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I. INTRODUÇÃO 

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Mendes de Castro Veloso é 

administrado pela Pró-Saúde desde 03 julho 2006. Neste período elaborou e 

implantou vários projetos e implementou a gestão da unidade de saúde, com  

melhorias que ocorreram dentro das necessidades operacionais, portanto dentro do 

objeto do contrato de gestão.  

Os projetos implantados, tem como essência construir relações mais próxima com 

as comunidades inseridas nos municípios que fazem parte da referencia da 11º 

Centro Regional de Saúde, recebendo estes usuários na Instituição e participando 

de ações de saúde naquelas comunidades, difundindo a missão do hospital Regional 

e com isso interagindo de forma humana e transparente com a população do 

Sudeste do Pará. 

  Neste período, também, conquistamos o reconhecimento da população atendida, 

através de avaliação dos serviços prestados atingindo um índice médio de 96% cujo 

resultado só foi possível através de investimentos e desenvolvimentos de um Corpo 

Clinico e de Enfermagem altamente qualificado, tanto técnico como humanizados 

que permitiram resolutividade a pacientes de média e alta complexidade de 

trauma, clinica aguda e tumores graves de acordo com a vocação do hospital. 

 No mês de dezembro 2011, foi a implantado o Núcleo de Gestão da Qualidade para 

preparação a Acreditação do Hospital, cujo planejamento de certificação será no 

mês de dezembro 2012, titulando assim a excelência tanto da gestão 

administrativa como assistencial, tendo como grande beneficiado a população 

atendida que continuará recebendo uma assistência ainda mais qualificada.  
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II. CARACTERISTICAS DO MUNICÍPIO 
 

Localização 

Marabá é um município brasileiro do estado do Pará. Pertencente à mesorregião do 

Sudeste Paraense e à microrregião homônima, localiza-se a sul da capital do 

estado, distando desta cerca de 485 quilômetros. Sua localização tem por 

referência, o ponto de encontro entre dois grandes rios, Tocantins e Itacaiunas, 

formando uma espécie de "y" no seio da cidade, vista de cima.  

Divisa com municípios e distritos 

O Município faz divisa com os municípios: ao norte: Itupiranga, Jacundá e Rondon 

do Pará; ao sul: São Geraldo do Araguaia, Curionópolis, Parauapebas e São Félix do 

Xingú; ao leste: Bom Jesus do Tocantins e São João do Araguaia e a oeste com 

Senador José Porfírio.   

Área  

O Município possui uma área de 15 092,268 km2. 

Clima  

O clima é equatorial quente e úmido, onde há somente duas estações: a chuvosa e 

a seca ou estiagem. 

Por estar situada próxima a linha do Equador, a região de Marabá sofre influência 

de vários fatores macro-climáticos que originam a convergência dos ventos alísios, 

a elevada evaporação e as altas temperaturas, assegurando umidades absolutas 

elevadas, permitem o transporte atmosférico de grandes massas de vapor de água, 

a umidade relativa do ar se mantêm elevada e a capacidade de geração de 

precipitação convectiva é elevada durante todo o ano. 

 Temperatura mínima registrada: 15°C 

 Temperatura máxima registrada: 44,2°C 

Vegetação  

É bastante diversificada a cobertura vegetal do município de Marabá. Há um 

predomínio de floresta densa de montanha e também floresta aberta latifoliada e 

até mesmo regiões de campos. Por apresentar esta característica tão diversa o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Equatorial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_do_equador
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município detém um dos maiores patrimônios naturais do Brasil, abrigando em seu 

território grandes reservas florestais como a Reserva Biológica do Tapirapé e a 

Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri.  

Fonte: pt.wikipédia.org 

Aspectos Demográficos 

Tabela - Dados Demográficos - Marabá, PA, Região Norte e Brasil  

Discriminação Marabá PA R. Norte Brasil 

Pessoas Residentes – 2009 203.048 7.431.041 15.359.645 191.481.045 

Por sexo – 2009     

Masculino 102.265 3.759.069 7.768.204 94.050.601 

Feminino 100.783 3.671.972 7.591.441 97.430.444 

Crescimento anual em % 
2006/2009 

0,4 1,5 0,7 0,8 

Nascimentos – 2008 5.122 150.619 314.704 2.917.432 

Mulheres em idade fértil (10 

-49 anos) – 2009 
68.282 2.401.067 4.986.623 61.417.666 

Proporção da pop. feminina 
em idade fértil, 2009 (%) 

67,8 65,4 65,7 63,0 

% População - 00 a 09 
anos-2009 

20,95 21,09 21,46 17,05 

% População – 10 a 19 
anos-2009 

21,03 20,94 21,00 17,37 

% População – 20 a 39 
anos-2009 

35,86 34,32 34,27 33,57 

% População – 40 a 59 
anos-2009 

16,69 16,92 16,87 21,85 

% População – 60 e + 
anos-2009 

5,44 6,70 6,37 10,14 

% População – 60 e + 
anos-2009 

5,44 6,70 6,37 10,14 

Fonte: IBGE. 

O crescimento populacional de Marabá é inferior ao observado no Estado, região 

Norte e Brasil. 

Com relação à população feminina em idade fértil, observa-se que o município tem 

participação superior, quando comparado com a Região Norte e Brasil. 

Os primeiros resultados do Censo de 2010 apontam um crescimento da população 

de Marabá onde foi contabilizado 233.462 pessoas.   

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://www.wikipédia.org/
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III. CARACTERISTICAS DOS SERVIÇOS  

Denominação: Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Mendes de Castro 

Veloso  

Município: Marabá 

MUNICÍPIOS ATENDIDOS 

Fazem parte do 11º Centro Regional de Saúde de Marabá 21 municípios que 

atualmente são atendidos de foram referenciada no Hospital Regional, conforme 

tabela abaixo:  

MUNICÍPIOS 
Comparação com IBGE 2010 

População KM² 

1 Abel Figueiredo 6.780 614.269 

2 Bom Jesus do Tocantins 15.298 2.816.469 

3 Brejo Grande do Araguaia 7.317 1.288.473 

4 Breu Branco 52.493 3.941.913 

5 Canaã dos Carajás 26.716 3.146.397 

6 Curionópolis 18.288 2.368.735 

7 Eldorado dos Carajás 31.786 2.956.727 

8 Goianésia do Pará 30.436 7.023.884 

9 Itupiranga 51.220 7.880.080 

10 Jacundá 51.360 2.008.308 

11 Marabá 233.669 15.128.368 

12 Nova Ipixuna 14.645 1.564.178 

13 Novo Repartimento 62.050 15.398.678 

14 Palestina do Pará 7.475 984.359 

15 Parauapebas 153.908 6.957.318 

16 Piçarra 12.697 3.312.650 

17 Rondon do Pará 46.964 8.246.426 

18 São Domingos do Araguaia 23.130 1.392.457 

19 São Geraldo do Araguaia 25.587 3.168.370 

20 São João do Araguaia 13.155 1.279.887 

21 Tucuruí 97.128 2.086.196 

Total    982.102    93.564.142 

Fonte: www.saude.pa.gov.br 
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ESTIMATIVA POPULACIONAL  

A estimativa populacional (Fonte: Censo IBGE 2011) a ser atendida no Hospital 

Regional do Sudeste do Pará, localizado no município de Marabá pode ser estimada 

em 982.102 de habitantes.  

 

PERFIL EDIPEMIOLÓGICO    

 Mortalidade: as dez principais causas de mortalidade no ano de 2010 são: 

causas externas de morbidade e mortalidade (852), doenças do aparelho 

circulatório (652), sint. sinais e achados anom. ex. clín. e laborat. (339), 

Neoplasias (tumores) (230), doenças do aparelho respiratório (177), doenças 

endócrinas nutricionais e metabólicas (145), algumas doenças infecciosas e 

parasitárias (141), algumas afecções originadas no período perinatal (135), 

doenças do aparelho digestivo (129), Malf. cong. deformid. e anomalias 

cromossômicas (55).Fonte: MS/SVS/DASIS – SIM. 

 Doenças: as dez principais causas de atendimento (internações) no ano de 

2011 são: gravidez parto e puerpério (12.212), doenças do aparelho respiratório 

(7.126), algumas doenças infecciosas e parasitárias (6.989), doenças do 

aparelho digestivo (3.410), doenças do aparelho geniturinário (3.230), lesões 

enven. e algumas outras conseqüências causas externas (2.796), doenças do 

aparelho circulatório (2.098), algumas afec. originadas no período perinatal 

(848), doenças endócrinas nutricionais e metabólicas (679), contatos com 

serviços de saúde (384). 

