSO 125MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 30 ML

UND

TOPICO

FR

VO/SNG

COMP

VO/SNG

SULFATO FERROSO 300MG DRAGEA

IM/IV

AMP
AMP

IM/IV

FR

VO/SNG
VO/SNG

SURFACTANTE PULMONAR 4 ML
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TEICOPLANINA 400MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA

FA

IM/IV

TENOXICAM 20MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

TENOXICAM 20MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA

FA

IM/IV

TERBUTALINA 0,05MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML AMP
TETRACAINA 10 MG/ML+FENILEFRINA 1MG/ML+AC BORICO SOL
UND
OFTAL
TIAMINA 100MG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML
AMP

SC/IV

TIOCOLCHICOSIDEO 4 MG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML

IM/IV

TOPICO
IV

AMP

TIOPENTAL 1G PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA
FA
TOBRAMICINA + DEXAMETASONA SOLUCAO OFTALMICA
FR
FRASCO
TOBRAMICINA 0,3% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5 ML
FR

IV

TRAMADOL 50MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

TRAMADOL 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML

AMP

IM/IV

TRAMADOL 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML

AMP

IM/IV

TROPICAMIDA 1% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML

FR

TOPICO

VANCOMICINA 500MG PO LIOFILIZADO FRASCO AMPOLA

FA

IV

VARFARINA 5MG COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

VITAMINA A+D FRASCO 10 ML

FR

VO/SNG

VITAMINA DO COMPLEXO B COMPRIMIDO

COMP

VO/SNG

TOPICO
TOPICO

VITAMINA DO COMPLEXO B SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML AMP
BASILIXMABE 20 MG

AMP

IMUNOGLOBULINA (COELHO) ANTITIMÓCITOS 25 MG

AMP

MICOFENOLATO DE SODIO 180 MG

COMP

MICOFENOLATO DE SODIO 360 MG

COMP

TACROLIMUS 1 MG

COMP

TACROLIMUS 5 MG

COMP

IM
TRANSP
LANTE
TRANSP
LANTE
TRANSP
LANTE
TRANSP
LANTE
TRANSP
LANTE
TRANSP
LANTE

B. LISTA DE MATERIAIS
MATERIAL
ABAIXADOR LÍNGUA ESPÁTULA DE MADEIRA. DESCARTÁVEL
ABSORVENTE FEMININO EM ABAS
AGULHA DE PUNCAO DE FISTULA ARTERIO-VENOSA 16G
AGULHA DE PUNCAO DE FISTULA ARTERIO-VENOSA 17G
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA. TAMANHO 13 X 4.5. ESTÉRIL
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA. TAMANHO 20 X 5.5. ESTÉRIL.
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA. TAMANHO 25 X 7.0. ESTÉRIL.
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA. TAMANHO 25 X 8.0. ESTÉRIL

UNIDADE
PCT
PCT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
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AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA. TAMANHO 30 X 8.0. ESTÉRIL
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA. TAMANHO 40 X 12.0 ESTÉRIL
AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA. 17G X 3.1/2 POLEGADAS
AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA. 18G X 3.1/2 POLEGADAS
AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA. 22G X 3.1/2 POLEGADAS
AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA. 25 G. 3.1/2 POLEGADAS
AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA. 27G X 3.1/2 POLEGADAS
ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO COM 500 GRAMAS

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

ALGODAO HIDROFILO, EM BOLAS, PACOTE COM 100 GRAMAS

UNIDADE

ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO ÂMBAR. 500 ML BICO RETO LONGO
ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE 500 ML BICO
RETO LONGO
APARELHO DE TRICOTOMIA DESCARTÁVEL
ATADURA TIPO ALGODÃO ORTOPÉDICO. 10CM X 1.0M
ATADURA TIPO ALGODÃO ORTOPÉDICO. 12CM X 1.0M
ATADURA TIPO ALGODÃO ORTOPÉDICO. 15CM X 1.0M
ATADURA TIPO ALGODÃO ORTOPÉDICO. 20CM X 1.0M
ATADURA TIPO CREPOM. MEDINDO 06CM X 4.5M
ATADURA TIPO CREPOM. MEDINDO 08CM X 4.5M
ATADURA TIPO CREPOM. MEDINDO 10CM X 4.5M
ATADURA TIPO CREPOM. MEDINDO 12CM X 4.5M
ATADURA TIPO CREPOM. MEDINDO 15CM X 4.5M
ATADURA TIPO CREPOM. MEDINDO 20CM X 4.5M
ATADURA TIPO GESSADA RÁPIDA. MEDINDO 10CM X 3M
ATADURA TIPO GESSADA RÁPIDA. MEDINDO 12CM X 3M
ATADURA TIPO GESSADA RÁPIDA. MEDINDO 15CM X 3M
ATADURA TIPO GESSADA RÁPIDA. MEDINDO 20CM X 3M
AVENTAL DESCARTÁVEL EM NÃO TECIDO

UNIDADE
UNIDADE

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
BISTURI DESCARTÁVEL P/ MICROCIRURGIA INCISÃO CORNEANA 15º UNIDADE
BISTURI DESCARTÁVEL P/ MICROCIRURGIA INCISÃO CORNEANA
UNIDADE
2.7MM
BISTURI DESCARTÁVEL P/ MICROCIRURGIA INCISÃO CORNEANA
UNIDADE
5.2MM
BOLSA DE COLOSTOMIA ADULTO PEÇA ÚNICA DRENAVEL
UNIDADE
BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTÁVEL 30MM
UNIDADE
BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTÁVEL 50MM
UNIDADE
BOLSA DE COLOSTOMIA INFANTIL PEÇA ÚNICA DRENAVEL
UNIDADE
BOLSA DE COLOSTOMIA PARA NEONATOLOGIA
UNIDADE
CADARÇO SARJADO ACHATADO BRANCO 12MM X 10M
UNIDADE
CAL SODADA EM GRANULOS ALTA CAPACIDADE DE ABSORCÃO DE
UNIDADE
CO2
CÂNULA DE GUEDEL. Nº 4
UNIDADE
CÂNULA DE GUEDEL. Nº 5
UNIDADE
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA. Nº 00
UNIDADE
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA. Nº 01
UNIDADE
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA. Nº 02
UNIDADE
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CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA. Nº 03
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA. Nº 04
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA. Nº 05
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA. Nº 06
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA METÁLICA. Nº 07
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 2.0
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 2.5
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 3.0
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 3.5
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 4.0
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 4.5
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 5.0
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 5.5
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 6.0
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 6.5
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 7.0
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 7.5
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 8.0
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 8.5
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL COM CUFF Nº 9.0
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 3.0
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 3.5
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 4.0
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 4.5
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 5.0
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 5.5
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 6.0
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 6.5
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 7.0
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 7.5
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 8.0
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 8.5
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. DESCARTÁVEL SEM CUFF Nº 9.0
CANULA P/ ASPIRAÇÃO DE MEDULA OSSEA C/ EMPUNHADORA
ERGONOMICA
CÂNULA PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES, DE GUILHOTINA, COM
DISPARO SEMI-AUTOMÁTICO, TAMANHO 16G X 150MM
CÂNULA PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES, DE GUILHOTINA, COM
DISPARO SEMI-AUTOMÁTICO, TAMANHO 18G X 200MM
CAPA DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
LAPAROSCOPIA
CAPA PARA COLCHÃO ANTI - ESCARAS TIPO CAIXA DE OVO
CARGA PARA GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE TLC 75MM (AZULTECIDO NOMAL)
CATETER CURTO PERIFERICO Nº 14
CATETER CURTO PERIFERICO Nº 16
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CATETER CURTO PERIFERICO Nº 18
CATETER CURTO PERIFERICO Nº 20
CATETER CURTO PERIFERICO Nº 22
CATETER CURTO PERIFERICO Nº 24
CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE CURVO 11,5FR X 15CM
CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE CURVO 11,5FR X 20CM
CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE RETO 11,5FR X 15CM
CATETER DUPLO LUMEN PARA HEMODIÁLISE RETO 11,5FR X 20CM

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CATETER PARA DIÁLISE PERITONEAL COM 1 CUFF 30CM
UNIDADE
CATETER PARA DIÁLISE PERITONEAL COM 1 CUFF 42CM
CATETER PARA DIÁLISE PERITONEAL COM 2 CUFFS 09FR X 31CM
UNIDADE
CATETER PARA DIÁLISE PERITONEAL COM 2 CUFFS 12FR X 37CM
UNIDADE
CATETER PARA DIÁLISE PERITONEAL COM 2 CUFFS 42CM
UNIDADE
CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL COM CUFF Nº 4.0
UNIDADE
CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL COM CUFF Nº 5.0
UNIDADE
CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL COM CUFF Nº 7.0
UNIDADE
CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS.
UNIDADE
CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA CENTRAL. Nº 16
UNIDADE
CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA CENTRAL. Nº 19
UNIDADE
CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA CENTRAL. Nº 22
UNIDADE
CATETER TRIPLO LUMEN, PARA HEMODIÁLISE CURVO 12FR X 20 CM UNIDADE
CATETER TRIPLO LUMEN, PARA HEMODIÁLISE RETO 12FR X 20 CM UNIDADE
CATETER UMBILICAL NUMERO 3.5
UNIDADE
CERA PARA OSSO - ENVELOPE COM 2.5 GRAMAS
UNIDADE
CLAMP PARA BOLSA DE COLOSTOMIA. DESCARTÁVEL. PLÁSTICO
UNIDADE
CLAMP UMBILICAL TIPO PINÇA TAMANHO ÚNICO
UNIDADE
COLAR CERVICAL PHILADELPHIA TAMANHO G
UNIDADE
COLAR CERVICAL PHILADELPHIA TAMANHO M
UNIDADE
COLAR CERVICAL PHILADELPHIA TAMANHO P
UNIDADE
COLCHÃO ANTI - ESCARAS TIPO CAIXA DE OVO
UNIDADE
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE. CAPACIDADE 13
UNIDADE
LITROS
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE. CAPACIDADE 7
UNIDADE
LITROS
COLETOR DE URINA 24H RETANGULAR 2000ML
UNIDADE
COLETOR DE URINA ESTÉRIL 50ML
UNIDADE
COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX
UNIDADE
COLETOR DE URINA NÃO ESTÉRIL 50ML
UNIDADE
COLETOR DE URINA PARA USO EM INCONTINÊNCIA Nº 04
UNIDADE
COLETOR DE URINA PARA USO EM INCONTINÊNCIA Nº 05
UNIDADE
COLETOR DE URINA PARA USO EM INCONTINÊNCIA Nº 06
UNIDADE
COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO COM BARBANTE 2000ML
UNIDADE
COLETOR DE URINA. SISTEMA ABERTO FRASCO DE 1200ML
UNIDADE
COLETOR DE URINA. SISTEMA FECHADO ESTÉRIL BOLSA DE 2000ML UNIDADE
COMPRESSA
CIRÚRGICA.
CAMPO
OPERATÓRIO.
NÃO
UNIDADE
DESCARTÁVEL 45CM X 50CM

371

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

COMPRESSA DE GAZE ABERTA TIPO QUEIJO 91 CM X 91 M
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERILIZADA 7.5CM X 7.5CM
PACOTE COM 10 UNIDADES.
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL. 7.5CM X 7.5CM
PACOTE COM 500 UNIDADES.
CURATIVO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA 10CM X 10CM
CURATIVO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA 15CM X 15CM
CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO 10CM X
12CM
CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO 6CM X 9CM
CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO 7CM X
8.5CM
CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO 8.5CM X
10.5CM
CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE SEM BORDA 10CM X 10CM
CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE SEM BORDA 20CM X 20CM
DIALISADOR DE POLISSULFONA DE BAIXO FLUXO F10
DIALISADOR DE POLISSULFONA DE BAIXO FLUXO F5
DIALISADOR DE POLISSULFONA DE BAIXO FLUXO F6
DIALISADOR DE POLISSULFONA DE BAIXO FLUXO F7
DIALISADOR DE POLISSULFONA DE BAIXO FLUXO F7 - USO ÚNICO
DIALISADOR DE POLISSULFONA DE BAIXO FLUXO F8
DISPOSITIVO DE CIRCUNCISÃO DESCARTÁVEL PLASTIBELL -1.2CM
DISPOSITIVO DE CIRCUNCISÃO DESCARTÁVEL PLASTIBELL -1.5CM
DISPOSITIVO DE CIRCUNCISÃO DESCARTÁVEL PLASTIBELL -1.7CM
DOSADOR ORAL 10ML COM TAMPA
DOSADOR ORAL 3ML COM TAMPA
DOSADOR ORAL 5ML COM TAMPA
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DRENO DE KHER N° 10 3.5MM
DRENO DE KHER N° 12 4.0MM
DRENO DE KHER N° 14 4.5MM
DRENO DE KHER N° 16 5.5MM
DRENO DE KHER N° 18 6.0MM
DRENO DE PENROSE Nº 01
DRENO DE PENROSE Nº 02
DRENO DE PENROSE Nº 03
DRENO DE PENROSE Nº 04
DRENO DE SUCÇÃO ESTÉRIL 3.2MM X 1.8 SIST. FECHADO DE
UNIDADE
ASPIRAÇÃO SANFONADO C/ PINÇA CLAMP - 500ML
DRENO DE SUCÇÃO ESTÉRIL 4.8MM X 1.16 SIST. FECHADO DE
UNIDADE
ASPIRAÇÃO SANFONADO C/ PINÇA CLAMP - 500ML
DRENO DE SUCÇÃO ESTÉRIL 6.4MM X 1.16 SIST. FECHADO DE
UNIDADE
ASPIRAÇÃO SANFONADO C/ PINÇA CLAMP - 500ML
DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 12
UNIDADE
DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 14
UNIDADE
DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 16
UNIDADE
DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 18
UNIDADE
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DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 20
DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 22
DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 24
DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 26
DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 28
DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 30
DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 32
DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 34
DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 36
DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 38
DRENO TUBULAR TORÁXICO Nº 40
ELETRODO DE MONITOR CARDÍACO ADULTO
ELETRODO DE MONITOR CARDÍACO INFANTIL
ELETRODO DE MONITOR CARDÍACO REDDOT NEONATAL
ELETRODO TEMPORARIO BIPOLAR P/ MARCAPASSO
EQUIPO MACROGOTAS COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL
E INJETOR LATERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO - BRASINO K102
EQUIPO MACROGOTAS COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL
E INJETOR LATERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO - HARTMANN
EQUIPO MACROGOTAS P/ BOMBA DE INFUSÃO CELM
EQUIPO
MACROGOTAS
PARA
INFUSÃO
DE
SOLUÇÕES
FOTOSSENSÍVEIS COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E
INJETOR LATERAL
EQUIPO MICROGOTAS COM PINÇA ROLETE E INJETOR EM Y
EQUIPO MICROGOTAS. CÂMARA GRADUADA DE CAPACIDADE IGUAL
OU ACIMA DE 150 ML E INJETOR LATERAL
EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETAS ENTERAIS COM CÂMARA
DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL
EQUIPO PARA MEDIDA DE PRESSÃO VENOSA CENTRAL COM
CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E INJETOR LATERAL
EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGÜÍNEA
ESCOVA DUPLA FACE PARA ANTI-SEPSIA DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS, COM PVPI
ESCOVA DUPLA FACE PARA ANTI-SEPSIA DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS, SEM PVPI
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO
ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM x 4,5M
ESTETOSCOPIO TIPO DUO SONIC - ADULTO
ESTETOSCOPIO TIPO DUO SONIC - PEDIATRICO
EXTENSÃO ST PARA BOMBA DE SERINGA 60 CM
FAIXA SMARCH NÃO ESTÉRIL TAM. 08CM
FAIXA SMARCH NÃO ESTÉRIL TAM. 10CM
FAIXA SMARCH NÃO ESTÉRIL TAM. 12CM
FAIXA SMARCH NÃO ESTÉRIL TAM. 15CM
FILTRO COM BARREIRA TOTAL A BACTERIA E A VIRUS
FILTRO DE AR PARA INCUBADORA VISION 2186
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FIO CIRURGICO ALGODÃO BRANCO (FITA) DIAM. O COMP. 0,35 X
80CM
FIO CIRURGICO ALGODÃO TORCIDO AZUL DIAM. 0/0 SEM AGULHA
FIO CIRURGICO ALGODÃO TORCIDO AZUL DIAM. 2/0 SEM AGULHA
FIO CIRURGICO ALGODÃO TORCIDO AZUL DIAM. 3/0 SEM AGULHA
FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 1/0 70CM AG.1/2 CÍRC ROMBA
90MM
FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 1/0 75CM AG.1/2 CÍRC ROBUSTA
40MM
FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 2/0 COMP. 70CM AGULHA 1/2
CÍRC
FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 3/0 COMP. 75CM AGULHA 3/8
CÍRC
FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 4/0 COMP. 75CM AGULHA 1/2
CÍRC
FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO DIAM. 0 COMP. 70 C / AG 1/2 CIRC
FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO DIAM. 1 COMP. 70 C / AG 1/2 CIRC
FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES 3/0 COMP. 75CM AGULHA 3/8 CÍRC
FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES 4/0 COMP. 75CM AGULHA 1/2 CÍRC
FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES LAÇADO 2/0 COMP. 150CM 1/2
CÍRC
FIO CIRURGICO LINHO 0/0 COMP. 75CM AGULHA 3/8 CÍRC
FIO CIRURGICO LINHO 2/0 COMP. 70CM AGULHA 3/8 CÍRC
FIO CIRURGICO LINHO 3/0 COMP. 75CM AGULHA 3/8 CÍRC
FIO CIRURGICO MONOSYN* INCOLOR 3/0 COMP. 70CM AGULHA 1/2
CÍRC
FIO CIRURGICO MONOSYN* INCOLOR 4/0 COMP. 45CM AG 3/8 TRIANG
FIO CIRURGICO MONOSYN* INCOLOR 4/0 COMP. 70CM AGULHA 1/2
CÍRC
FIO CIRURGICO MONOSYN* INCOLOR 5/0 COMP. 45CM AG. 3/8
TRIANG
FIO CIRURGICO MONOSYN* INCOLOR 5/0 COMP. 70CM AGULHA 1/2
CÍRC
FIO CIRURGICO NYLON MONOFILAMENTAR PRETO DIAM. 10/0 COMP.
30 C/ AG 3/8 CÍRCULO ESPÁTULA 6,2 MM
FIO CIRURGICO NYLON PRETO 0/0 COMP. 45CM AGULHA 3/8 TRIANG.
FIO CIRURGICO NYLON PRETO 2/0 COMP. 45CM AGULHA 3/8 CÍRC
TRIANG
FIO CIRURGICO NYLON PRETO 3/0 COMP. 45CM AGULHA 3/8 CIRC
TRIANG
FIO CIRURGICO NYLON PRETO 4/0 COMP. 45CM AGULHA 3/8 CIRC
TRIANG
FIO CIRURGICO NYLON PRETO 5/0 COMP. 45CM AGULHA 3/8 CÍRC
TRIANG
FIO CIRURGICO NYLON PRETO 6/0 COMP. 45CM AGULHA 1/2 CÍRC
TRIANG
FIO CIRURGICO NYLON PRETO 8/0 COMP. 30CM AGULHA 1/4 CÍRC
FIO CIRURGICO POLIPROPILENO AZUL DIAM. 10/0 COMP. 30CM COM
2XAG RETA ESPÁTULA 16MM
FIO CIRURGICO PREMICRON* POLIESTER VERDE 5/0 75CM AG.1/2
CIR
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FIO CIRURGICO PREMILENE* AZUL 0/0 COMP. 75CM AGULHA 1/2 CIRC
FIO CIRURGICO PREMILENE* AZUL 2/0 COMP. 50 AG 3/8 CÍRCULAR
FIO CIRURGICO PREMILENE* AZUL 2/0 COMP. 75CM 2XAG. 1/2 CÍRC.
FIO CIRURGICO PREMILENE* AZUL 3/0 COMP. 75CM 2XAG. 1/2 CÍRC
FIO CIRURGICO PREMILENE* AZUL 4/0 COMP. 75CM 2XAG. 1/2 CÍRC.
FIO CIRURGICO PREMILENE* AZUL 5/0 COMP. 75CM 2XAG. 1/2 CÍRC.
FIO CIRURGICO PREMILENE* AZUL 6/0 COMP. 75CM 2XAG. 3/8 CÍRC
FIO CIRURGICO PREMILENE* AZUL 7/0 COMP. 60CM 2XAG. 3/8 CÍRC
FIO CIRURGICO SAFIL QUINCK* INCOLOR 4/0 70CM AG. 1/2 CÍRC
FIO CIRURGICO SAFIL VIOLETA 4/0 AG 15MM 1/2 TRIANG 45CM
FIO CIRURGICO SAFIL* INCOLOR 4/0 45CM AG. 3/8 CÍRC TRIANG
FIO CIRURGICO SAFIL* INCOLOR 5/0 45CM AG. 3/8 CÍRC. TRIANG.
FIO CIRURGICO SAFIL* VIOLETA 0 70CM AG. 3/8 CÍRC. CIL.
FIO CIRURGICO SAFIL* VIOLETA 0/0 90CM AG. 1/2 CÍRC. CIL.
FIO CIRURGICO SAFIL* VIOLETA 1 90CM AG. 1/2 CÍRC. CIL.
FIO CIRURGICO SAFIL* VIOLETA 2/0 70CM AG. 1/2 CÍRC. CIL.
FIO CIRURGICO SAFIL* VIOLETA 2/0 70CM AG. 1/2 CÍRC. TRIANG.
FIO CIRURGICO SAFIL* VIOLETA 2/0 70CM AG. 3/8 CÍRC. TRIANG.
FIO CIRURGICO SAFIL* VIOLETA 3/0 70CM AG. 1/2 CÍRC. CIL.
FIO CIRURGICO SAFIL* VIOLETA 5/0 70CM AG. 1/2 CÍRC. RETANG.
FIO CIRURGICO SAFIL* VIOLETA 6/0 45CM AG. 1/4 CÍRC. ESP.
FIO CIRURGICO SEDA PRETA 0/0 75CM AG. 3/8 CÍRC. CIL.
FIO CIRURGICO SEDA PRETA 2/0 COMP. 70CM AG. 3/8 CÍRC. CIL.
FIO CIRURGICO SEDA PRETA 3/0 COMP. 45CM AG. 1/2 CÍRC. TRIANG.
FIO CIRURGICO SEDA PRETA 3/0 COMP. 75CM AG. 3/8 CIRC. CIL.
FIO CIRURGICO SEDA PRETA 4/0 COMP. 45CM AG. 3/8 CÍRC. CIL.
FIO CIRURGICO SEDA PRETA DIAM. 1/0 COMP. 10X75CM SEM
AGULHA
FIO CIRURGICO SEDA PRETA DIAM. 2/0 COMP. 10X75CM SEM
AGULHA
FIO CIRURGICO SYNTHOFIL* POLIÉSTER VERDE 1/0 75CM AG. 1/2
TRIANG.
FIO CIRURGICO SYNTHOFIL* POLIÉSTER VERDE 2/0 75CM AG 1/2
TRIANG.
FIO CIRURGICO VICRYL INCOLOR DIAM. 7/0 COMP. 45CM COM 2XAG
3/8 CÍRCULO ESPÁTULA 65MM,
FIO DE AÇO DIAM. 0, C/ AG. 26MM 1/2 CIRCULO CILINDRICA
FIO DE AÇO DIAM. 2, SEM AGULHA, 3 X 60CM
FIO DE AÇO DIAM. 5 CCS (8) FIOS, C/ AG. 48MM 1/2 TRIANG. 45CM
FIO MONOCRYL INCOLOR 4/0 COMP. 45 CM AG. 3/8 TRIANG. 16MM
FIO PDS II VIOLETA DIAM. 6/0 COMP. 70 CM AG. 1/2 CILIND.
FIO PROLENE AZUL 2 COMP 50CM AG. 3/8 TRIANGULAR 75MM
FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA. 19MM X 50M
FITA MICROPOROSA 1,2CM X 10M
FITA MICROPOROSA 10CM X 10M
FITA MICROPOROSA 2,5CM X 10M
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FITA MICROPOROSA 5CM X 10M
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO P
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P
FRASCO P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE, CAPACIDADE 300ML
FRASCO P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500ML
GRAMPEADOR CIRCULAR CURVO 33MM (VERDE)
GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE TLC 75MM (C/ CARGA AZULTECIDO NOMAL)
HASTE FLEXÍVEL EM POLIPROPILENO. COM ALGODÃO HIDRÓFILO
NAS EXTREMIDADES
HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL APROXIMADAMENTE 5,5CM X 7,5CM
INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP
INFUSOR NEO 2 VIAS COM CLAMP
ISOLADOR CONDUTOR DE PRESSÃO PARA HEMODIÁLISE
KIT CATETER PARA NEFROSTOMIA EM SILICONE, 5ML 4,0MM, N°12FR
KIT CESAREA COM PGA
KIT DE GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA 20FR X 3,5CM
KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL EM AÇO INOXIDÁVEL. CALIBRE 16G
KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL EM AÇO INOXIDÁVEL. CALIBRE 18G
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 11
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 15
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 20
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 22
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 23
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 24
LANTERNA CLINICA EM METAL
LENÇOL DESCARTÁVEL. EM PAPEL
LINHA ARTERIAL 8MM COM CATABOLHAS PARA HEMODIÁLISE
LINHA VENOSA 8MM COM CATABOLHAS PARA HEMODIÁLISE
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6.0
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6.5
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.5
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.5
LUVA DE PROCEDIMENTO EM PLÁSTICO
LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO GRANDE
LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO MÉDIO
LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO PEQUENO
LUVA DE VINIL TRANSPARENTE, TAMANHO P
MADEIRA PLASTICA C/ ADAPTADOR AO SEIO P/ RETIRADA DE LEITE