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIH/SUS. 

 

 

 

 

 

 

 



Edital de Chamada Pública nº 0007/2012 para Regulamentar o Desenvolvimento das Ações e Serviços de Saúde no 

HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ- DR. GERALDO MENDES DE CASTRO VELOSO – Marabá – PA  

8 

 

Segue abaixo relação das principais causa de óbito no Hospital: 

CIDs mais utilizados no HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ 

V284 - Motociclista traum. em acidente de transporte sem colisão - condutor 

traum. em acidente de trânsito 

V293 - Motociclista [qualquer] traumatizado em um acidente não especificado, 

ñ-trânsito 

V298 - Motociclista [qualquer] traumatizado em outros acidentes de transporte 

especificados 

V306 - Ocupante tric. motor. traum. col. c/ped./animal - passageiro 

traumatizado em acidente d trânsito 

W199 - Queda sem especificação - local não especificado 

W140 - Queda de árvore – residência 

S061 - Edema cerebral traumático 

S063 - Traumatismo cerebral focal 

X999 - Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante - local não 

especificado 

X940 - Agressão por meio de disparo de arma de fogo de > calibre - residência 

X940 - Agressão por meio de disparo de arma de fogo de > calibre - residência 

X949 - Agressão por meio de disparo de arma de fogo de > calibre - local não 

especificado 

I64 - Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou 

isquêmico 

J100 - Influenza com pneumonia devida a outro vírus da influenza [gripe] 

identificado 

J958 - Outros transtornos respiratórios pós-procedimentos 

P073 - Outros recém-nascidos de pré-termo 
Fonte: DATASUS 

 

ESTRUTURA DO HOSPITAL 

I - UNIDADE AMBULATORIAL  

1. Traumatologia/Ortopedia 

2. Urologia 

3. Neurocirurgia 

4. Otorrinolaringologia 

5. Cirurgia Trauma Buco-maxilo-facial 

6. Cardiologia 

7. Cirurgia Geral 

8. Infectologia 
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9. Pediatria (egressos) 

10. Cirurgia Plástica Reparadora 

11. Neurologia 

12. Oftalmologia 

13. Cirurgia Vascular 

14. Cirurgia Pediátrica 

 

II - UNIDADE DE INTERNAÇÃO 

 Internação – 74 leitos + 03 isolamentos 

o Clínica Médica – 22 Leitos (+ 1 isol.) 

o Cirurgia Cardiológica    – 08 Leitos  

o Clínica Pediátrica     – 10 Leitos (+ 1 isol.) 

o Clínica Obstétrica    – 04 Leitos 

o Clínica Cirúrgica    – 30 Leitos (+ 1 isol.) 

 

 Unidades de Internação 

o Unidade de Terapia Intensiva 

o UTI Pediátrica     – 08 Leitos (+ 1 isol.) 

o UTI Neonatal     – 09 Leitos 

o UTI Adulto      – 18 Leitos (+ 2 isol.) 

 

IV – UNIDADE DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA 

 Diagnóstico por Imagem: 

o Ressonância Magnética; 
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o Radiologia; 

o Ultrassonografia; 

o Tomografia. 

 Métodos Gráficos: 

o Eletrocardiograma; 

o Ecocardiograma; 

o Ergometria; 

 Análises Clínicas: 

o Sorologia; 

o Exames de Urgência 

o Hematologia (Agência Transfusional) 

 

A Pró-Saúde atenderá com seus recursos humanos e técnicos aos usuários do SUS 

- Sistema Único de Saúde oferecendo, segundo o grau de complexidade de sua 

assistência e sua capacidade operacional. Os serviços de saúde que se enquadrem 

nas modalidades abaixo descritas. 

O Serviço de Admissão solicitará aos pacientes, ou a seus representantes legais, e 

documentação de identificação do paciente e a documentação de encaminhamento. 

Se for o caso, especificada no fluxo estabelecido pela Secretaria de Estado de 

Saúde Pública do Pará. 

No caso dos atendimentos por urgência, sem que tenha ocorrido apresentação da 

documentação necessária, a mesma deverá ser entregue pelos familiares e/ou 

responsáveis pelo paciente, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

O acesso aos exames de apoio diagnóstico e terapêutico realizar-se-á de acordo 

com o fluxo estabelecido pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará. 

A Pró-Saúde se compromete a internar os pacientes, no limite dos leitos 

contratados, obrigando-se na hipótese de falta ocasional de leito vago, a 

encaminhar os pacientes, através da Central de Regulação, aos serviços de saúde 

do SUS instalados na região em que a CONTRATADA, em decorrência da assinatura 

deste contrato de gestão, presta serviços de assistência à saúde. 
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O acompanhamento e a comprovação das atividades realizadas pela serão 

efetuados através dos dados registrados no SIH- Sistema de Informações 

Hospitalares no SIA- Sistema de Informações Ambulatoriais, bem como através dos 

formulários e instrumentos para registro de dados de produção definidos pela 

SESPA. 

 

1. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 

A assistência à saúde prestada em regime de hospitalização compreenderá o 

conjunto de atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão no 

hospital até sua alta hospitalar pela patologia atendida, incluindo-se ai todos os 

atendimentos e procedimentos necessários para obter ou completar o 

diagnóstico e terapêuticas necessárias para o tratamento no âmbito hospitalar. 

1.1. No processo de hospitalização, estão incluídos: 

 Tratamento das possíveis complicações que possam ocorrer ao longo do 

processo assistencial, tanto na fase de tratamento, quanto na fase de 

recuperação; 

 Tratamentos concomitantes diferentes daquele classificado como principal 

(que motivou a internação do paciente) e que sejam adicionalmente 

necessárias; 

 Uso de medicamentos de acordo com as legislações específicas vigentes; 

 Procedimentos e cuidados de enfermagem  necessários durante o processo 

de internação; 

 Alimentação incluída nutrição enteral e parenteral; 

 Assistência por equipe multiprofissional de saúde; 

 Utilização de Centro Cirúrgico e procedimentos de anestesia; 

 O material descartável necessário para o atendimento ao paciente; 

 Diárias de hospitalização em quarto compartilhado ou individual, quando 

necessário devido às condições especiais do paciente (as normas que dão 

direito à presença de acompanhante estão previstas na legislação que 

regulamenta o SUS-Sistema Único de Saúde); 

 Internação em leito de UTI - Unidade de Terapia intensiva, sempre que 

necessário; 
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 Uso de Sangue e hemoderivados; 

 Fornecimento de roupas hospitalares; 

 Realização de procedimentos especiais de alto custo que se fizerem 

necessários ao adequado atendimento e tratamento do paciente, de 

acordo com a capacidade instalada, respeitando a complexidade do 

Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso. 

 

2. ATENDIMENTO A URGÊNCIAS 

2.1 Serão considerados atendimentos de urgência aqueles não programados que 

sejam dispensados pelo Serviço de Urgência do hospital a pessoas levadas 

para tal atendimento, encaminhadas de forma referenciada, através dos 

diversos estabelecimentos de saúde que compõe o Sistema Único de Saúde 

e regulados conforme definição da SESPA; 

a. Sendo o hospital do tipo “referencia em alta e média complexidade”, o 

mesmo deverá dispor de atendimento a urgências e emergências, 

atendendo a demanda que lhe for encaminhada conforme o fluxo 

estabelecido pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará durante 

as 24 horas do dia, todos os dias do ano, bem como, os casos de 

emergência que demandarem ao hospital mesmo que de forma não 

referenciada. 

 

3. PROGRAMAS ESPECIAIS E NOVAS ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO 

Se, ao longo da vigência deste contrato, de comum acordo entre os contratantes 

o hospital se propuser a realizar outros tipos de atividades diferentes daquelas 

aqui relacionadas, seja pela introdução de novas especialidades médicas, seja 

pela realização de programas especiais para determinado tipo de patologia, 

estas atividades poderão ser previamente autorizadas pela CONTRATANTE após 

análise técnica, sendo quantificadas separadamente do atendimento rotineira do 

hospital e sua orçamentação econômico-financeira será discriminada e 

homologada através de Termo Aditivo ao presente contrato. 
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IV. METAS FÍSICAS DE PRODUÇÃO 

Abaixo encontram-se as metas físicas definidas pela Pró-Saúde. 