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
KIT
UNIDADE
KIT
KIT
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
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MALHA TUBULAR EM TECIDO 08CM X 15M
MALHA TUBULAR EM TECIDO 10CM X 15M
MALHA TUBULAR EM TECIDO 12CM X 15M
MALHA TUBULAR EM TECIDO 15CM X 15M
MALHA TUBULAR EM TECIDO 20CM X 15M
MANTA TÉRMICA PARA O CONTROLE DE TEMPERATURA
MÁSCARA CIRÚRGICA. DESCARTÁVEL PCT. C/ 100 UND
MÁSCARA DESCARTÁVEL ESPECÍFICA PARA ISOLAMENTO
PERFURADOR DE MEMBRANA AMINIÓTICA
PROTETOR DE CATETER DO TIPO LUER - LOCK
PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA TAM. G
PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA TAM. M
PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA TAM. P
PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO PACIENTE ADULTO NA COR BRANCA.
PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO PACIENTE INFANTIL NA COR BRANCA.
PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO PACIENTE RECÉM NASCIDO NA COR
BRANCA.
SACO PARA ÓBITO TAMHANHO GRANDE 0.90CM X 2.10M
SACO PARA ÓBITO TAMHANHO MÉDIO 0.60CM X 1.50M
SACO PARA ÓBITO TAMHANHO NEO 0.30CM X 0.60CM
SACO PARA ÓBITO TAMHANHO PEQUENO 0.50CM X 1.00M
SAPATILHA DESCARTÁVEL PACOTE C/ 100 UND
SCALP Nº 19.
SCALP Nº 21
SCALP Nº 23
SCALP Nº 25.
SCALP Nº 27
SERINGA DESCARTÁVEL 10ML
SERINGA DESCARTÁVEL 1ML
SERINGA DESCARTÁVEL 20ML
SERINGA DESCARTÁVEL 3ML
SERINGA DESCARTÁVEL 5ML
SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML
SERRA DE GIGLE. EM AÇO INOXIDÁVEL. COM 50 CM PARA CIRURGIA
ORTOPÉDICA. COM EXCELENTE CORTE.
SISTEMA PARA DRENAGEM MEDIASTINA DE 2000ML
SISTEMA PARA DRENAGEM MEDIASTINA DE 500ML
SONDA FOLLEY 2 VIAS COM CUFF Nº 06
SONDA FOLLEY 2 VIAS COM CUFF Nº 08
SONDA FOLLEY 2 VIAS COM CUFF Nº 10
SONDA FOLLEY 2 VIAS COM CUFF Nº 12
SONDA FOLLEY 2 VIAS COM CUFF Nº 14
SONDA FOLLEY 2 VIAS COM CUFF Nº 16
SONDA FOLLEY 2 VIAS COM CUFF Nº 18
SONDA FOLLEY 2 VIAS COM CUFF Nº 20

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PCT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PCT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
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SONDA FOLLEY 2 VIAS COM CUFF Nº 22
SONDA FOLLEY 2 VIAS COM CUFF Nº 24
SONDA FOLLEY 3 VIAS COM CUFF Nº 16
SONDA FOLLEY 3 VIAS COM CUFF Nº 18
SONDA FOLLEY 3 VIAS COM CUFF Nº 20
SONDA FOLLEY 3 VIAS COM CUFF Nº 22
SONDA FOLLEY 3 VIAS COM CUFF Nº 24
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. TIPO LEVINE. Nº 02
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. TIPO LEVINE. Nº 04
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. TIPO LEVINE. Nº 06
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. TIPO LEVINE. Nº 08
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. TIPO LEVINE. Nº 10
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. TIPO LEVINE. Nº 12
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. TIPO LEVINE. Nº 14
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. TIPO LEVINE. Nº 16
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. TIPO LEVINE. Nº 18
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. TIPO LEVINE. Nº 20
SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 04
SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 06
SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 07
SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 08
SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 10
SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 12
SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 14
SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 16
SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FIO GUIA 08FR
SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FIO GUIA 10FR
SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FIO GUIA 12FR
SONDA URETRAL Nº 02
SONDA URETRAL Nº 04
SONDA URETRAL Nº 06
SONDA URETRAL Nº 08
SONDA URETRAL Nº 10
SONDA URETRAL Nº 12
SONDA URETRAL Nº 14
SONDA URETRAL Nº 16
SONDA URETRAL Nº 20
TALA EM ALUMÍNIO COM ESPUMA ANTIALÉRGICA
IMOBILIZAÇÃO 12MM X 180MM
TALA EM ALUMÍNIO COM ESPUMA ANTIALÉRGICA
IMOBILIZAÇÃO 12MM X 250MM
TALA EM ALUMÍNIO COM ESPUMA ANTIALÉRGICA
IMOBILIZAÇÃO 16MM X 180MM
TALA EM ALUMÍNIO COM ESPUMA ANTIALÉRGICA
IMOBILIZAÇÃO 16MM X 250MM

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PARA
PARA
PARA
PARA

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
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TALA EM ALUMÍNIO COM ESPUMA ANTIALÉRGICA PARA
IMOBILIZAÇÃO 19MM X 180MM
TALA EM ALUMÍNIO COM ESPUMA ANTIALÉRGICA PARA
IMOBILIZAÇÃO 19MM X 250MM
TALA EM ALUMÍNIO COM ESPUMA ANTIALÉRGICA PARA
IMOBILIZAÇÃO 26MM X 180MM
TALA EM ALUMÍNIO COM ESPUMA ANTIALÉRGICA PARA
IMOBILIZAÇÃO 26MM X 250MM
TAMPA PARA RECIRCULAÇÃO
TERMÔMETRO CLINICO ANALOGICO
TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL
TERMOMETRO DIGITAL COM ALARME MAXIMA E MINIMA
TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAIXA COM 50 UNIDADES
TORNEIRA DESCARTÁVEL DE TRÊS VIAS
TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL PACOTE C/ 100 UND
TUBO DE SILICONE Nº 204 PACOTE COM 15 METROS

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
PCT
PCT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 2.5
TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 4.0
TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 4.5
TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº 4.0
TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº 4.5
TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº 5.0
TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº 5.5
TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº 6.0
TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº 6.5
TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº 7.0
TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº 7.5
TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM CUFF Nº 8.0
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3.0
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 3.5
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4.0
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 4.5
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5.0
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 5.5
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6.0
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 6.5
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7.0
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 7.5
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8.0
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 8.5
TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF Nº 9.0
TUBO ENDOTRAQUEAL DUPLO LÚMEN (ROBERT SHAW), Nº 37
TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 3.0
TUBO ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº 3.5
VESSEL LOOP - CADARÇO VASCULAR (1X406MM) ENVELOPE COM 2
UNIDADE
UND
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10.8. CRITÉRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE TSERVIÇOS SUBLOCADOS
Caso haja terceirização de algum serviço, este deverá seguir os pré-requisitos da norma ISO
9001 que tem como objetivo garantir a qualidade no atendimento aos requisitos estabelecidos
pelo cliente, seja na prestação de serviços ou na fabricação de produtos.
Os pré-requisitos que devem ser observados são:
1. A empresa deve estar formalizada, possuir um CNPJ;
2. Atendimento a legislação pertinente ao seu negócio;
3. Implementação de 6 procedimentos obrigatórios (controle de documentos, controle de
registros, ação preventiva, ação corretiva, controle de produtos não conforme e
auditoria interna);
4. Implementação do manual da qualidade, política e objetivos da qualidade;
5. Mapeamento e interação entre processos.
Encontra-se no Anexo V o Regulamento Próprio De Compras, Contratação de Obras e
Serviços e no Anexo I o Manual de Gestão de Contratos.

XI.

CIENCIA E TECNOLOGIA

11.1. PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS DE PESQUISA NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
E/OU DE SAÚDE PÚBLICA.
A Pró-Saúde tem como prática promover parcerias entre os seus hospitais com instituições
de ensino, visando o desenvolvimento de projetos de pesquisa na área de saúde, bem como
através de cooperação técnica com estas instituições para estágios curriculares e
treinamentos.
Com hospital sendo utilizado como campo estágio para as faculdades de Medicina e
Enfermagem e havendo o interesse dos cursos, o hospital poderá ser campo de pesquisa
para as diversas áreas. Para o desenvolvimento destas, os projetos devem ter sido.
Relação de Hospitais administrados pela Pró-Saúde com programa de residência ou
multiprofissional:
•

•

Residência médica
o

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, PA;

o

Hospital Universitário de Jundiaí – SP.

Residência Multiprofissional
o

Hospital Regional d Baixo Amazonas, Santarém, PA

o

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, PA;

11.2. APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
COM VISTA À MELHORIA DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO E AO
CONTROLE GERENCIAL DA UNIDADE
A TI tem por objetivo prover sistema de informações adequado e seguro necessário aos
serviços prestados. Responsável pela assistência técnica de software e hardware, atualização
de sistemas operacionais, procedimentos de segurança e preservação de informações e
avaliação de novas tecnologias.
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Para obter um controle gerencial de qualidade, a Pró-Saúde irá implementar na unidade
diversas soluções tecnológicas, que contemplam tanto as áreas assistenciais quanto
administrativas.
Os Sistemas de Informação em Saúde, são aplicativos de TI destinados a fornecer
informações e estatísticas de interesse médico hospitalar, médico ambulatorial, médicina
pública, medicina investigativa (pesquisa e desenvolvimento), etc. Necessariamente, são
banco de dados, que armazenam textos, dados quantitativos e imagens, com capacidade de
geração rápida de relatórios e interação com internet, intranet, extranet, chats,
fóruns,bibliotecas, enciclopédias digitais, etc. . Os Sistemas de Informação em Saúde podem
ser desenvolvidos para uso macro-economico ou uso micro-economico. Outra aplicação dos
Sistemas de Informação em Saúde é interliga-los a outros Sistemas tais como ERP ou MRP,
de modo a aplicar os benefícios da Logística Integrada em Compras de Insumos médico
hospitalares, Gerenciamento de Estoques, Produção de Medicamentos e Gerenciamento de
Transportes, Gestão de Fornecedores, Gestão de Projetos e Gestão de mão-de-obra. Podem
conter informações de prontuários de indivíduos que ficam internados e gerando vários
registros subssequentes (internação, cirurgia, uti, exames, tratamentos, radiologias,
fisioterapias, necropsias, etc.), ou informações estatísticas sobre grupos de pacientes num
determinado momento, com uma patologia específica.
Para tal atividades serão utilizados terminais de computadores, com sistema de gestão
hospitalar adequada a atividade desenvolvida e rede de internet de alta velocidade.
Os modernos sistemas de informação em saúde devem ser construídos de forma a apoiar o
processo local de atendimento, sendo portanto orientados aos processos, apoiando o trabalho
diário e fornecendo comunicação dentro e fora da instituição, tendo uma estrutura comum.
Deve existir um único registro por paciente que atenda as novas demandas de
acompanhamento da produção, do custo e da qualidade. Para tanto, alguns pré-requisitos
são: estrutura padronizada e concordância sobre a terminologia, definir regras claras de
comunicação, arquivamento, segurança e privacidade.
Nos últimos anos, os hospitais vêm passando por um importante processo de qualificação dos
serviços prestados, onde a Tecnologia da Informação tornou-se uma importante ferramenta
para a gestão hospitalar, assim como o gerenciamento dessas informações produzidas nesse
ambiente. Essa informação tramita por diferentes níveis na organização, e será fundamental
para a gestão hospitalar, pois dela serão conhecidos todos os indicadores e resultados obtidos
pelo hospital, além de armazenar todos os dados referentes aos atendimentos hospitalares
dos pacientes.
O uso da tecnologia wireless, softwares de gestão e expansão da telemedicina promovem a
troca segura e eficiente de informações entre instituições e profissionais e integra as áreas
clínica e administrativa em prol da melhoria do atendimento e funcionamento dos hospitais.
Fatores importantes para utilização de Sistema informatizado, preconizados pela Pró-Saúde:
- Capacitação dos colaboradores: é extremamente necessário que os profissionais
compreendam a importância do registro de todas as informações, que vão desde a coleta das
informações do agendamento do atendimento, da entrada do paciente no hospital, do
consumo de medicamentos e material utilizados, da localização do paciente e do seu
prontuário, do controle de checagem pela enfermagem da medicação realizada, da checagem
da dispensação dos materiais e medicamentos da farmácia, dos exames realizados, do seu
acompanhamento clínico, chegando até ao faturamento de sua conta, do processo financeiro
e seu controle contábil.
- Aquisição de Equipamentos Tecnológicos de Boa Qualidade: A maternidade deverá
disponibilizar equipamentos tecnológicos suficientes e de qualidade para que o usuário possa
desempenhar sua função de forma correta e sem transtornos, onde muitas vezes podem
acabar mais atrasando o trabalho do profissional do que facilitando, com problemas que vão
desde uma impressora com problema, que atrasa a impressão da prescrição médica, da
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requisição de material para enfermagem, da anamnese ou da evolução do paciente, por
exemplo.
Os softwares utilizados pela Pró-Saúde para a gestão são:









Sistema de Gestão Hospitalar
Sistema de Gestão Estratégica
B.I Microestrategy
Software para gestão de centro de custos
BackOffice
WorkForce Management (WFM):
ToLIfe
Epimed

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

Reduz as taxas de absenteísmo nas consultas e exames, através da otimização do
fluxo de agendamento, proporcionando mais agilidade e eficiência no atendimento.
Elimina a ociosidade das salas, consultórios e equipamentos de diagnósticos,
aumentando a produtividade da equipe médica.
Reduz a probabilidade de erros médicos por meio do prontuário eletrônico do paciente,
com acesso fácil, rápido a todas as informações e histórico dos pacientes, permitindo
maior assertividade na assistência.
Reduz as taxas de cancelamentos e transferências de cirurgia com a automação de
todos os processos e áreas envolvidas, garantindo maior eficiência na gestão do
centro cirúrgico e na administração dos recursos
Assegura o correto ciclo de compras, eliminando os desperdícios e aumentando a
eficiência na gestão de materiais, sejam produtos, equipamentos, medicamentos ou
serviços.
Reduz as filas de pacientes nas urgências, emergências descongestionando o serviço
e humanizando o atendimento.

Áreas de Abrangência
•

•

•

Atendimento
o Central de Agendamento
o Classificação de Risco
o Urgência e Emergência
o Gestão de Fluxo
o Internação
Clínica e Assistencial
o Prescrição Eletrônica
o Centro Cirúrgico
o Consultório Médico
o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP)
o Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)
o Assinatura Digital
o Diretoria Clínica
Diagnóstico e Terapia
o Laboratório de Análises Clínicas
o Laboratório de Anatomia Patológica
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•

•
•

•

•

•

•

o Agência Transfusional
o Diagnóstico por Imagem (PACS)
Suprimentos
o Compras
o Almoxarifado
o Farmácia
Faturamento
o Faturamento SUS – Internação
o Faturamento SUS – Ambulatorial
Financeiro
o Contas a Pagar
o Contas a Receber
o Controle Bancário
o Tesouraria
o Fluxo de Caixa
o Repasse Médico
Controladoria
o Contabilidade
o Custos
o Orçamento
o Patrimônio
Áreas de Apoio
o Nutrição
o Central de Materiais Esterilizados (CME)
o Manutenção
o Higienização
o Portaria e Controle de Acesso
o Lavanderia e Rouparia
o SAC
o SAME
o Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)
TI
o Controle de Acesso
o Gestão de Usuários
o Auditoria de Transações
o Gerador de Relatórios
o Documentos Eletrônicos
o Conectividade
Gestão Estratégica
o Painel de Indicadores
o Business Intelligence (BI)
o Balanced Scorecard (BSC)
o Gestão de Indicadores (KPI)
o Gestão de Projetos
o Gestão de Ocorrências
o Gestão de Documentos
o Gestão de Riscos

Caso já esteja em uso software de gestão, será avaliado a utilização do mesmo.
11.2.2. SOFTWARE DE ESTRATÉGICA - STRATEGIC ADVISER (SA)
Conjunto de aplicações para promover a inteligência nas organizações. Sistema estratégico,
da empresa INTERACT, que estará integrado com o BI Corporativo. Serão utilizados os
seguintes módulos: Estará integrado com o BI Corporativo.
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•
•
•
•
•
•

- Performance Manager: Este módulo fará a gestão do planejamento estratégico, além
do controle de indicadores de desempenho e análises críticas gerenciais;
- Document Manager: Módulo de Gestão Eletrônica de Documentos (GED);
- Occurrence Manager: Controle e análise de ocorrências;
- Risk Manager: Análise de riscos.
- Gestão de Planejamento Estratégico;
- Controle de Indicadores de Desempenho;

FIGURA 136 – TELA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

FIGURA 137 – TELA DE INDICADOR DE DESEMPENHO

11.2.3. SOFTWARE - BI-MICROSTRATEGY
Ferramenta corporativa, integrada com os demais sistemas da entidade, o qual tem a
finalidade de gerar Dashboards e relatórios gerenciais, apoiando a diretoria na análise da
unidade de saúde e subsidiando o gestor no controle de metas e gestão do contrato.
O acesso é realizado através de ferramenta web, onde essas informações estão sempre
disponíveis os gestores.
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FIGURA 138 – TELA DE BI

11.2.4. SOFTWARE PARA GESTÃO DE CUSTOS E MELHORIAS DOS RESULTADOS
Para a gestão eficaz de uma instituição de saúde, os gestores precisam dispor de informações
gerenciais e estratégicas. A gestão de custos destaca-se como ferramenta imprescindível no
processo de tomada de decisões, visando a melhoria dos resultados. Ela possibilita a gestão
do resultado operacional global da organização e a avaliação por áreas de atividade, unidades
de negócio, clientes, procedimentos e especialidades médicas fundamentais e decisivas à
sustentabilidade do processo decisório. Através de ferramentas inovadoras e eficazes, o
sistema de custos proposto assegura às organizações de saúde a conquista de melhores
padrões de produtividade e fortalecimento do nível de competitividade.
Gestão de Custos pela Web
Ferramenta imprescindível no processo de tomada de decisões, visando a melhoria dos
resultados. Ela possibilita a gestão do resultado operacional global da organização e a
avaliação por áreas de atividade, unidades de negócio, clientes, procedimentos e
especialidades médicas fundamentais e decisivas à sustentabilidade do processo decisório.
Capacitação dos profissionais
Treinamento dos profissionais dos Hospitais, permitindo a permanente qualificação no
processo de coleta, processamento e análise dos resultados, bem como no aprofundamento
dos conceitos relacionados às abordagens de custeio, metodologias de apropriação de custos
hospitalares, técnicas de gestão, planejamento e análise de indicadores de desempenho no
âmbito das organizações de saúde.
OBJETIVOS
Desenvolver modelo de gestão de custo, específico às características do hospital, com
geração de informações dos serviços prestados como instrumento de gestão, controle de
recursos e prestação de contas.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
•

Etapa diagnóstico – identificação do porte e volume das atividades, nível de organização
das informações patrimoniais, contábeis e estatísticas.
o Analise do perfil das especialidades e das atividades operacionais, bem como
indicadores estatísticos;
385

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

o

•

•

•

Levantamento e análise do sistema contábil e de custos e nível de relatórios
gerenciais;
o Analise do plano de contas e da descrição analítica dos itens de custos e despesas.
Estruturação dos centros de custos e critérios de apropriação dos custos operacionais:
o Estruturação dos centros e níveis de responsabilidade e correspondentes centros de
custos em conformidade com os indicadores de custos e modelo de gestão;
o Definição da metodologia e critérios de apropriação de custos – formulas método de
rateio dos custos indiretos e dos centros auxiliares e administrativos;
o Organização do processo de coleta de dados:
▪ Fonte de coleta;
▪ Fixação de cronogramas.
Formulação do sistema de informações e relatório gerencial:
o Constituição dos modelos de relatórios gerenciais que permitem a geração das
informações adequadas às diferentes necessidades de usuários (nível de usuários),
relatórios analíticos dos serviços por centro de custos;
o Elaboração de roteiro para implantação do sistema de custos com manual para
identificação dos passos necessários (tecnologia, pessoal, treinamentos e
acompanhamentos, instrumento de coleta de dados);
o Abordagem do custo por absorção – classificação dos centros de custos, composição
das formulas de apropriação dos custos (diretos e indiretos) métodos e critérios de
rateio, cálculo dos custos totais e unitários dos serviços;
o Analise dos custos para fins gerenciais
▪ Indicadores de custos;
▪ Análise do comportamento e variação dos custos; benchmarking das
instituições.
Acompanhamento dos processos do sistema de informações de custos:
o Aperfeiçoamento do escopo dos indicadores operacionais e de custos visando
ampliar as possibilidades de utilização desses instrumentos para a gestão interna
das unidades visando atender as necessidades definidas;
o Melhoria do processo interno de comunicação das informações gerenciais visando a
participação dos diferentes níveis de gestão com participação na tomada de decisão;
o Orientações e acompanhamento do processamento das informações de custos
visando a certificação da confiabilidade dos indicadores e utilização dos instrumentos
gerenciais para o planejamento e gestão dos recursos;
o Orientação para consolidação dos indicadores operacionais e de custos para avaliar
o desempenho da instituição com relação às outras por meio de benchmarking;
o Preparação das apresentações e discussões que venham a ser programados

APLICAÇÕES GERENCIAIS
•
•
•
•

Gerenciar Informações por centro de custos, produtos e serviços para análise comparativa
das mesmas e acompanhamento do processo
Preparação das informações consolidadas e comparativas, permitindo a avaliação,
acompanhamento e controle da instituição como o estabelecimento de indicadores de
desempenho;
Servir de instrumento de gestão e de melhoria de eficácia na alocação de recursos;
Subsidiar a avaliação do custeio das atividades com relação a indicadores de custos

METODOLOGIA DE TRABALHO
As atividades descritas serão desenvolvidas com base nas diretrizes do trabalho, da equipe,
dimensionamento das atividades preparação e apresentação de relatórios.
O tempo estimada para a implantação completa do sistema é de 12 meses. Entretanto, este
será iniciado no segundo mês de após o início da plena atividade do Hospital.
Apresentação:
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O sistema de gerenciamento de custos é 100% web, de alta escalabilidade, na nuvem, e com
acesso de qualquer lugar a qualquer momento, que se dá por meio de senhas parametrizadas
para cada nível de usuário.
Operacional:
As informações podem ser inseridas de forma manual, exportações ou importando através de
arquivos .csv
FIGURA 139 – IMPORTAÇÕES DE CUSTOS

Resultado:
Indicadores Gerais, de Performance e Produtividade. Dashboard, Relatórios Gerenciais e
Standards
Benchmark:
Painel de Comparação entre unidades da Pró-Saúde e banco de dados do sistema
FIGURA 140 – TELA DE DASHBOARD

11.2.5. BACKOFFICE
Serviço composto por programas que serão utilizados os sistemas Protheus e RM, ambos da
empresa TOTVS. Com ele, teremos a integração entre os módulos:

387

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

•
•
•
•
•
•
•
•

Contábil;
Financeiro;
Fiscal;
Custos;
Controle Orçamentário;
Folha de Pagamento;
-Controle de Ativo Fixo;
SESMT.

FIGURA 141 - TELA DO BACK OFFICE

11.2.6. WORKFORCE MANAGEMENT (WFM):
Será utilizado o sistema WFM, da empresa SISQUAL, que irá informatizar a elaboração das
escalas de trabalho e dará suporte aos gestores das áreas, visto que o sistema citado está
parametrizado conforme a legislação vigente e regras sindicais. Além disso, ele também fará
a gestão das marcações de ponto eletrônico, estando integrado com o sistema de Folha de
Pagamento.
FIGURA 142 – TELA DO SISQUAL
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11.2.7. SOFTWARE DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Solução para a classificação de riscos clínicos - composta pela Unidade de Triagem. O
sistema é composto por:
•
•

•

Unidade de triagem TRIUS é um equipamento integrado, composto de CPU, monitor
touch screen e impressora térmica.
Medidores clínicos que compõem o equipamento são:
o Termômetro timpânico
o Oxímetro de pulso
o Glicosímetro
o Aparelho de pressão digital Mod.
Plataforma do Software EMERGES

FIGURA 143 – TELA DO TOLIFE

11.2.8. EPIMED SOLUTIONS
Solução de gestão de informações clínicas, especializada no desenvolvimento de sistemas, e
tem como objetivo melhorar a qualidade e a eficiência do atendimento hospitalar, a ser
utilizado nas UTIs.
FIGURA 144 – TELA EPIMED
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TABELA 128 - DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
PROFISSIONAIS
QTD
Técnicos de Informática
02

VÍNCULO
CLT

CH
44

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO
FIGURA 145 – CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

XII.

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

O processo de Gestão de Pessoas ou Gestão de Recursos Humanos está estruturado de
forma a garantir a qualificação e as competências adequadas aos colaboradores que
desenvolverão suas atividades e competências de forma segura, eficiente e eficaz.
A política de Gestão de Pessoas da Pró-Saúde é pautada e desenvolvida através de
estratégias que garantam o alinhamento, com a missão, visão, valores da instituição, com o
contratante, com a legislação e principalmente com o respeito aos seres humanos.
A área de Gestão de Pessoas é composta por:
•
•
•
•

Administração de Pessoal;
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
(SESMT);
Desenvolvimento organizacional;
Núcleo de Educação Permanente.

No anexo I encontra-se o Manual com as Normas e Procedimentos para Recrutamento,
Seleção e Contratação de Profissionais sob o Regime CLT.