 METAS FÍSICAS 

1. Internação Hospitalar   

O hospital realiza o quantitativo de, 313 (trezentos e treze) internações, de acordo 

com o número de leitos operacionais cadastrados pelo SUS destinados ao 

atendimento de pacientes para as necessidades de Cardiologia, Cirurgia Geral, 

Cirurgia Plástica Reparadora, Cirurgia Vascular, Cirurgia Trauma buco-maxilo-facial, 

Neurocirurgia, Ortopedia, Urologia, Traumatologia, Cirurgia Pediátrica, Pediatria, 

Clínica Médica, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Anestesiologia e Medicina 

Intensiva. Como também as áreas de Apoio Médico: Radiologia Médica, 

Hematologista, Infectologista, obstetrícia de alto risco Nefrologista. 

As internações obedecerão à proporcionalidade necessária para atender as 

demandas e os interesses do Sistema Regional de Saúde, conforme determinado 

pela SESPA. Os pacientes atendidos pelo Hospital que não estejam especificados no 

rol de especialidades de internação hospitalar, mas que sejam de média e alta 

complexidade, deverão ser acolhidos, internados se necessário, até que possa ser 

feito encaminhamento para outra unidade referenciada do SUS. 

Áreas de Internação 
N° de Saídas         

1º Semestre 

N°. de Saídas           

2º Semestre 

Clínica Médica                             76                               76 

Clínica Cirúrgica                           189                              189 

Clínica Cirúrgica Cardiológica                             24                                24 

Pediatria                             12                                12 

Clínica Obstétrica                             12                                12 

TOTAL GERAL                          313                              313 

  

2. Atendimentos a Urgência Referenciadas 

Atendimento mensal – 500 (quinhentos) 

 Número de atendimentos anual 6.000 

 Número de Atendimentos 1° semestre 3.000 

 Número de Atendimentos 2º semestre 3.000 

3. Atendimento Ambulatorial 
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O hospital oferecerá os serviços ambulatoriais nas especialidades de Ortopedia, 

Pediatria, Buco-Maxilo-Facial, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Geral, Cardiologia Adulto, 

Cirurgia Plástica, Infectologia, Neurocirurgia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, 

Urologia, Cirurgia Vascular, obstetrícia de alto risco e Fisioterapia na quantidade 

anual de 23.520 atendimentos a pacientes encaminhados pelo 11º CRS – Centro 

Regional de Saúde, o qual é o responsável pela Regulação da demanda nas 

especialidades. Ressalta-se que novas especialidades poderão ser inseridas, de 

comum acordo com o Hospital e a SESPA, a fim de atender a demanda da Região e 

este acréscimo será objeto de ajuste nas repactuações seguintes: 

 Nº de atendimentos 1º Semestre 11.760 

 Nº de atendimentos 2º Semestre 11.760 

 Nº de atendimentos mensais 1.960 (um mil novecentos e sessenta) 

Ambulatório 

Especialidades 

Consultas 

Mês 

Consultas   

1º Semestre 

Consultas     

2º Semestre 

Total 

Anual 

Cardiologia 200 1.200 1.200 2.400 

Cirurgia Geral 220 1.320 1440 2880 

Cirurgia Plástica 50 300 300 600 

Cirurgia Pediátrica 100 600 600 1200 

Cirurgia Vascular 20 120 120 240 

Infectologia 50 300 300 600 

Neurologia 250 1.500 1.500 3.000 

Ortopedia-

Traumatologia 
500 3.000 3.000 6.000 

Urologia 70 420 420 840 

Cirurg. Traum. Buco-

Maxilo 
50 300 300 600 

Pediatria 50 300 300 600 

Otorrino 150 900 900 1.800 

Oftalmologia 120 720 720 1.440 

Fisioterapia 170 1.020 1.020 2.040 

Total Geral 1.960 11.760 11.760 23.520 

 

4. Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT 

Atendimento mensal – 6.870 (seis mil oitocentos e setenta) 

O hospital oferecerá os serviços de SADT abaixo relacionados, na quantidade anual 

de 82.440 exames, a pacientes externos ao hospital, isto é, àqueles pacientes que 

foram encaminhados para realização de atividades de SADT por outros serviços de 

saúde, obedecendo a fluxo estabelecido pela Secretaria de Estado de Saúde Pública 
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do Pará, nas quantidades médias mensais especificadas e devidamente regulados 

pelo 11º CRS- Centro Regional de Saúde; 

SADT TOTAL 

(grupo) 

Exames     

Mensal 

EXAMES        

1º Semestre 

EXAMES          

2º Semestre 
TOTAL 

Análises clínicas 1.500 9.000 9.000 18.000 

Raios-x 1.220 7.320 7.320 14.640 

Tomografia 560 3.360 3.360 6.720 

Ultra-sonografia 285 1.710 1.710 3.420 

Ressonância 

Megnética 
500 3.000 3.000 6.000 

Sorologia  2.360 14.160 14.160 28.320 

Ecocardiografia 200 1.200 1.200 2.400 

Ergometria 160 960 960 1.920 

ECG 

(eletrocardiogra

ma) 

85 510 510 1.020 

Total Geral 6.870 41.220 41.220 82.440 

 

Obs: a projeção de exames acima descrita considerou o total de exames 

apresentado no perfil, parte integrante do edital. 
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V. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE APRIMORAMENTO E 

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO HOSPITALAR 

Dentre as outras atividades desenvolvidas pela Pró-Saúde, visando a melhoria dos 

processos assistenciais e de gestão destaca-se: 

Mapeamento dos processos do hospital, utilizando a Matriz SIPOC. 

Foram definidos os clientes e fornecedores com os respectivos produtos e já 

definidos o macro fluxo dos processos e evidenciados os pontos de controle 

contemplados nas Instruções de Trabalho.  

Os indicadores de desempenho estão em fase de desenvolvimento, para 

monitoramento da efetividade dos processos. 

 Interação de Processos 

Foram definidos os clientes e fornecedores internos do hospital, com os respectivos 

produtos/serviços fornecidos, bem como as características esperadas/desejadas nos 

fornecimentos. O próximo passo será o registro das não conformidades através de 

software específico, com objetivo de promover melhorias em decorrência da análise 

das falhas registradas. 

 Gerenciamento de Riscos 

Foram mapeados os riscos relacionados aos diversos processos do hospital, com 

definição dos fatores que contribuem para a ocorrência de eventos indesejáveis. As 

barreiras (práticas de controle) para reduzir a probabilidade de ocorrência também 

foram definidas. A próxima etapa consiste em promover auditorias de riscos para 

determinação de ações de melhoria com objetivo que minimizar riscos. 

 Software de Gestão 

Foram implementados dois módulos de software Interact: 

- Controle de Documentos, para gerenciamento dos documentos (Instruções de 

Trabalho e outros), de modo a assegurar que as informações atualizadas estejam 

prontamente disponíveis para consulta a todos que necessitem. 

-Gestão de Riscos, para gerenciamento das auditorias de riscos e monitoramento 

da probabilidade de ocorrência de eventos indesejáveis. 

 Os próximos módulos a serem  implementados são: Gestão por Competências e 

Gestão de Ocorrências. 
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 Capacitações 

Foram realizados diversos treinamentos para as equipes do hospital, incluindo: 

Gerenciamento por Processos, Gerenciamento de Riscos, Formação de Auditores 

Internos. 

 Planos de ação 

Com base nas auditorias e consultorias realizadas, foram desenvolvidos planos de 

ação para adequação, com acompanhamento de implementação pelo Núcleo de 

Gestão da Qualidade. 

 Instruções de Trabalho 

Foram desenvolvidas instruções de trabalho para as atividades com impacto na 

qualidade/risco. 

As principais atividades realizadas no primeiro quadrimestre de 2012, como 

parâmetro para avaliar a prestação de serviços apresentados.  

 Comissões Hospitalares 

Manutenção das comissões obrigatórias e, se necessário a implantação. São 

comissões obrigatórias: 

 Comissão de Ética Médica 

 Comissão Prontuários  

 Comissão Óbitos 

 Comissão Farmácia e Terapêutica 

 Comissão Controle Infecção Hospitalar – CCIH 

 Comissão Interna Prevenção Acidentes – CIPA 

 Comissão de Ética de Enfermagem 

 Comissão de Intra Hospitalar  de Doação de Órgãos e Tecidos 

O Anexo I contem informações sobre a composição, e competências das comissões 

supracitadas.  