12.1. PROPOSTA PARA SELEÇÃO DE PESSOAL, CONTRATO DE
TRABALHO, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E COMBATE AO
ABSENTEÍSMO E ESTIMULO DA PRODUÇÃO.
12.1.1. SELEÇÃO DE PESSOAL
Objetivo:
Normatizar o processo de Recrutamento e Seleção de candidatos para as vagas disponíveis
de acordo com os cargos/funções e competências que serão desenvolvidas nas atividades
das unidades e serviços de saúde.
Processo Seletivo:
O Processo Seletivo destina-se à:
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- Complementar o quadro de profissionais devido a vagas abertas;
- Formação de Cadastro Reserva para as vagas que eventualmente surgirem em decorrência
de necessidades técnicas e operacionais.
Para iniciar o Processo Seletivo, a vaga aberta será anunciada em sites especializados em
busca de emprego, grupos de emprego relacionados ao perfil da vaga e também no site e nas
redes sociais da Pró-Saúde, conforme definição da equipe de RH.
Quando necessário, a metodologia adotada será gerenciamento das vagas por edital. As
etapas serão estabelecidas de acordo com cada categoria profissional, podendo conter:
Inscrição, Triagem, Prova objetiva, Entrevista individual/coletiva e Avaliação Comportamental.
Das Inscrições
Os candidatos podem se inscrever através do site ou encaminhando seu currículo através
de e-mail conforme indicado no edital ou na divulgação, respeitando dias e horários
estabelecidos.
A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas pela Pró-Saúde.
Independentemente da existência de processo seletivo, o profissional pode cadastrar seu
currículo
no
Banco
de
Currículo
da
Pró-Saúde
através
do
site
www.prosaude.org.br/trabalheconosco.
Das Inscrições para Pessoas com Deficiência ou Necessidades Especiais
A garantia de acesso ao trabalho para a pessoa com deficiência é prevista em lei desde
que o cargo pretendido seja compatível com a deficiência de que é portadora, conforme
Legislação Municipal e Federal vigentes.
Para concorrer a uma vaga, o candidato deverá:
No ato da inscrição, declarar-se Pessoa com Deficiência;
No caso de deficiência permanente encaminhar Laudo Médico (cópia autenticada ou original)
e cópia do CPF (cópia simples). O laudo médico só será considerado válido se emitido nos
últimos doze meses e deverá constar:
A natureza da deficiência;
O grau da deficiência;
O código correspondente, segundo a Classificação Internacional de Doenças – CID;
A data de expedição do laudo;
Assinatura e carimbo contendo o número do CRM do Médico que está emitindo o laudo.
O candidato que se declarar Pessoa com Deficiência pode requerer Atendimento Especial, no
ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições que necessita
para a realização destas.
Do Processo de Avaliação e Seleção de Pessoal
O Processo de avaliação e seleção de pessoal será dividido nas seguintes etapas:
Etapa I – Análise do currículo frente aos requisitos mínimos exigidos pela vaga e
convocação destes para participação no processo de avaliação.
Etapa II – Aplicação de prova de conhecimento específico e/ou conhecimentos gerais: a
nota mínima para que o candidato se habilite para a próxima fase será de 6,0.
Etapa III – Avaliação Comportamental e Entrevista final.
Etapa IV - Aprovação
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O cronograma das etapas da seleção será acordado entre a equipe de Recursos Humanos e
o gestor da vaga. A contratação pelo gestor da vaga, será baseada na lista de classificação
dos candidatos, com apoio da equipe de Recursos Humanos, considerando o desempenho
do candidato nas fases citadas acima, cuja a nota de corte será de 6(seis) e observando-se
ainda os critérios definidos pelo modelo de gestão por competências aplicado na Pró-Saúde
(no Anexo I desta proposta encontram-se as descrições de cargos). Em caso de empate, será
dado preferência para o candidato interno e prevalecendo o empate será contratado o
candidato com melhor desempenho na prova de conhecimento específico.
O arquivamento dos processos seletivos é realizado conforme política interna do RH. As
provas são arquivadas por 90 dias; gabaritos, redações e testes de avaliação
comportamental são arquivados por 01 (um) ano. O processo do candidato aprovado, é
arquivado em seu prontuário funcional.
Da Convocação e Contratação
A divulgação do resultado do processo seletivo poderá ser através do site da Pró-Saúde e/ou
os candidatos selecionados receberão notificação por e-mail e/ou telefone enviado pela
equipe de Recursos Humanos.
O candidato deve respeitar o prazo informado para apresentação da documentação.
No ato da contratação, os candidatos deverão apresentar:
a) Carteira de Trabalho (CTPS) - original;
b) 02 (duas) fotos 3x4 coloridas, recentes e iguais;
c) Certidão de Antecedentes Criminais e Processuais (para cargos específicos).
No ato da contratação, os candidatos deverão apresentar ORIGINAIS e CÓPIAS SIMPLES
dos seguintes documentos (frente e verso legível):
a) RG, CPF, Título de Eleitor e comprovante de última votação, PIS/PASEP (caso o candidato
não possua o cartão do PIS, deverá retirar o extrato de FGTS na Caixa Econômica Federal);
b) Certificado de Reservista para candidatos, do sexo masculino, maior de 18 anos;
c) Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação de Desquite/Divorcio/União Estável;
d) Certidão de Nascimento (filhos menores de 21 anos);
e) 01 (uma) cópia da Carteira de Vacinação Pessoal, constando vacina Antitetânica, Tríplice
Viral e Contra a Hepatite B (atualizada conforme calendário vacinal);
f) Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos de idade (atualizada conforme calendário oficial
do Ministério da Saúde);
g) Comprovante de Matrícula Escolar de filhos com idade até 14 anos;
h) Diploma ou Certificado do Nível de Escolaridade requisitado pelo cargo (categorias técnicas
devem apresentar também Diploma ou Certificado de Conclusão do curso);
i) Cédula do Registro no Conselho de Classe (se for o caso);
j) Comprovante de Pagamento da Anuidade do Conselho de Classe do ano vigente ou
Declaração de Quitação (se for o caso);
k) Comprovante de Pagamento da Contribuição Sindical (cópia da Guia de Recolhimento do
Ano vigente, ou cópia da CTPS atualizada);
l) 01 (uma) cópia de Comprovante de Residência Nominal, com CEP (preferencialmente conta
de telefone, energia ou gás), atualizada.
m) 01 (uma) Cópia da CTPS (folha de Identificação Civil: folha com a foto e o verso;

392

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

n) Para Carteira sem baixa, apresentar uma cópia da rescisão ou Declaração emitida pelo
Empregador ou Carta de pedido de Demissão informando a data da dispensa e se haverá o
cumprimento do Aviso Prévio devidamente recebido e carimbado pelo empregador. Nos casos
de contrato vigente apresentar a escala de trabalho a fim de comprovar a disponibilidade para
exercer a função.
o) Se relacionamento estável, apresentar cópia dos documentos do (a) companheiro (a) e
documento que o (a) caracterize como dependente.
Não será contratado o candidato que deixar de comprovar qualquer um dos requisitos para
contratação no cargo.
Avaliação de Experiência aos 45 e 90 dias
Para acompanhar o desenvolvimento do colaborador, com objetivo de avaliá-lo e potencializálo será realizada, aos 45 e 90 dias a partir da data de sua admissão, a Avaliação de
Experiência com Foco em Competências. A avaliação será direta, realizada pela chefia
imediata e acompanhada de feedback ao colaborador.
Se houver rescisão de contrato ao final dos 90 dias (período de experiência), o gestor deverá
elaborar justificativa e encaminhar ao Departamento de Recursos Humanos.
Disposições gerais sobre Processo de Avaliação e Seleção:
Não serão fornecidos atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões relativas a
notas das avaliações realizadas pelos candidatos.
O prazo de validade dos Processos Seletivos será de 01(um) ano, contado a partir da data de
aprovação do candidato.
FIGURA 146 - CRONOGRAMA DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Após a contratação o colaborador participará da Integração Institucional, que é a porta de
entrada e objetiva recepcionar novos colaboradores, facilitando sua adaptação e
entendimento quanto ao funcionamento e filosofia da instituição. Fazem parte deste processo:
•

•

MANUAL DE INTEGRAÇÃO DO COLABORADOR - A integração possui todas as
informações necessárias para que o novo colaborador conheça a instituição e a
unidade, tais como: missão, visão, valores, história, benefícios, regras de conduta,
direitos e deveres e, noções de segurança no trabalho.
CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO - Documento de Identificação Funcional, com uso
obrigatório durante a jornada de trabalho. O crachá permite acesso às dependências
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•

da unidade, reconhecimento do profissional no contato com outros profissionais e a
identificação por parte da população atendida. O fornecimento será responsabilidade
da Pró-Saúde
UNIFORMES - A instituição fornecerá aos empregados uniforme para cada categoria
profissional, para realização de suas atividades sem nenhum custo. Este uniforme será
fornecido após a aprovação do candidato no período de experiência.

Após o período de experiência, o empregado deve estar devidamente uniformizado para
iniciar suas atividades, sendo que, a falta de qualquer item do uniforme implicará em medida
disciplinar. A reposição destes será de responsabilidade da Pró-Saúde.
12.1.2. CONTRATO DE TRABALHO
Resumo
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12

Nome do (a) empregado (a)
Data de admissão
Função
Setor
Horário da jornada de trabalho
Intervalo para refeição
Nº de horas semanais
Nº de horas mensais
Local da prestação de serviços
Salário mensal
Dados bancários

1 (uma) hora

R$ , ()
- BCO/AG. - C/C

EMPREGADORA
Nome
CNPJ
Endereço
Representante legal

, - A pessoa abaixo identificada mediante carimbo.

EMPREGADO (A)
Nome
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
RG
CPF
CTPS e Série
End. Residencial
Tels. Residencial e celular

- - -

CONDIÇÕES
1. O (A) EMPREGADO (A) exercerá a função acima mencionada, que poderá ser
desempenhada em qualquer local onde atua ou venha a atuar a EMPREGADORA.
2. A jornada de trabalho é a acima indicada. As partes acordam a realização do regime de
compensação de horas. (Art. 59, § 2º., CLT)
A EMPREGADORA pagará o salário mensal acima mencionado na forma e prazo
estabelecidos pela legislação.
3.

O (a) EMPREGADO (A) autoriza o pagamento do salário por meio de depósito
bancário a ser efetuado na conta corrente acima mencionada, da qual é titular.

O salário será reajustado na forma estabelecida pelas normas sindicais e legais.
PRAZO
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Este contrato de experiência é celebrado para vigorar por 45 (quarenta e cinco) dias, podendo
ser prorrogado uma vez por período igual. Vencida a prorrogação o contrato passará a vigorar
por prazo indeterminado.
OBRIGAÇÕES
1. Obriga-se o (a) EMPREGADO (A) a:
1.1. Manter sigilo absoluto quanto às informações a que tenha acesso por força de suas
atribuições funcionais, constituindo-se a sua violação falta grave passível de aplicação
das penalidades cabíveis.
1.2. Tomar ciência por escrito de regulamentos internos, normas, circulares, avisos e
medidas disciplinares e a obedecê-los rigorosamente, pois eles integram este contrato.
1.3. Usar os uniformes e EPIs (equipamentos de proteção individual) que lhe forem
entregues, devendo devolvê-los nas mesmas condições em que os recebeu, ressalvado
o desgaste natural do uso, sob pena de ressarcimento dos seus custos, quando da
rescisão deste contrato ou quando a EMPREGADORA solicitar.
1.4. Trabalhar em regime de alteração de turno e revezamento, conforme as necessidades
da EMPREGADORA, podendo ser remanejado (a) de jornada diurna para noturna ou
vice-versa, garantidos os adicionais legalmente cabíveis.
1.5. Realizar as horas extras autorizadas previamente pela EMPREGADORA. (Art. 61, CLT)
1.6. Aceitar todas as atividades que lhe forem atribuídas, desde que elas sejam compatíveis
com a sua qualificação profissional e condição pessoal.
DISPOSIÇÕES GERAIS
1. O (A) EMPREGADO (A) autoriza a descontar de seu salário qualquer importância da qual
ele venha a se tornar devedor em razão de convênios, refeições, participação de planos
de benefícios, adiantamentos e outros benefícios.
2. Independentemente da aplicação de sanções disciplinares, conforme a gravidade do ato,
o (a) EMPREGADO (A) responderá civilmente por quaisquer danos e prejuízos materiais
ou morais que, direta ou indiretamente, por culpa ou dolo, causar à EMPREGADORA ou
a terceiros, ficando está autorizada a ressarcir-se mediante desconto do valor total
apurado em folha de pagamento, com o que concorda e autoriza aquele (a).
3. A não aplicação de qualquer cláusula deste contrato não implica em renúncia, novação ou
alteração contratual, sendo ato de mera liberalidade e tolerância da EMPREGADORA,
mantendo-se intacto o aqui pactuado.
4. O excesso de horas trabalhadas em um dia pode ser compensado pela correspondente
diminuição em outro dia, respeitado os limites de 10 (dez) horas diárias e 44 (quarenta e
quatro) semanais, dispensado o acréscimo de salário. (Art. 59, § 2º., CLT)
A EMPREGADORA poderá alterar os horários de início e término de cada expediente e dos
intervalos para descanso, respeitados os limites legais.
O (A) EMPREGADO (A) cede à EMPREGADORA, em caráter irrevogável e irretratável, de
forma total e exclusiva, o uso de todo e qualquer trabalho por ele (a) criado e os direitos
patrimoniais de autor relativamente a produtos material e/ou intelectual eventualmente
resultante deste contrato. A cessão de direitos patrimoniais é efetuada de forma onerosa, em
contrapartida ao salário garantido ao EMPREGADO (A) pela EMPREGADORA, não podendo
aquele exigir o pagamento de quaisquer outros valores além dos que lhe serão pagos em
razão deste contrato.
Local e data:

, / / .
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12.1.3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ANUAL COM FOCO EM COMPETÊNCIA
A avaliação de desempenho com foco em competência é um retrato fiel da realidade no
trabalho, uma vez que identifica se o profissional e o cargo estão alinhados a estratégia da
empresa. Esta ferramenta busca melhorar a atuação do potencial do colaborador,
identificando e desenvolvendo as competências técnicas ou comportamentais.
A avaliação de desempenho será encaminhada e realizada pela Linha de Comando no mês
em que o colaborador completar 1 ano da sua admissão. Esta metodologia oportuniza tempo
necessário para avaliar o colaborador em seu desempenho em cada indicador de
competência definida para a sua função, baseada em sua descrição de cargos/atividades.
Optou-se por este método visando o acompanhamento programado, iniciando a avaliação
com o processo de seleção, seguindo com a avaliação de experiência (45 dias e 90 dias) e
por fim, a avaliação de desenvolvimento anual.
A avaliação de desempenho obedecerá este critério de realização em virtude da importância
em manter uma linha de continuidade ao processo: Seleção, Avaliação de experiência e
Avaliação de Desempenho Anual. A intenção é proporcionar o tempo necessário para a
identificação e o desenvolvimento das ações ao colaborador a cada etapa do processo.
A avaliação adotada será formal (formulário pré-estabelecido), direta (realizado pela chefia
imediata) e acompanhada de feedback (retorno da avaliação ao funcionário), pois considerase que este é um bom momento para o líder reforçar uma relação de confiança com o liderado,
comunicando as suas percepções e expectativas referente a atuação e o desempenho do
funcionário, uma vez que o principal objetivo é o DESENVOLVIMENTO de pessoas.
Vale ressaltar que a Avaliação de Desempenho é uma importante ferramenta de Gestão de
Pessoas que corresponde a uma análise sistemática do desempenho do profissional em
função das atividades que realiza, das metas estabelecidas, dos resultados alcançados e do
seu potencial de desenvolvimento, tendo como objetivo a promoção do crescimento pessoal
e profissional do funcionário e fornecer informações importantes para a tomada de decisões
acerca de salários, promoções, demissões, treinamento e planejamento de carreira, bem
como proporcionando o crescimento e o desenvolvimento da pessoa avaliada, além de
estimular resultados de cunho administrativo, motivacionais e de comunicação, dentre elas:
•

A identificação de pontos de melhoria a empresa no que concerne a atenção ao
colaborador – futuros projetos para o Grupo de Humanização em parceria com o RH;
A identificação de diferenças e ritmos individuais;
O estímulo ao Feedback;
O desenvolvimento da Linha de Comando;
O estímulo a comunicação e ao relacionamento interpessoal;
O direcionamento do funcionário na busca do auto-desenvolvimento;
O auxilio na verificação de aprendizagem, pois a Avaliação de Desempenho permite a
evidência do GAP individual;
A motivação e satisfação do colaborador com o seu trabalho e com a empresa; e
Apoio as Pesquisas de Clima Organizacional.