5.1.1. SISTEMA DE APROPRIAÇÃO DE CUSTOS; 

Para a organização e aprimoramento da gestão financeira no que concerne ao 

sistema de apropriação de custos, faz-se necessário o desenvolvimento de 

atividades econômicas que visem um maior controle do custo hospitalar. 
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Considerando que os Hospitais públicos, com intuito de avaliar não somente o 

impacto da eficácia social, mas também, o custo dos serviços prestados a 

população, como forma de medir a otimização dos resultados obtidos sobre os 

recursos investimentos, o modelo de apropriação de custos utilizados na gestão 

será por Absorção. Este modelo permite apropriar todos os custos diretos e 

indiretos as unidades e pacientes, beneficiando ao gestor, informações e 

indicadores de fácil e eficiente análise dos resultados tanto das unidades de 

produção como da Instituição como um todo, facilitando assim as ações necessárias 

que se adequem ao orçamento anual. 

Para tal, descrevemos requisitos mínimos a serem seguidos: 

I. Elaborar os mapas de apropriação de custos. 

II. Apurar o custo mensal dos bens e serviços prestados. 

III. Atualização dos centros de custos existentes 

IV. Elaborar análise das contas contábeis componentes da apuração de custos. 

V. Manter sempre atualizado um plano de contas específico para apuração de 

custos 

VI. Apropriar os custos com pessoal, mat/med, despesas diretas e indiretas, 

investimentos entre outros; 

VII. Inserir dados do plano estatístico no sistema de apropriação dos custos 

VIII. Apropriar o relatório de produção dos centros de custo para apuração. 

IX. Acompanhar e tomar providências cabíveis no caso de toda e qualquer 

irregularidade ocorrida. 

X. Análise de custos setoriais e institucionais após emissão dos relatórios por 

meio de ferramentas eficientes a serem utilizadas no processo de gestão 

financeira. 

INFORMAÇÕES DE CUSTOS 

Após implantação da estrutura de Centros de Custos e Processos será implantado o 

Prontuário Informatizado do Paciente, oportunidade em que será possível evoluir 

para informações e indicadores como custo paciente dia por especialidade, 

procedimentos cirúrgicos de acordo com o porte destes. Estes indicadores 
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disponíveis proporcionarão segurança, confiabilidade e agilidade nas informações ao 

gestor do Hospital para tomada ações e decisões para atingir as metas e 

resultados.  

 

A boa gestão de custos, nos Hospitais Públicos, tem seu grande objetivo a 

otimização dos recursos disponíveis x serviços realizados, cujos mesmos 

constituem-se como uma das principais ferramentas para tomada de decisão pela 

alta administração no que na maximização dos lucros, cuja eficácia mais 

contundente é a redução dos custos hospitalares.  

 

“Sistema de custos é o conjunto dos meios e métodos que a empresa utilizará para 

obter informações gerenciais” 

 

5.1.2. À PRÁTICA DE ATENÇÃO HUMANIZADA AOS USUÁRIOS; 

O Acolhimento como dispositivo tecnológico e as mudanças possíveis no 

trabalho da atenção e produção de saúde  

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 co-

responsabilidade 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. Assim, essa tarefa nos convoca a todos: 

gestores, trabalhadores e usuários.  

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. 

O Acolhimento como dispositivo tecno-assistencial é disparador de mudanças nos 

modos de operar a assistência, pois interroga as relações clínicas no trabalho em 

saúde, os modelos de atenção e gestão e as relações de acessibilidade. Tais 

indagações, quando acolhidas e transformadas em invenção de novos modos de se 

produzir a assistência de saúde objetivam:  
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 A melhoria do acesso dos usuários aos serviços de saúde mudando a forma 

tradicional de entrada por filas e ordem de chegada  

 A humanização das relações entre profissionais de saúde e usuários no que 

tange a forma de escutar este usuário em seus problemas e demandas  

 Uma abordagem integral a partir de parâmetros humanitários de 

solidariedade e cidadania.  

 O aperfeiçoamento do trabalho em equipe com a integração e 

complementaridade das atividades exercidas por cada categoria buscando o 

atendimento por riscos apresentados, complexidade do problema, grau de 

saber e tecnologias exigidas para a solução. 

 O aumento da responsabilização dos profissionais de saúde em seu contexto 

existencial e elevação dos coeficientes de vínculo e confiança entre eles.  

 

 Implantação do Grupo de Trabalho de Humanização - GTH  

Os Grupos deTrabalho de Humanização Hospitalar definem-se como espaços 

coletivos organizados, participativos e democráticos, que funcionam à maneira de 

um órgão colegiado e se destinam a empreender uma política institucional de 

resgate dos valores humanitários na assistência, em benefício dos usuários e dos 

profissionais de saúde.  

O Grupo de Trabalho de Humanização do Hospital tem como objetivo desenvolver e 

implementar ações de humanização na assistência aos pacientes e nas relações 

com e entre os colaboradores, além de reconhecer, valorizar e divulgar outras 

iniciativas, já implementadas ou em desenvolvimento na instituição. O Grupo de 

Trabalho de Humanização Hospitalar  é um grupo de assessoramento de caráter 

técnico normativo-consultivo, subordinado diretamente ao Diretor Geral do 

Hospital.  

Atribuições  

 Capacitar os profissionais do Hospital para um novo conceito da assistência 

à saúde que valorize a vida humana e a cidadania;  

 Conceber e implantar novas iniciativas de humanização no Hospital que 

venham a beneficiar os usuários e os profissionais de saúde;  
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 Fortalecer e articular todas as iniciativas de humanização já existentes;  

 Estimular a realização de parcerias e intercâmbio de conhecimento e 

experiências nesta área;  

 Desenvolver um conjunto de indicadores de resultados e sistema de 

incentivos ao tratamento humanizado;  

 Modernizar as relações de trabalho no âmbito Hospitalar tornando as 

relações mais harmônicas e solidárias;  

 Difundir os benefícios da assistência humanizada; pesquisar e levantar os 

pontos críticos do funcionamento da instituição;  

Quanto aos projetos, em março foi implantado o Projeto Hospital Regional Amigo 

da Comunidade (informativo no Anexo II). Este projeto consiste em dar acesso às 

comunidades dos municípios cujo HRSP é referência (21 municípios do sudeste e 01 

do sul do Pará, população de abrangência em torno de 982.102 mil habitantes), 

com objetivo de difundir a missão da Unidade e orientar sobre o fluxo de ingresso 

do paciente. Os encontros ocorrem primeiro com a visita da comunidade no 

Hospital onde é apresentada estrutura operacional, funcional e visitas nas áreas 

internas e obras de ampliação. Em data posterior a Direção e equipes técnicas do 

hospital composto por enfermeiros, técnicos, médico, Psicólogos, Assistente Social, 

Serviço de Atenção ao Usuário e administrativos, fazem visita à comunidade 

visitante, levando ações como palestras educativas e preventivas, consultas de 

enfermagem e médicas e orientações aos moradores da comunidade.  

No mês de maio 2012 também foi implantado Programa Saúde com Educação e 

Humanização tendo como missão palestras educativas e preventivas a pacientes 

que aguardam atendimento no ambulatório e consultas especializadas. Este 

programa tem por objetivo a criação de um modelo continuo de Espera 

humanizada, que assegure a interação entre usuários e profissionais técnicos do 

Hospital. Este trabalho tem proporcionado, também, a construção de uma ótima 

relação entre instituição e comunidade, agregando confiabilidade, respeito e 

humanização. 

No Anexo II, também encontram-se os informativos das principais ações realizadas 

pelo Hospital. São elas: dias especiais junto a pacientes como dia da mulher e dia 

das mães, a visita dos atletas do águia futebol clube, encontro com a imprensa e a 

comemoração do dia da comunidade.  
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5.1.3. AOS RECURSOS HUMANOS (RELAÇÃO FUNCIONÁRIO-LEITO, 

POLÍTICA SALARIAL); 

É a área da Unidade Hospitalar responsável por Planejar, Dirigir, Controlar, 

Coordenar, Supervisionar e executar todas as atividades relacionadas à Gestão de 

Pessoas: Recrutamento, Seleção, Treinamento, Desenvolvimento, Gestão dos 

Documentos dos Trabalhadores e Segurança Ocupacional.  

Caracterizado como apoio organizacional, o Departamento de Recursos Humanos 

(DRH) gerencia pessoas – de forma a mobilizar o seu capital intelectual para 

produzir resultados estratégicos competitivos – e seu ambiente, para assegurar 

clima interno favorável.  

A gestão de pessoas viabiliza a estratégia e diretrizes organizacionais por meio de 

ações para valorização profissional, capacitação, desenvolvimento e avaliação de 

comportamentos e percepções.  

A moderna gestão de pessoas consiste em várias atividades integradas, como 

descrição e análise de cargos, planejamento de RH, recrutamento, seleção, 

orientação e motivação de pessoas, avaliação do desempenho, remuneração, 

treinamento e desenvolvimento, relações sindicais, segurança, saúde e bem-estar.  

A NBR ISO 9001:2008 especifica, no item 6 da norma, os requisitos relacionados 

aos recursos humanos e ao ambiente onde estas pessoas executam suas atividades 

para a garantia da eficácia e eficiência dos processos organizacionais: 

As pessoas que executam atividades que afetam a conformidade do produto devem 

ser competentes, com base em educação, treinamento, habilidades e experiência 

apropriada.  

A organização deve determinar e gerenciar as condições do ambiente de trabalho 

necessárias para alcançar a conformidade com os requisitos do produto.  

Considerando o total de leitos indicados no edital, considerando que todos os 

funcionários sejam contratados pela OS via CLT, e considerando que todos os 

serviços estejam em pleno funcionamento, entendemos que o quadro de pessoal do 

hospital deva ser o quadro apresentado na página 28, deste projeto. 

As contratações com regime CLT serão feitas com carga horária mensal de 180 e 

220 horas, conforme Legislação Trabalhista e Convenções Coletivas no Estado do 

Pará.  
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Recrutamento e Seleção:  

Atividades de planejamento e seleção de recursos humanos conforme as 

competências definidas para os cargos e funções correspondentes. Estes serão 

feitos através de entrevistas individuais ou em grupo e provas escritas  

Gerenciamento do Programa de Treinamento e Desenvolvimento 

Organizacional:  

Atividades de planejamento, acompanhamento e monitoramento da eficácia dos 

treinamentos. A capacitação deverá assegurar ao pessoal, as competências 

essenciais para que sejam atingidos os objetivos estabelecidos pela organização. 

Gestão do Clima:  

Atividade de planejamento de ações de melhorias nos processos sistêmicos que 

impactam nas relações interpessoais e na satisfação dos trabalhadores, definidas a 

partir da aplicação de pesquisa institucional que deverá ocorrer semestralmente. 

Absenteísmo 

Atividade de monitoração e controle do absenteísmo, utilizando medidas que 

eliminem os problemas relacionados à segurança, saúde e bem estar do 

trabalhador. 

Manual de Integração do Colaborador 
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Macroprocesso de Recursos Humanos (Gestão de Pessoas e Aprendizado) 
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Gerenciamento do Departamento de Pessoal  

Admissão, Demissão - Atividades correspondentes a contratação e desligamento 

dos colaboradores de maneira que garantam o atendimento aos requisitos legais 

trabalhistas e civis das partes interessadas. 
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Gerenciamento de Salários, Encargos e Benefícios - Atividades relacionadas 

ao gerenciamento dos benefícios e da folha de pagamento institucional garantindo o 

atendimento aos requisitos legais trabalhistas e civis das partes interessadas. 

 

Macroprocesso de Gerenciamento de Salários, Encargos e Benefícios 
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Gerenciamento da Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional1 

Gerenciamento do SESMT2, incluindo o PPRA3, PCMSO4 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. 

Figura: Dimensionamento do SESMT segundo NR

 

                                           

1
 A Norma Regulamentadora 32 (NR 32), publicada em 2005, é a norma geral de Segurança e Saúde no Trabalho em 

Estabelecimento de Saúde, a qual deve ser complementada, quando aplicável, com as demais NRs.  
2
 SESMT (Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho): serviço definido na NR 4 da CLT. 

3
 PPRA (Programa de Prevenção de Risco Ambiental): programa definido na NR 9 e 32 da CLT. 

4
 PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional): programa definido na NR 7 e 32 da CLT. 
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(*) – Tempo parcial (mínimo de três horas); 

(**) – O dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o 

dimensionamento de faixas de 350.1 a 5000 mais o dimensionamento do(s) 

grupo(s) de 4000 ou fração acima de 2000. 

Obs.: Hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de saúde e repouso, clínicas e 

estabelecimentos similares com mais de 500 (quinhentos) empregados deverão 

contratar um enfermeiro de trabalho em tempo integral. 

 

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) 
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*CAT: Comunicação de Acidente de Trabalho 
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Abaixo descrevemos a relação de cargos, quantitativo e carga horária dos 

profissionais lotados no hospital: 

QUANTIDADE CARGO CARGA HORÁRIA 

6 AG. TRANSFUSIONAL 180 

10 APRENDIZ AUX ADM 150 

1 ENG. CLÍNICO 100 

3 ASSESSOR ADM 220 

4 ASSIST ADM I 220 

1 ASSIST. CONTABILIDADE    220 

2 ASSIST. DEPTO. PESSOAL 220 

1 ASSIST.FINANCEIRO 220 

3 ASSIST.SOCIAL 150 

12 AUX ADMINIST I 220 

1 AUX ADMINIST II 180 

5 AUX ADMINIST II 220 

1 AUX ALMOXARIFADO 220 

1 AUX ALMOXARIFADO II 220 

1 AUX ARQ/ESTATIST I 220 

1 AUX DE COMPRAS 220 

15 AUX DE COZINHA 180 

2 TÉCNICO PREDIAL 220 

9 AUX DE ENFERMAGEM 180 

3 AUX DE FATURAMENTO 220 

5 AUX DE MANUTENCAO 220 

15 AUX FARMACIA 180 

1 ASSITENTE MANUT. GERAL 220 

36 AUX HIG LIMP 180 

6 AUX HIG LIMP 220 

15 AUX LAVANDERIA 180 

2 AUX LAVANDERIA 220 

1 AUX  SETOR PESSOAL II 180 

1 BIOMEDICO(A) I 180 

1 COORD ADM 220 

1 COORD ADM SADT 220 

1 COORD ADM SAU 220 

1 COORD DE ATENDIMENTO 220 

5 COORD DE ENFERMAGEM 220 

1 COORD DE HOTELARIA 220 

1 COORD DE INFORMATICA 220 

1 COORD DE R.H. 220 

1 COORD DO SND 220 
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1 COORD DO SPP 220 

1 COORD FATURAMENTO     220 

1 COORD MANUTENCAO 220 

1 COORD. DE FARMACIA 220 

12 COPEIRO(A) 180 

6 COZINHEIRO(A) 180 

6 DIGITADOR(A) 180 

1 DIR DE ENFERMAGEM 220 

1 DIRETOR  ADMINISTR. 220 

1 DIRETOR DE APOIO 220 

1 DIRETOR GERAL 220 

2 ELETRICISTA 220 

1 ENCANADOR 220 

1 ENFERMEIRA AUDITORA 220 

50 ENFERMEIRO (A) 180 

1 COORD HUMANIZAÇÃO 220 

1 ESTOQUISTA 220 

3 FARMACEUTICA 220 

2 FONOAUDIOLOGO (A) 220 

1 GER. ADMINISTRATIVO 220 

1 GER. DE SUPRIMENTOS  I 220 

10 INSTRUMENTADOR (A) 180 

1 JARDINEIRO 220 

3 NUTRICIONISTA 220 

3 PSICOLOGO(A) 150 

10 RECEPC. DE PORTARIA 180 

1 RECEPC. DE PORTARIA 220 

9 RECEPCIONISTA 180 

2 RECEPCIONISTA 220 

2 SUPERV ATENDIMENTO    180 

4 SUPERV ENFERMAGEM 180 

1 TEC INFORMATICA 220 

1 TEC. DE GESSO 180 

3 TEC. DE SEG. DO TRAB D 220 

1 SECRETARIA EXECUTIVA 220 

215 TÉC.ENFERMAGEM 180 

6 TELEFONISTA 180 

 

A política salarial a ser implantada será fortalecida por referencias de acordo com 

os valores praticados no mercado da região e valores salariais fixados pelos 

Conselhos de classe respeitada carga horária de cada classe profissional e a 
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convenção coletiva. Planejamos projeto de desenvolvimento e capacitação de 

gestores de modo a garantir que este esteja apto a participar de processos internos 

de promoção de cargos evoluindo desta forma a manter os colaboradores 

motivados. Plano de Cargos e Salários, assim como benefícios com plano de saúde 

deverão ser implantados de forma planejada, discutido e compartilhada com a 

SESPA.  