•
•
•
•
•
•
•
•

TABELA 129 - PRINCÍPIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
•
•

O processo de Avaliação de Desempenho obedecerá às rotinas estabelecidas e
conforme IT.RH.005;
O formulário será encaminhado pelo RH, via e-mail até o 15º dia útil do mês em
que o colaborador completar 1 ano da sua admissão, o qual deverá ser preenchido,
justificado, impresso e devidamente assinado pelos envolvidos. O prazo de
devolução do formulário impresso ao RH será até o último dia do referido mês, o
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•

•

•

qual será tabulado e encaminhado, em casos de deficiências, ao NEP para
programação e definição do PDI;
O avaliador deverá levar em consideração algumas observações:
1. Conhecer e compreender bem o significado dos critérios avaliados;
2. Conhecer cada funcionário que está sob sua responsabilidade;
3. Conhecer a atividade desenvolvida pelo avaliado;
4. Avaliar de forma: Clara e objetiva; isenta de interferências pessoais; baseada
em fatos concretos e sem julgamentos de valores.
Após o preenchimento da avaliação de desempenho, o Avaliador da área realizará
o feedback com o avaliado - colaborador, mantendo uma comunicação bilateral,
com retorno motivacional e desenvolvedor, ressaltando os pontos fortes e
pontuando os pontos fracos. Após o feedback, o avaliador ouvirá as considerações
do avaliado e discutirá e acordará com o mesmo os principais pontos a serem
desenvolvidos.
Atenção: Após avaliação do 1 ciclo de Avaliação de Desempenho (2011),
identificou-se alguns pontos frágeis, ao qual foram sugeridos ações ou medidas
corretivas. Dentre eles a sugestão de um cronograma diferenciado de datas de
entrega e devolução das avaliações de desempenho a equipe de enfermagem
(DENF), visando garantir a eficácia do feedback e por consequência garantir os
objetivos da Avaliação de Desempenho. A sugestão deste cronograma deu-se pela
observação de constantes atrasos na devolução da avaliação a partir do mês de
junho e consequente dificuldade de realização e compreensão do avaliador e
avaliado quanto a esta ferramenta em sua importância e benefícios. Os meses de
junho concentra aproximadamente 33,33% dos colaboradores contratados para
esta área, tendo em vista ser o mês que antecedeu a inauguração deste hospital,
o que tornou difícil e justifica as dificuldades encontradas no primeiro ciclo de
avaliações de desempenho por este grupo. Abaixo, o cronograma proposto de
entrega e devolução das avaliações a enfermagem a partir do 2 ciclo de avaliações.
Estas datas poderão ser modificadas mediante a necessidade e número de
profissionais.
• Janeiro - Entrega: dia 15/ Devolução: dia 31
• Fevereiro - Entrega: dia 15/ Devolução: dia 28 ou 29
• Março - Entrega: dia 15/ Devolução: dia 31
• Abril - Entrega: dia 15/ Devolução: dia 30
• Maio - Entrega: dia 15/ Devolução: dia 31
• Junho - Entrega: dia 15 de junho/ Devolução: dia 31 de julho
• Julho - Entrega: dia 1 de agosto/ Devolução: dia 15 de agosto
• Agosto - Entrega: dia 15/ Devolução: dia 31
• Setembro - Entrega: dia 15/ Devolução: dia 30
• Outubro - Entrega: dia 15/ Devolução: dia 31
• Novembro - Entrega: dia 15/ Devolução: dia 30
• Dezembro - Entrega: dia 15/ Devolução: dia 31

Com base no mapeamento de competências e metodologia especificada, criamos critérios de
pontuação para melhor compreensão do avaliado e avaliador e maior eficácia na mensuração
dos dados. Portanto:
•

Competências Comportamentais - Foco no cliente, Foco nos resultados e Gestão

de Pessoas:
4 – Máxima (Forte evidência da competência avaliada);
3 – Alta (Boa evidência da competência avaliada);
2 – Baixa (Pouca evidência da competência avaliada); e
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1 – Inexistente (Não há evidências da competência avaliada).
•

Competências Técnicas:
4 – Máxima (Domínio do conhecimento e da prática);
3 – Alta (Bom conhecimento e consegue por em prática);
2 – Baixa (Conhecimento Insuficiente para por em prática); e
1 – Inexistente (Não conhece).

Os resultados das avaliações serão tabulados para a definição do Plano de Desenvolvimentos
de Competências (PDC). Em casos, de deficiências ou lacunas apresentadas pelo
colaborador, entre o esperado e o atingido (GAPs), estas informações serão repassadas ao
Núcleo de Educação Permanente (NEP), o qual definirá o Plano de Desenvolvimento
Individual (PDI) para cada colaborador, visando o desenvolvimento frente ao desempenho e
a satisfação do colaborador no exercício de sua função e, por conseguinte, a valorização dos
objetivos e estratégias organizacionais e melhorias nos resultados.
Desenvolvimento com foco em Competência
Na sequência da avaliação de desempenho com foco na competência, o PDI é uma
importante ferramenta que apresenta as condições atuais de cada colaborador e ao mesmo
tempo, mostra o que pode (ou deve) ser realizado no seu desenvolvimento.
O Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) será realizado com a finalidade de suprir
eventuais gaps, entre o que se entende ser necessário para cada colaborador e o que
efetivamente se apresenta dentro do conceito de competências essenciais e especificas para
o exercício da função.
A partir da correta identificação das competências essenciais e específicas o NEP avaliará a
melhor forma de encaminhar os planos de desenvolvimento e criar estratégias que não,
necessariamente, podem ser TREINAMENTOS.
Podemos e devemos recorrer a todos os tipos de trabalhos para desenvolver os GAPs, tais
como:
•
•
•
•
•
•
•

Grupos de estudos,
Workshop,
Seminários,
Teatros,
Sessões de filmes,
Dinâmicas de grupo,
Dentre outros.

Após definição de cronograma, as convocações serão realizadas pelo NEP através de e-mail
as linhas de comando e convites individuais entregues pessoalmente a cada colaborador
convocado.
Como medida preventiva os PDIs serão abertos a todos os colaboradores interessados em
aprimora-se independente do apontamento na avaliação de desempenho anual. Nesta,
poderão participar ainda funcionários que tiveram apontamentos em avaliações de
experiência. Estas informações serão pontuadas pelo RH ou chefia imediata.
Incentivos de carreira com foco em competências
Os incentivos, carreiras e sucessão ocorrerão tendo como base para análise da Avaliação de
Desempenho do ano corrente, o progresso e o histórico funcional. Para casos de carreira e
sucessão, será inclusa também a análise de compatibilidade dos pré-requisitos do
colaborador e da vaga. Para todos os casos, o mínimo de tempo exigido pela empresa é que
o colaborador tenha pelo menos 03 meses de permanência no cargo atual na condição de
contrato por tempo indeterminado ou determinado.
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TABELA 130 - PRINCÍPIOS PARA O INCENTIVO DE CARREIRA
PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA O INCENTIVO DE CARREIRA
•
RH deverá auxiliar a direção no que concerne ao dimensionamento de pessoal, de
acordo com as especificidades de cada diretoria setorial, disponibilizando seus relatórios
mensais atualizados, informando as admissões, demissões e afastamentos, com
quantitativos reais;
•
Para o incentivo de carreira o colaborador deverá apresentar os requisitos
estabelecidos para o cargo e desejável fazer parte do quadro funcional da empresa no
mínimo de três meses;
•
Será considerada também para análise prévia as informações do histórico funcional
(pontualidade, assiduidade, medidas disciplinares, dentre outros);
• A avaliação de experiência será utilizada como ferramenta de análise até seis
meses da data de admissão. Após os seis meses a avaliação de desempenho anual
será antecipada na data de envio e devolução, sendo considerada a nova data de
emissão para as próximas avaliações de desempenho anual;
•
A avaliação de Desempenho anual será válida até 11 meses após sua realização
para efeitos de análise;
•
O incentivo de carreira será considerado para casos de crescimento profissional na
ascendência de nível hierárquico, considerando as atribuições e responsabilidades
diferenciadas e salário superior;
•
Para cargos de mesmo nível hierárquico e responsabilidades, atribuições e salários
semelhantes será necessário apenas a análise do histórico funcional e o mínimo de três
meses de permanência na empresa, sendo considerada mudança de função simples;
•
Caso o incentivo de carreira ou mudança de função simples seja efetivado o
colaborador terá como nova data de emissão para as próximas avaliações de
desempenho anual a data efetiva da mudança de função;
•
O incentivo de carreira poderá ocorrer no máximo até duas vezes em um período
de 12 meses. Contudo, será necessário que haja o mínimo de três meses na função atual
para se ter um tempo mínimo para a avaliação. Neste caso poderá ser utilizada para a
segunda analise de promoção a avaliação de desempenho anual, a qual será antecipada
a data de entrega e devolução, sendo considerada a nova data de emissão para as
próximas avaliações de desempenho anual;
•
O tempo de empresa será um pré-requisito básico para análise prévia do
colaborador em caso de incentivo de carreira e mudança de função simples. Contudo,
este requisito somente será flexível em casos esporádicos devidamente justificados e
aprovados pela diretoria registrado em avaliações de experiência ou desempenho anual.