 

5.1.4. MECANISMOS DE APURAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

Sistema de Informação dos Usuários/Serviço de Atenção ao Usuário 

O Serviço Atenção ao Usuário (SAU) é um setor que  prioriza a qualidade e a 

satisfação do atendimento prestado pelas unidades de saúde. Este serviço destina-

se ao atendimento de usuários e funcionários que queiram manifestar-se sobre os 

serviços prestados, seja por dúvida, queixa, elogio ou sugestões. O Setor é 

considerado como ferramenta estratégica pela Alta Administração, pois dentro do 

modelo de gestão, a divulgação e a participação deste setor permite materializar a 

satisfação dos usuários a satisfação ou insatisfação destes, desencadeando planos 

de ações continuas junto ao corpo de colaboradores, que permita mudanças 

identificadas por não conformidades e sugestões feito pelos usuários, evoluindo 

assim para um modelo de atendimento compartilhado pela Direção do hospital e 

usuários.  

O Serviço de Atenção ao Usuário terá abrangência em 100% dos usuários 

internados, diariamente, divulgando o setor e orientando os usuários e 

acompanhantes sobre os demais serviços oferecidos pela Unidade, ouvindo estes 

sobre a satisfação dos serviços assistenciais e de apoio que estão recebendo, 

registrando as críticas, elogios e sugestões, as quais deverão ser encaminhadas a 

Direção Geral do hospital, para as providencias necessárias e dar feedback para o 

usuário e os resultados obtidos quando se trata de criticas.  

Será responsabilidade do SAU, também, promover ações educativas junto aos 

usuários, em conjunto com outros setores, como Serviço de Humanização, 

Psicossocial, Médicos, Enfermagem e Administrativos. O Setor deverá acompanhar 

as ações realizadas pela Direção Geral nas comunidades, com propósito de ouvir os 

moradores, divulgar o Serviço de Atenção ao Usuário e difundir a Missão do 

hospital. 
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Posição do SAU no Organograma do Hospital 

 

Funcionamento do serviço 

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

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

há um espaço reservado para comentários como dúvidas, sugestões, criticas e 

elogios; 

Mensalmente os dados levantados nas Pesquisas de Satisfação são enviados aos 

gestores das unidades de saúde para avaliação e aprimoramento dos serviços 

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

providências tomadas para solução do problema. 

As manifestações são classificadas em suas especificidades e após análise são 

encaminhadas aos setores competentes para ciência e providências. Após este 

processo o setor SAU, encaminha devolutiva da manifestação ao usuário. 

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

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

reclamação. Buscar pró - atividade nas soluções dos problemas, fazendo de uma 

ouvidoria passiva para uma ativa. 

 

 

 

Direção Geral 

Serviço Atenção 
ao Usuário - SAU 
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Macro-Processo do SAU 

 

Fluxos 

Serviço de Atenção ao Usuário Eliana, substituir Atendimento por Atenção 

no quadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edital de Chamada Pública nº 0007/2012 para Regulamentar o Desenvolvimento das Ações e Serviços de Saúde no 

HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ- DR. GERALDO MENDES DE CASTRO VELOSO – Marabá – PA  

33 

 

Fluxo de Tratamento das reclamações e sugestões dos usuários colhidas 

através da Pesquisa de Satisfação 

 

 

Normas Administrativas 

São as resoluções, ordens de serviço e orientações, que emanam de uma 

autoridade administrativa. 

O SAU tem como Normas Administrativas: 

Todos os colaboradores cumprirão o horário de trabalho estabelecido; 
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Os colaboradores deverão trabalhar devidamente uniformizados e identificados; 

Os documentos só poderão ser retirados da Seção com autorização da Direção  

Geral; 

A implantação de orientações quanto às formas de acomodação e conduta para os 

Acompanhantes seguirá: 

Com a finalidade atender aos Estatutos da Criança e do Adolescente e o Estatuto do 

Idoso, serão permitidos e estimuladas a permanência de acompanhantes aos 

menores de 18 anos e acima de 65 anos. 

As acomodações utilizadas serão em poltronas  

Os acompanhantes serão informados através de folheto , o local para higienização, 

horário e local para refeições, permanência máxima de cada acompanhante. 

 

Instruções de Trabalho – IT 

Instrumento Gerencial elaborado pela equipe de trabalho para descrever como 

executar uma determinada ação. Dentro de uma IT, pode ser incluído um manual 

de orientações ao trabalhador.  

Devem ser revisadas constantemente, principalmente quando há mudança em 

alguma legislação, técnica ou procedimento e outras situações. 

Em seguida, as ITs sugeridas para início das atividades que posteriormente as 

equipes podem e devem desenvolver novas padronizações conforme as 

necessidades e seguindo as orientações dadas no Curso de Instrumentos 

Gerenciais: 

IT Descrição 

IT-SAU-001 Tratamento das reclamações e sugestões dos usuários colhidas 

através da Pesquisa de Satisfação 

IT-SAU-002 Fluxo do Serviço de Atendimento ao Usuário 

 

Relatórios 

Relatório Mensal 

Data Limite para Entrega: Dia 10 de cada mês. 
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Estrutura: 

o Gráficos das pesquisas de satisfação 

o Comentários na íntegra dos usuários 

 

Relatório Anual 

Data Limite para Entrega: Dia 15 de janeiro. 

 

Estrutura:  

Indicadores: consolidar as informações do ano (utilizar a ficha de indicador). 

 

Impressos 

A finalidade dos impressos é manter um controle efetivo do sistema implantado. 

Por isso é importante que sejam devidamente preenchidos em todos os seus 

espaços e assinados pelo responsável. 

 

Modelo de Relatório de Retorno 

Finalidade: Registrar um histórico de todos os contatos com o usuário até o seu 

arquivamento. 

1ª via: SAU. 
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AVALIAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

“A informação obtida de pesquisas de satisfação com os clientes, de reclamações 

por má prática ou erros profissionais tem sido utilizada por muitos para o 

aprimoramento da gestão da qualidade, de forma a não só permitir identificar 

aspectos negativos da assistência prestada, como também constituir um sistema de 

identificação de problemas, localizando pontos de melhoria do processo e propondo 

intervenções que podem reduzir as falhas. Enfim, utiliza-se a informação colhida 

para colocar em andamento programas de gestão de riscos, cujo objetivo principal 

é melhorar a qualidade de assistência, a segurança do paciente e a eliminação ou 

redução de cistos desnecessários (FELDMAM, 2002; HARADA, 2006). 

A Pesquisa sobre a satisfação do cliente poderá ser realizada em qualquer momento 

da internação bem como no momento da alta hospitalar. 

 

Indicadores 

São instrumentos gerenciais sem os quais não seria possível realizar uma avaliação 

rigorosa de produtividade ou qualidade numa instituição de saúde. 

Os indicadores utilizados são os seguintes: 

 

Taxa de Pesquisas Respondidas 

𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑠𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =  ∑
𝑃𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑠𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
 × 100 

O resultado será o percentual de pesquisas respondidas sobre os atendimentos 

prestados. 

Grau de Satisfação do Usuário 

𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑈𝑠𝑢á𝑟𝑖𝑜 

=  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑎𝑠 (ó𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑒 𝑏𝑜𝑚) 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑠𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 ×  𝑁º 𝑑𝑒 𝐼𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑎 𝑃𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑠𝑎
 × 100 
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O resultado será o percentual de usuários satisfeitos. 

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. 

Anexo III encontram-se os Impressos utilizados no Hospital, assim como os 

resultados das pesquisas de satisfação dos usuários.  

 
5.1.5.  ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ELEVAÇÃO DA RECEITA DE 

SERVIÇOS 

Hospitais de referencia para média e alta complexidade, são por natureza de alto 

custo, haja vista os recursos necessários ao atendimento prestado a pacientes 

graves. Com isso, esses serviços requerem complementos de recursos próprios por 

parte do ente público, em razão desequilíbrio entre a remuneração pelo Sistema 

Único de Saúde e os custos com estrutura de recursos humanos especializados, 

tecnológicos e materiais. Assim sendo, será necessário uma gestão focada na 

eficiência do Serviço de Faturamento, no sentido de otimizar a cobrança, através 

das AIH’s e BPA  de 100% dos serviços realizados. Faz –se necessário, também, 

assegurar o credenciamento junto ao Sistema Único de Saúde, de todos os serviços 

médicos especializados prestados pelo hospital. A soma destas ações deverá 

representar, continuamente, a melhor recuperação possível entre recursos 

investidos pelo Governo x valor faturado.    
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VI- APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA DE DESPESAS, 
DISCRIMINANDO PESSOAL, MEDICAMENTOS E MATERIAIS 

MÉDICOS HOSPITALARES E OUTRAS DESPESAS. 

 

A planilha de despesas discriminando pessoal, materiais e medicamentos e outras 

despesas encontra-se no Anexo IV. 

 

 

VII- IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE ENSINO VOLTADA PARA A 

FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE PROFISSIONAIS DE ÁREA 

DE SAÚDE. 

O Hospital Regional tem como principal projeto para 2013, a implantação de Ensino 

e Pesquisa, evoluindo assim para Hospital Escola, sendo a principal referencia para 

curso de medicina e biomedicina a ser implantado no Município de Marabá, onde a 

Instituição está inserida. Para viabilizar este projeto, está contemplada nas 

ampliações de obras do Hospital Regional, toda estrutura necessária para estágios 

e residência médica, agregando assim maior qualificação técnica em prol da 

assistência disponibilizada a população da região do sudeste do Pará. 

O desenvolvimento do Corpo Clínico também será continuo, através de reuniões 

mensais para avaliação dos resultados por especialidade, revisão continua de 

protocolos clínicos e manutenção a cada 2 anos de cursos de ATLS e ACLS 

promovendo assim, o continuo aprimoramento e qualificação dos médicos 

especializados, no Hospital Regional do Sudeste do Pará. 

PROPOSTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE/CAPACITAÇÃO  

Serviço responsável por atuar no desenvolvimento dos Recursos Humanos 

(Médicos, Enfermagem e demais trabalhadores do Hospital) através da educação 

contínua com vistas à qualidade da intervenção, em todas as áreas e profissionais 

do Hospital. 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 
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serviço poderá desenvolver atividades em parceria com a SES, visando ações 

voltadas à comunidade. 

EDUCAÇÃO PERMANENTE (T&D): 

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 estrutura e serviços de cada 

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 Estado de Saúde; 

Apresentação da Rede de Urgência e Emergência e o perfil assistencial; 

 Apresentação do Perfil Assistencial específico para cada Unidade de Urgência 

e Emergência; 

 Apresentação das Normas Administrativas e trabalhistas; 

 Apresentação de Rotinas e Instruções de Trabalho de Biossegurança, 

Infecção Hospitalar, Comissões e outras; 

 Apresentação de Rotinas e Instruções de Trabalho específicas por categoria 

profissional. 

 

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. 

 

Abaixo segue tabela com alguns dos Treinamentos programados para o Serviço de 

Educação Continuada. 
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Proposta de Capacitações para as Unidades  

Tipo de Capacitação 
Carga 

Horária 
Público 

Atendimento ao Cliente, Linguagem Corporal e 

Verbal. Apresentação Pessoal 
08 Todos 

Biossegurança e Precauções Universais 08 Todos 

Prevenção de Acidentes de Trabalho 08 Todos 

Brigada de Incêndio 16 Brigadistas 

Curso para Cipeiros 08 Cipeiros 

Oficina de Humanização 08 Todos 

Fundamentos de Enfermagem 04 Enfermagem 

Administração de Medicações 04 Enfermagem 

Curativos 04 Enfermagem 

Gerenciamento de Risco 08 Enfermagem 

Acolhimento e Classificação de Risco 16 Enfermagem 

Planos de Contingência e Catástrofes 16 TODOS 

Instrumentos Gerenciais 04 Todos 

Estatística, Epidemiologia e Indicadores 04 SAME 

Sistematização da Enfermagem 16 Enfermeiros 

Qualidade 16 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 responsável pela área solicitante.  A eficácia dos treinamentos (média 

baixo de 5) o serviço  deverá notificar a área solicitante do treinamento 

avaliado, sobre a ação corretiva a ser tomada a fazer o registro.  

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. 

De forma que o aperfeiçoamento continuo e a competência técnica são valores 

fundamentais numa unidade hospitalar, haverão investimentos na formação e 

desenvolvimento dos colaboradores. A Pró Saúde acredita no potencial do ser 
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humano e não só na experiência profissional, assim sendo através de um 

planejamento estratégico de Recursos Humanos, pode se descobrir talentos tanto 

interno como abertura da instituição para primeiro emprego. 

Será responsável pelos treinamentos e capacitação, o Setor de Recursos Humanos 

e Núcleo de Educação Continuada - NEP, cujos profissionais deverá ter formação 

em Psicologia, Enfermagem e Administrador, de forma que assegure as melhorias 

continuas. 

 

Política de Treinamento do Núcleo de Educação Permanente - NEP 

O Hospital Regional do Sudeste do Pará “Dr. Geraldo Mendes de Castro Veloso”, 

dentro da sua complexidade multidisciplinar, trabalhará para atender ao usuário de 

forma qualificada e humanizada. Diante deste prisma, torna-se fundamental que a 

equipe de colaboradores possua qualificação profissional e tenha acesso a 

atualizações ao longo do trabalho.  

Neste contexto, o Hospital Regional do Sudeste do Pará implantará  uma 

metodologia de educação permanente que permitem a partir da problematização 

dos processos e da qualidade do trabalho, identificar as necessidades de 

qualificações dos profissionais com o objetivo de estimular o crescimento e 

desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores por meio de  

treinamentos, palestras e projetos que possibilitem a valorização dos talentos e 

capacitação profissional buscando uma maior integração e de melhores resultados 

no cumprimento da missão institucional. 

 

São objetivos específicos do NEP: 

 Oferecer capacitação para colaboradores em estágio de aprendizagem; 

 Facilitar a melhora do nível de conhecimento profissional; 

 Criar projetos para desenvolvimento de potencialidades; 

 Possibilitar, através da capacitação, crescimento profissional aos 

colaboradores; 

 Promover adequação dos colaboradores ao perfil profissional desejado; 
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 Contribuir para a melhoria das relações interpessoais e a maior integração 

das áreas; 

 Viabilizar treinamento em parceria com coordenadores nas áreas especifica.  

 

MISSÃO DO NEP 

“Promover e desenvolver ações na área de treinamento e desenvolvimento       que 

assegurem o cumprimento dos nossos objetivos, contribuindo com a Promoção da 

Qualidade e Humanização no atendimento ao Usuário do Sistema Único de Saúde – 

SUS”. 

DIRETRIZES  

 Viabilizar ações de capacitação para os profissionais do HRSP em três 

vertentes: 

1. Programa de treinamentos 

2. Programa de Educação Continuada 

3. Projeto compartilhando experiências  

 Usar o planejamento institucional, análise individuais e de equipes e 

avaliação de desempenho como instrumentos de identificação de 

demanda de capacitação. 

 Avaliar os resultados decorrentes das ações de capacitação. 

 Desenvolver e apoiar projetos pontuais 

 Desenvolver mecanismo para captação de parcerias (patrocínio).   

 

01.   INSTRUMENTO 

Estão previstos os seguintes instrumentos de identificação para implementação da 

Política de Treinamento e Desenvolvimento. 

 Levantamento de Necessidade  de Treinamento – LNT; 

 Plano Semestral de Treinamento – PST; 

 Indicadores; 
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 Relatórios de avaliação de eficácia das ações de capacitação. 

1.1. Levantamento das Necessidades de Treinamento – LNT 

 Além dos levantamentos feitos através de observações especificas de 

áreas e necessidades estratégicas, temos como uma importante 

ferramenta a ser utilizada pelo NEP é o “Levantamento de Necessidades 

de Treinamento (LNT)”, realizado em conjunto com as coordenações, 

gerências e direções de área do HRSP. A partir do LNT, será elaborado o 

PST Plano Semestral de Treinamentos. 

1.2. Plano Semestral de Treinamento – PST 

1. O Plano Semestral deve prever ações nas vertentes: treinamento 

externo  e treinamento interno, a partir da identificação de demanda 

feita através do LNT, incluindo também os treinamentos requeridos e 

não executados no semestre  anterior se ainda  estiverem em 

consonância com os resultados. 

2. Durante o ano poderá ser incluída ou excluída ás necessidades de 

treinamento e o PST poderão ser revisados, de acordo com as 

observações da coordenação ou determinação estratégica do HRSP. 

3. O Plano Semestral constará de justificativa, metas para as quais serão 

definidas ações de capacitação. 

4. As ações de capacitação deverão prever: Objetivos, publico alvo, 

estimativa de custos e indicadores de resultados esperados. 

 

02. PROGRAMA DE TREINAMENTO 

2.1. Treinamento Interno - realizado durante toda a permanência do colaborador 

no hospital com objetivo de reciclar conhecimentos. Dividido em:  

Abertos - direcionados a todos os colaboradores 

Fechados - formatados para suprirem necessidades especificas de determinadas 

áreas do HRSP. 