Os profissionais, poderão ser contatados pela Convecção das Leis Trabalhistas – CLT e pelo
Regime de Pessoa Jurídica - PJ.
A Organização Social adotará as Rotinas estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde
respeitando a de legislação de funcionários públicos do Estado. Todos os funcionários ativos
serão cadastrados no CNES.
ESTRATÉGIAS PARA COMBATER O ABSENTEÍSMO
O absenteísmo é um problema para a organização, seja ele causado por motivos de saúde
ocupacional (acidentes típicos de trabalho, de trajeto, doenças do trabalho ou doenças
ocupacionais) ou assistencial (doenças comuns, tratamentos médicos ou odontológicos,
gravidez de risco, cirurgias) ou ainda por motivos que não por saúde (doação de sangue, gala,
acompanhamento médico, luto ou por motivos de ordem legal).
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Uma das grandes preocupações dos dirigentes é como evitar que os profissionais faltem, já
que o absenteísmo (ausência no ambiente de trabalho) prejudica não apenas a um único
colaborador, mas também pode ter efeitos significativos sobre o desempenho de uma equipe.
A Pró-Saúde incentiva a presença e desestimula as ausências ao trabalho através de práticas
gerenciais e culturais que privilegiam a participação, ao mesmo tempo em que desenvolvem
atitudes, valores e objetivos dos colaboradores favoráveis a participação. Gerando assim
maior satisfação da parte dos colaboradores.
Ações que podem auxiliar as organizações a diminuírem os percentuais de falta dos
colaboradores.
1 - Não há nada mais desagradável para uma pessoa do que conviver em um ambiente que
não tenha as mínimas condições de limpeza. Por isso, quando a empresa mantém um
constante processo de manutenção que assegure a limpeza, muitos afastamentos como
licença médica podem ser evitados.
2 - Durante eventos comemorativos, aproveitando a oportunidade dos profissionais estarem
em um momento de integração, a companhia tem a alternativa de promover ações voltadas à
qualidade de vida do trabalhador.
3 - Não são poucos os casos de afastamentos por licenças médicas em decorrência de
doenças provocadas pelo esforço repetitivo. Estimular seus funcionários a praticarem
exercícios laborais que a princípio podem ser conduzidos por educadores especializados.
Depois que os profissionais abraçam a ideia, sem dúvida alguma a melhoria da qualidade de
vida no trabalho será valorizada.
4 - A promoção de campanhas de conscientização sobre a importância do trabalho de cada
um colaborador faz um diferencial significativo. Isso porque o profissional passa a entender a
importâncias que as atividades que ele desenvolve têm, de fato, valor para a companhia. Isso,
por sua vez, pode estimulá-lo trabalhar novas competências técnicas e comportamentais.
5 - A presença de gestores despreparados ou, então, de pessoas que chegam ao extremo de
usar a autoridade para humilhar os liderados, é um dos fatores que levam profissionais a se
ausentarem do trabalho ou mesmo procurar outra oportunidade no mercado. Dizer "Não" aos
líderes tiranos é dizer "SIM" para uma equipe motivada.
6 - A concepção de individualismo já não faz parte da cultura de uma empresa globalizada.
Nesse sentido, a gestão deve focar ações específicas para o estímulo ao espírito de equipe.
Quando se atua em uma companhia, onde as pessoas entendem que unidas vão "mais longe",
a vontade de atender às expectativas da empresa aumenta.
7 - Muitos profissionais chegam atrasados no expediente porque enfrentam diariamente o
trânsito caótico dos centros urbanos. Existe também quem perca horas de trabalho
(considerando-se o período de seis meses, por exemplo), porque a empresa onde atual é de
difícil acesso. Seja pela carência de transporte coletivo ou devido à região onde a instituição
instalou-se, quando a organização tem recursos para investir no transporte dos
colaboradores, observa que esse investimento vale a pena quando é realizado um
levantamento das horas de ausência versus a manutenção do veículo.
8 - A presença do profissional de Recursos Humanos em todos os departamentos da
companhia serve de termômetro para avaliar o clima, identificar falhas gestão e encontrar
soluções, antes que a empresa sofra algum tipo de prejuízo.
9 - A adoção de ferramentas como pesquisa de clima organizacional ou mesmo de avaliação
de desempenho, permite que a organização identifique os pontos fortes e fracos que precisam
ser trabalhados no profissional. Quando isso ocorre, é possível dar um feedback ao
colaborador e ele, por sua vez, entenderá que a empresa não o vê apenas como um "número"
a ser adicionado à folha de pagamento.
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10 - Sem uma política de comunicação interna clara, os funcionários ficam sujeitos a
receberem informações distorcidas como, por exemplo, demissão em massa, corte de
benefícios etc. Através dos canais de comunicação, a empresa passa tranquilidade aos
profissionais e esses conseguem cumprir suas responsabilidades com mais eficácia. As
chances de profissionais conscientes se ausentarem do trabalho caem significativamente
PREMISSAS BÁSICAS
Por acreditar na capacidade de promover o desenvolvimento de pessoas, o hospital define e
estabelece a política de Gestão de Pessoas, porém considerando algumas premissas
básicas:
•
•
•
•
•
•

•

Cumprir todas as exigências, normas, leis e convenções legais pertinentes às relações
e ambiente de trabalho e aplicáveis às nossas atividades;
Assumir o compromisso público de defesa e proteção aos Direitos Humanos, Direitos
da Criança e Direitos Fundamentais do Trabalho, em alinhamento a Princípios,
Padrões e Tratados conclamados nacional e internacionalmente;
Respeitar a diversidade e dignidade do ser humano, preservando a individualidade e
privacidade, não admitindo a prática de atos discriminatórios de qualquer natureza: no
ambiente de trabalho com público interno e externo;
Assegurar o bom relacionamento entre todos os profissionais da empresa, mantendo
um ambiente de trabalho seguro e saudável e propiciar condições para níveis ótimos
de desempenho e produtividade;
Assegurar a segurança e saúde ocupacional e contribuir para melhoria da qualidade
de vida dos colaboradores;
Promover o constante desenvolvimento e aperfeiçoamento das potencialidades
técnicas e comportamentais de nossos colaboradores e disponibilizar mecanismos
favoráveis que lhes permitam administrar seu plano de crescimento, pessoal e
profissional, a fim de garantir a melhoria contínua dos processos de gestão;
Garantir prioridade de oportunidades para o crescimento profissional das pessoas,
pelo investimento e desenvolvimento das competências, pela valorização e respeito
ao conhecimento e formação profissional, estes adquiridos ao longo da carreira.

TABELA 131 - CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
DA GESTÃO POR COMPETÊNCIAS
PERÍODO DE
AÇÕES
AÇÕES COMPLEMENTARES
REALIZAÇÃO
1.Mapeamento do Perfil de
Competências
Jan
Organizacionais
2.Mapeamento e
mensuração de
Jan a mar
Competências do Cargo
3.Elaboração da Política de
Gestão de Pessoas

Mar a abr

4.Avaliação de
Desempenho com foco em
Competências

A partir de abril

5.Treinamento e
Desenvolvimento de
Competências

A partir de maio

- Treinamento aos líderes com foco
em Gestão por Competências.
Reunião com a Liderança com Foco
na Avaliação de Desempenho.
- Com os resultados da avaliação,
definir o plano de desenvolvimento de
competências dos colaboradores
(PDC).
- Definir o plano de desenvolvimento
individual (PDI) com base no PDC.
- Realizar ações para o
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6.Seleção por
Competências

A partir de maio

7.Incentivos e Mudança de
função com foco em
competências.

A partir de maio

8.Descrição de Cargos e
Competências

Sempre que
necessário

9.Política de Gestão de
Pessoas

Anualmente

desenvolvimento do colaborador
conforme definição do PDI.
- Alteração das Instruções de trabalho
e formulários adaptando-os ao
modelo gerencial de gestão por
competências.
- Alteração das Instruções de trabalho
e formulários adaptando-os ao
modelo gerencial de gestão por
competências.
- Atualizar a descrição de cargos e
mapear as competências sempre que
houver alterações, inclusões ou
exclusões de cargos.
- Atualizar a Política de Gestão de
Pessoas anualmente, tendo como
base o diagnóstico realizado após
fechamento de cada ciclo de
avaliações.

12.2. PROPOSTA DE REGISTRO E CONTROLE DE PESSOAL E MODELO
PARA ESCALAS DE TRABALHO
12.2.1. PONTO ELETRÔNICO
O hospital utilizará o ponto eletrônico conforme a Portaria 1510 do MTE. Esta consiste
basicamente em utilizar um aparelho e sistema de ponto eletrônico inviolável e homologado
por este órgão, em que permite a emissão de comprovantes de registro de marcação do
colaborador a cada registro realizado pelo mesmo. Caberá o colaborador registrar
rigorosamente os seus horários – entrada e saída - realizando o seu horário de trabalho de
acordo com a escala de trabalho mensal. A tolerância permitida será para a antecipação de
horários, atrasos e saídas em até 10 minutos diários.
O colaborador que cumprirá sobreaviso, conforme definição em escala, sempre que acionado
para comparecer ao hospital deverá registrar os seus horários de entrada e saída, bem como
em casos de colaboradores que cumprirão horas extras, as quais ocorrerão somente com a
autorização previa do responsável pelo setor/área mediante justificativa
REGISTRO DE PONTO
Conforme exposto no artigo da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT):
Art. 74 – O horário do trabalho constará de quadro, organizado conforme modelo expedido
pelo Ministro do Trabalho e afixado em lugar bem visível. Esse quadro será discriminativo no
caso de não ser o horário único para todos os empregados de uma mesma seção ou turma.
§ 1º - O horário de trabalho será anotado em registro de empregados com a indicação de
acordos ou contratos coletivos porventura celebrados.
§ 2º – Para os estabelecimentos de mais de dez empregados será obrigatória a anotação da
hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções
a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período
de repouso.
Todos os funcionários devem registrar seu ponto, com exceção dos Diretores e Consultores,
mediante comunicado do Diretor Geral do serviço formalizado junto ao Departamento
Pessoal.
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O registro da presença do funcionário se realiza por meio de ponto eletrônico biométrico.
Atende ao preconizado pela Portaria TEM 1.510 de 2009, que regulamenta o Sistema de
Registro de Ponto.
A assiduidade e pontualidade são consideradas pela instituição condições fundamentais para
não prejudicar as rotinas e não comprometer as atividades desenvolvidas.
Em situações de Férias, Auxílio-Doença, Acidente de Trabalho, Licença Maternidade, Adoção
ou Paternidade, o registro de ponto permanecerá em branco e as devidas anotações serão
realizadas no Tratamento de Ponto, para impressão do Espelho do Ponto.
Alterações de horários de trabalho somente podem ser realizadas com previa autorização do
Gestor.
O Espelho de Ponto deverá ser assinado exclusivamente pelo funcionário.
FALTAS
São consideradas faltas, conforme a situação:
Faltas abonadas: Licença Médica, Licença Nojo (Falecimento pai, mãe, filhos e irmãos.),
Licença Gala, Licença Paternidade, Participação em Processos na Justiça, Serviço Militar,
dentre outros conforme disposto no art. 473 da CLT.
Faltas Justificadas: São aquelas que não estão contempladas na CLT ou em Instrumento
Coletivo de Trabalho, mas que necessitam de comprovante ou declaração de
comparecimento e o empregado é descontado em Folha de Pagamento sem perda do período
de gozo de férias e 13º. Salário.
Faltas Injustificadas: São aquelas faltas sem nenhum tipo de comprovante, portanto, geram
desconto em Folha de Pagamento, quando superior a 05 (cinco) faltas dentro do Período
Aquisitivo, com perda no 13º. Salário e período de gozo de férias.
AFASTAMENTOS - INSS
Auxílio Doença e Acidente de Trabalho: Em caso de afastamento superior a 15 (quinze)
dias, o empregado é encaminhado ao INSS para dar entrada no Auxílio Doença.
Licença Maternidade: O artigo 392 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, prevê que
a partir do 8º (oitavo) mês de gestação, mediante apresentação de atestado médico de 120
(cento e vinte) dias, a empregada poderá gozar do benefício, que é pago pela Instituição em
Folha de Pagamento e deduzido na Guia de Recolhimento da Previdência Social. A licença
maternidade também é garantida para gestantes que perderem o feto acima da 23ª semana
de gestação.
Licença Adoção: De acordo com a Lei 12.873 – Art. 71-A: Ao segurado ou segurada da
Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é
devido salário-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias.
TABELA 132 - INTRUÇÃO PARA REGISTRO DE PONTO
Objetivo: Incluir colaborador no sistema de ponto e orientar sobre critérios a serem
observados e cumpridos no que diz respeito ao registro de ponto dos colaboradores.
Documentos Complementares:
Abono de faltas, atraso e troca de plantão.
Autorização de Horas Extras
Orientação Formal
Definições e Siglas:
DP: Departamento Pessoal
Setores Relacionados: Todos
Descrição da Instrução de Trabalho:
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AÇÃO
1.

Cadastrar
no sistema
de ponto.

2. Cadastrar
digital

3. Registrar o
Ponto

4. Informar
horários

RESPONSÁVEL FORMULÁRIO/MATERIAL DESCRIÇÃO DA AÇÃO
Cadastrar os dados do
colaborador no sistema
DP
Sistema eletrônico
com: matrícula, nome,
setor, função, horário,
escala e PIS.
Cadastrar digital do
DP
Relógio Ponto Biométrico colaborador no relógio
ponto.
Explicar e mostrar
visualmente como
posicionar o dedo
DP
Relógio Ponto Biométrico
corretamente no relógio
confirmando o registro
da jornada de trabalho.
Confirmar o horário de
trabalho para registrar
corretamente a jornada,
informar a necessidade
de se ter 04 registros
sendo registro de
entrada e saída do
intervalo de refeição,
entrada e saída do
expediente.
DP

5. Medidas
Disciplinares D.P e Gestor

6. Esquecer de
registrar
DP
ponto,
solicitar

Sempre frisar a
obrigatoriedade em
cumprir o intervalo de
Intrajornada, para
jornada de até 06 horas
diárias intervalo de 15
minutos e mais de 06
horas diárias 01 ou até
02 horas de intervalo.
O colaborador deverá
cumprir rigorosamente a
jornada de trabalho. No
caso de Horas extras
realizadas sem
justificativa e autorização
da Diretoria, será pago o
valor devido na folha de
pagamento, porém
poderá sofrer medidas
disciplinares como;
Orientação formal (até
03), Advertência Formal
(até 03), Suspensão e
demissão.
O colaborador deverá
preencher um formulário
por data e tipo de
ocorrência, solicitando a
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troca de
plantão,
abonar
faltas

7. Corrigir a
divergência
do ponto

8. Autorizar
Horas
Extras

correção do evento
mediante assinatura do
gestor imediato.

DP

Diretoria Adm.

Entregar ao DP o
formulário devidamente
preenchido e autorizado
para abonar a
divergência especificada
dentro do prazo de
fechamento do ponto.
Gestor deverá preencher
formulário disponível no
SAS, e entregar o
relatório devidamente
autorizado pela Diretoria
ao DP até dia 20 de cada
mês.

12.2.2. ESCALA DE TRABALHO
As escalas de trabalho mensais serão elaboradas pela chefia imediata, respeitando o limite e
regras estabelecidos por lei (informadas anteriormente). As mesmas serão entregues ao setor
de RH até 15 de antecedência do mês de competência. Desta forma, o colaborador estará
ciente e apondo a sua assinatura na escala de trabalho conhecendo os seus horário e folgas
com pelo menos 15 dias de antecedência.
Somente em situações de extrema necessidade será permitida a troca de plantão (horário de
trabalho ou dia de serviço) com outro colega. Para tanto, a troca de plantão deverá respeitar
algumas regras. A primeira refere-se à troca de dias de serviço, a qual deverá ocorrer entre o
dia 1o e o dia 30 do mês da troca, visando o melhor acompanhamento do colaborador e da
chefia imediata e a realização de carga horária mensal. A segunda regra refere-se à
solicitação de troca, a qual deverá ser realizada com a antecedência mínima de 72 horas e
mediante formulário próprio para trocas de plantão, a qual deverá ser preenchida em todos os
campos, justificada e assinada pelos dois colaboradores envolvidos. A terceira regra referese à validade da solicitação de troca que ocorrerá somente se autorizada pelo responsável do
setor/área, o qual fará o encaminhamento ao setor de RH.
Em caso de falta, o colaborador que se comprometeu a fazer o plantão do colega será
responsabilizado e sofrerá o desconto em seu salário.
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FIGURA 147 - MODELO DE ESCALA UTILIZANDO SISTEMA ELETRÔNICO

FIGURA 148 - MODELO DE ESCALA:
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12.3. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DE ENSINO
PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTÁGIOS CURRICULARES E
TREINAMENTOS
Acreditando que o poder das ideias compartilhadas, recursos e experiências ajudam a
desenvolver com qualidade os trabalhos institucionais, a Pró-Saúde pretende expandir suas
parcerias com diferentes organizações como estratégia para importantes mudanças sociais.
Como tal, as parcerias são ferramentas eficazes no sentido de agregar força e legitimidade
às políticas públicas, na perspectiva de uma gestão compartilhada que reforce e complemente
ações planejadas. Para a manutenção dos grandes desafios institucionais ao longo do ano,
entendemos que a manutenção das parcerias institucionais deve sustentar as discussões, isto
porque novos desafios são lançados para o surgimento do fazer acontecer as ações
planejadas.
Nesta perspectiva a Pró-Saúde, já realiza convênios as com a faculdades e universidade,
possibilitando o acesso do aluno de graduação as dependências do hospital.
Mediante solicitação prévia e contrato com instituições de ensino, poderá ser campo de
estágios para os outros cursos técnicos, de graduação, especialização e pós-graduação, com
interesse nos serviços prestados, sejam de entidades públicas ou privadas.
É intenção da OS promover parceiras com Universidades possibilitando o acesso do aluno de
graduação as dependências do hospital, bem como parcerias com as escolas técnicas
existentes na região.

12.4. PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
A Política de Desenvolvimento de Pessoas da Pró-Saúde integra as ações de
desenvolvimento e capacitação de todos os profissionais pertencentes a Unidade de Saúde,
a fim de contribuir para o aperfeiçoamento e crescimento de seus profissionais e manutenção
de um bom clima organizacional, favorecendo a interação e integração nos processos de
trabalho. As ações de desenvolvimento e capacitação dos profissionais serão realizadas de
acordo com a estrutura e número de colaboradores da unidade.
Avaliação de Desempenho
A avaliação de desempenho deve ser encaminhada e realizada pelo gestor. Esta metodologia
oportuniza tempo necessário para avaliar o colaborador em seu desempenho em cada
indicador de competência definida para a sua função, baseada em sua descrição de
cargos/atividades.
A avaliação adotada é formal (formulário pré-estabelecido), direta (realizado pela chefia
imediata) e acompanhada de feedback (retorno da avaliação ao funcionário). Serão levadas
em consideração as competências comportamentais e técnicas do funcionário. Será realizada
a cada 02 anos.
Esta avaliação será de 180 graus. Este tipo de avaliação é uma ferramenta que tem como
foco a gestão estratégica de pessoas, onde o avaliado é analisado somente pelos seus
superiores, ou seja, permite que o gestor realize uma avaliação de cada membro da sua
equipe, tendo por base as metas que lhe foram determinadas durante o período.
Capacitação do Profissional
Capacitar é tornar o profissional habilitado para desempenhar sua função e favorecer, tanto
o empregador, quanto o colaborador, uma vez que este se sente mais motivado e apto
para o exercício de suas funções.
A capacitação dos profissionais deverá ocorrer após a avaliação de desempenho ou quando
houver inclusão de novo equipamento e/ou sistema na unidade, ou ainda por solicitação
do gestor da área. Será elaborado um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) para o
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colaborador com avaliação de desempenho menor que 70 pontos. Esta atividade será
acompanhada pelo RH e pelo gestor da área. O funcionário é responsável por executar as
tarefas definidas no seu PDI.
Os profissionais em cargos de liderança deverão atingir pontuação acima de 80.
Ressaltamos que além das ações do PDI, cada unidade de saúde possuirá um Plano Global
de Capacitação Técnica promovido pelo Núcleo de Educação Permanente.
Conforme citado anteriormente, a avaliação de desempenho ocorrerá a cada 2 anos, sendo
que a segunda avaliação terá como base a execução do PDI. O baixo desempenho na
segunda avaliação poderá gerar o desligamento do colaborador.
Incentivos De Carreira
O incentivo de carreira e sucessão, quando ocorrer, deve ter por base a análise da
Avaliação de Desempenho do ano corrente, o progresso e o histórico funcional. Para casos
de carreira e sucessão, será inclusa também a análise de compatibilidade dos prérequisitos do colaborador e da vaga. Para todos os casos, o mínimo de tempo exigido pela
empresa é que o colaborador tenha pelo menos 12 meses de permanência no cargo atual
na condição de contrato por tempo indeterminado.
Poderá haver exceções que deverão ser justificadas e autorizadas pelo Diretor Geral da
Unidade.
Princípios básicos para o incentivo de carreira: o colaborador deve apresentar os
requisitos estabelecidos para o cargo e é desejável que faça parte do quadro funcional da
unidade há, no mínimo, 12 meses.
Será considerada também para análise prévia as informações do histórico funcional
(pontualidade, assiduidade, medidas disciplinares, dentre outros) e sua avaliação de
desempenho citado acima.
O tempo de empresa será um pré-requisito básico para análise prévia do colaborador em
caso de incentivo de carreira e mudança de função simples. Contudo, este requisito
somente será flexível em casos esporádicos devidamente justificados e aprovados pela
diretoria registrado em avaliações de experiência ou desempenho anual.

12.4.1. PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE
A educação continuada é um processo dinâmico de ensino-aprendizagem, destinado a
atualizar e melhorar a capacitação de pessoas. É um elemento importante no funcionamento
de qualquer instituição, com o objetivo de adequações de funções para melhorar a eficiência
e qualificação dos colaboradores, a competência profissional e o nível de satisfação do
usuário.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a educação continuada como essencial
para a qualidade da assistência à saúde. Entende que auxilia no desenvolvimento dos
recursos humanos, num esforço sistemático de melhorar o funcionamento dos serviços
através do desempenho do pessoal.
Assim, para minimizar e qualificar as deficiências encontradas no ambiente de trabalho, foi
proposto à implementação da educação permanente em saúde, que tem por desafio:
1. Mobilizar os profissionais de enfermagem para resgatar a concepção voltada para o
desenvolvimento de suas práticas;
2. Orientar e educar, identificar as necessidades das equipes de enfermagem que atuam nos
diferentes setores para minimizar as deficiências de mão-de-obra;
3. Realizar treinamentos teóricos e práticos nos setores com os enfermeiros e técnicos de
enfermagem para exercício diário de aprimoramento técnico/prático, para que os mesmos

408

Proposta Técnica para Gerenciamento, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde da Maternidade
de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” - AP– Edital de Seleção nº003/2017 Processo 304.29974/2017

aperfeiçoem seu processo de trabalho (tomada de decisão, liderança, supervisão,
habilidades, flexibilidade e trabalho corpo-a-corpo);
4. Ao admitir novos colaboradores será realizada a integração dos mesmos na instituição pelo
enfermeiro da educação continuada, onde após a contratação será realizado prioritariamente
a apresentação da área física da instituição como um todo, posteriormente irá ser entregue o
cronograma de ambientação nos setores Unidade de Internação ( Médica Cirúrgica, Pediátrica
e Gineco-Obstétrica), Centro Cirúrgico, Central de Materiais Esterilizados(CME),
Urgência/Emergência, Ambulatório, Unidades de Terapia Intensiva (Adulto, Pediátrica e
Neonatal e Nefrologia), contendo a data e horário.
O cronograma contemplará a programação das aulas teóricas e práticas tanto das aulas
teóricas quanto das aulas práticas;
5. As aulas teóricas: serão ministrados conteúdos em sala de aula. Antes do início de cada
aula será realizado pré-teste para avaliação do conhecimento relacionado ao assunto a ser
estudado, e no final de cada aula será realizado o pós-teste para avaliar se adquiriram
conhecimento suficiente para executarem suas tarefas no dia-a-dia, de forma que visem o
desenvolvimento do serviço nas unidades assistenciais;
6. As aulas práticas: o enfermeiro da educação continuada irá acompanhar monitorizar,
direcionar e explicar os procedimentos realizados nos setores. Os novos colaboradores
estarão sendo avaliados durante a realização dos procedimentos técnicos relacionados à
assistência. Estarão sendo observados quanto ao seu processo de desenvolvimento
conhecimento, habilidades e comunicação no trabalho, para que possam:
- ser avaliado os resultados;
- adquirir o desenvolvimento da capacidade técnica;
- conhecer o seu perfil do colaborador;
- observar a qualidade no atendimento ao usuário;
- identificar os problemas, diagnosticando a necessidades de mudança;
- detectar formas alternativas para a correção de falhas;
- proporcionar “feedback” aos funcionários sobre o seu desempenho.
7. As formas de avaliação: Descrever a sistemática de prova no início de cada plantão
Os colaboradores novos serão avaliado no período dos 40 e 85 dias pelo enfermeiro da
educação continuada junto com o enfermeiro assistencial do setor, através do Formulário de
Avaliação de Desempenho Técnico/Prático de Enfermagem;
8. Durante o período de experiência na unidade assistencial, o enfermeiro da área deverá
realizar o acompanhamento do novo colaborador, e informar ao enfermeiro da educação
continuada qualquer dificuldade que o novo colaborador esteja enfrentando. O enfermeiro da
educação continuada passará a acompanhar o novo colaborador para identificar possíveis
fragilidades que deverão ser trabalhados ainda no período de experiência.
9. Todas as informações relacionadas ao acompanhamento do colaborador, em período de
experiência, deverão ser registradas no formulário de desempenho técnico/prático de
enfermagem;
10. Ao completar 60 dias será realizada uma prova teórica, para avaliar o conhecimento
básico, teórico, prático e gerencial que o colaborador adquiriu no período de experiência;
11. Durante a avaliação de 85 dias, o enfermeiro da educação continuada emite o parecer
liberando ou não o colaborador para assumir as atividades nas unidades assistenciais;
12. Caso o colaborador não esteja apto ao desempenho das atividades em 90 dias, o
enfermeiro da educação continuada e o enfermeiro responsável pela área de trabalho do novo
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colaborador deverão finalizar a avaliação procedendo ao desligamento do avaliado. Ainda, de
acordo com a avaliação de ambos os enfermeiros, haverá situações em que o novo
colaborador poderá apresentar deficiências que poderão ser trabalhadas após 90 dias de
experiência, para estes casos deverá ser aberto um plano de ação para capacitação do novo
colaborador. Este será liberado para as atividades nas unidades somente após avaliação e
registro do enfermeiro da educação continuada e após a execução do plano de ação;
13. A avaliação será encaminhada ao Núcleo de Educação Permanente (NEP) para registro
e acompanhamento.

I.

PROPOSTA
TÉCNICA
FUNCIONAMENTO

PARA

IMPLANTAÇÃO

E

PLENO

TABELA 133 – CRONOGRAMA DE IMPNATAÇÃO/INÍCIO DAS ATIVIDADES
CATEGORIA

CRONOGRAMA

Diretor Geral

Início do Contrato

Diretor Técnico

Início do Contrato

Gerente Operacional de Enfermagem
Diretor Administrativo e Financeiro
Secretária
Enfermeiro NEP/CCIH
Analista de SAME/Estatística
Técnico de Radiologia
Enfermeiro obstetra
Técnico de Enfermagem
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Técnico de Enfermagem
Supervisor de Nutrição
Cozinheiro
Auxiliar de Cozinha
Copeiro
Técnico de Nutrição
Lactaria a
Assistente Social
Psicólogo
Líder de Hotelaria
Recepcionistas
Auxiliar administrativo
Analista Contador
Analista Contratos
Faturista
Supervisor de Gestão de Pessoas
Analista de RH
Analista de DP
Auxiliar de DP
Auxiliar administrativo
Téc. Segurança do Trabalho

Início do Contrato
Início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
Início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
Início do Contrato
Início do Contrato
Início do Contrato
Início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
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Técnico de Informática
Auxiliar Administrativo/Patrimônio
Farmacêutico
Farmacêutico RT
Auxiliar de Farmácia
Auxiliar de Almoxarifado
Comprador
Auxiliares de Higienização/Serviços Gerais
Auxiliar de Lavanderia /Rouparia
Motorista Utilitário
Maqueiro
Oficial de Manutenção
Auxiliar de Manutenção
Técnico em Eletricidade

Início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
Início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
60 Dias após o início do Contrato
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FIGURA 149 – PROPOSTA DE CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO E PLENA ATIVIDADES DOS SERVIÇOS
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