2.2.  Treinamento Externo - aplicado fora do Hospital, consiste em cursos, 

palestras, encontros, congressos, seminários, simpósios promovido por consultoria 

ou especialista em determinada tema especifico, cujos temas promovam a 
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atualização do(s) colaborador (es) na sua área de atuação. Consideram-se também 

as visitas técnicas caracterizadas pela observação de experiências válidas que 

possam servir de modelo para aplicação no HRPS. Para realização de evento externo 

é feito um levantamento dos setores contemplados com o treinamento e a seleção 

dos colaboradores que apresentarem as habilidades necessárias. para aplicação no 

HRSP. 

2.3. Visitas técnicas - Caracterizadas pela observação in loco de experiências 

validas que possam servir de modelo para aplicação no HRSP. 

2.4. Eventos Externos - Compete aos colaboradores que participarem de eventos 

externos, seja de capacitação ou visitas técnicas. 

 Repasse - Consiste na transferência e divulgação dos conhecimentos e 

habilidades obtidos no evento, o colaborador deverá apresentar o relatório com 

os pontos mais relevantes do treinamento recebido, disponibilizar o material 

utilizado e ministrar uma reunião com demais colaboradores, garantindo assim 

o repasse para toda a equipe e o retorno do investimento. O colaborador terá 5 

dias úteis após retorno, para montar a reunião com os dados do treinamento e 

apresentação aos demais colaboradores. O NEP reproduzirá o material didático 

para melhor entendimento, agendamento e convocação; 

 Relatório; 

 Nos casos de realização de visitas técnicas, deverá ser apresentado relatório 

discriminando as atividades desenvolvidas, a contribuição das mesmas para 

capacitação técnica dos colaboradores e a utilização do conhecimento adquiridos 

no âmbito do Hospital Regional do Sudeste do Pará. 

2.5.  Tipos de Treinamentos - O hospital do Sudeste do Pará viabiliza através de 

ações do NEP treinamentos; 

 Comportamentais – com a finalidade de aprimorar, desenvolver e buscar a 

melhoria contínua da nossa atuação profissional/pessoal na relação com 

clientes internos e externos. 

 Técnicos - Intermediados e ministrados pela sistemática de Educação continua 

tem como objetivo capacitar os colaboradores em suas técnicas de trabalho, 

são elaborados e realizados de acordo com a necessidade de cada área.            
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 Sistema de Gestão da Qualidade - treinamentos de procedimentos 

documentados, processos, política da Qualidade, ferramentas da qualidade, 

diretrizes da ONA. 

 

03. AS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO  

As ações de capacitação serão pautadas nos critérios que seguem:  

3.1. Quanto à relevância 

 Serão consideradas ações de capacitação: cursos presenciais ou a distancia, 

treinamentos em campo ou introdutório, participação em eventos (seminários, 

congressos, Workhopss, encontros profissionais) e visitas técnicas, desde que 

todas as iniciativas estejam atreladas a área de atuação dos profissionais  

envolvidos e de acordo  com  as atividades institucionais do HRSP. 

 A identificação e atualização das demandas de capacitação serão efetivadas a 

partir da execução do planejamento institucional, de análises individuais e de 

equipes e da avaliação de resultados através dos indicadores  que possa 

evidenciar  trabalho ineficiente, atraso no cumprimento de cronogramas e 

planos. 

 Alterações no Trabalho: Sempre que alterações totais ou parciais nas rotinas de 

trabalho são introduzidas torna-se necessário o treinamento prévio. 

 

3.2. Quanto ao Recurso Financeiro  

 Os recursos financeiros serão pleiteados mediante apresentação do Plano 

Semestral de Treinamento a Direção Geral para análise e aprovação. 

 Os recursos financeiros solicitados como ajuda de subsidio serão liberados em 

consonância com a situação econômica e financeira do HRSP e análise das 

justificativas. 

 

3.3. Quanto à liberação de colaboradores para eventos externo 

 As liberações de colaboradores para participação em ações de capacitação 

externa estão condicionadas a pertinência4 com suas atividades e área de 

atuação. 
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 A participação em ações de capacit4ação externa implica a apresentação 

de relatórios e envolvimento em atividades multiplicadoras.  

 Cumprimento pelo colaborador dos pré-requisitos exigidos pelo evento. 

 Perspectiva de permanência 

 Tempo mínimo de casa de seis meses e desempenho funcional durante este 

período. 

 

 

04. MENSURAÇÃO DE RESULTADOS. 

 

 Homem/hora de treinamento – Define o número de médio de horas de 

treinamento por colaborador por semestre e monitora o esforço da instituição 

em proporcionar a qualificação e desempenho dos colaboradores. 

Meta : hora/mês : 6 horas 

 Cumprimento do planejado – Monitora a realização dos planos de treinamento 

para a melhoria continua. 

 Controle de frequência – Define o número dos participantes no treinamento. 

 Avaliação de reação - Analisa o conteúdo programático, os recursos didáticos a 

carga horária e as competências do instrutor; 

 Avaliação de Eficácia - Realizada após 30 dias, verificando com as 

coordenações a eficácia do treinamento no desempenho do trabalho e os 

resultados obtidos com a realização do treinamento. 

 

05. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO 

O programa de integração de facilita o desempenho dos novos colaboradores nas 

suas atividades fornecendo informações sobre o ambiente interno e estrutura da 

instituição, que possibilitem a sua integração ao cargo  e a equipe de referencia. 

Treinamento Introdutório Oferecido a todo colaborador ao ingressar no HRSP.  
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Possui como objetivo fornecer todas as informações necessárias para facilitar a 

integração do novo colaborador na instituição.  

 A estrutura do Programa de Integração, voltado para os novos colaboradores, se 

assemelha às regras básicas do treinamento. O subprograma de integração 

compreende dois níveis.  

 Organizacional - o objetivo principal é a passagem de informação referente à 

missão, histórico, cultura e estratégia organizacional, informações sobre os 

diretos e deveres dos colaboradores e a existência de comissões internas 

como: CIPA, Brigada de Incêndio, Amigos de Sangue e os Programas e/ou 

projetos já implantados, o vídeo institucional é apresentado. 

 Ambientação (setorial)  -  as informações são referente a especificidade do 

setor, suas funcionalidades com os demais setores e função que será 

desempenhada pelo colaborador, postura técnica de trabalho e o manual com 

as instruções de trabalho. 

5.1 Sistemática 

O primeiro nível apresentado ao colaborador é o setorial realizado pela coordenação 

do setor na sala de reuniões. Neste encontro o colaborador recebe as primeiras 

orientações sobre postura, aparência pessoal, atendimento ao usuário, 

comprometimento e técnicas de trabalho, também são fornecidas nesse encontro 

as instruções de trabalho por escrito.  

 Após, o colaborador é levado pelo seu coordenador (a) a conhecer seu local de 

trabalho e ao colaborador , quando houver,que lhe acompanhará nos primeiros dias 

(nº de dias definido pelo coordenador ). Após esse período o colaborador 

participará do treinamento a nível organizacional. 

 O segundo Nível é o organizacional, apresentado pelos setores: Recursos 

Humanos, Núcleo de Educação Permanente, Controle de Infecção Hospitalar, 

Serviço Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, Gerencia de 

Atendimento, Comitê da Qualidade, Serviço de Atenção ao Usuário, Humanização, 

Gerencia Administrativa. 

Após o período da efetivação da contratação o NEP envia ao novo contratado, uma 

mensagem de boas vindas ao Colaborador pela efetivação de contrato. O 

treinamento deverá, preferencialmente, ocorrer no mês da contratação, não 

ultrapassando o vigésimo dia do mês. 
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Cliente alvo: Todo colaborador recém-admitido, podendo haver casos de 

treinamento específicos. 

Periodicidade: de acordo com fluxo de admissão. 

Estrutura: de treinamento  

Carga horária: 5 horas 

Recursos/Técnicas Didáticas 

 Data show 

 Flip chart 

 Exposição dialogada 

 Técnicas de dinâmica de grupo 

 Conteúdo de Manual 

 Quadro Branco 

 DVD 

Mensagem de boas vindas ao Colaborador, enviada na efetivação de contrato. 

“Acreditamos em você!” 

Você foi admitido por reunir condições e características adequadas ás nossas 

necessidades. 

Estamos certos que você não terá dificuldade em adaptar-se á sua nova vida 

profissional. 

Sua missão como colaborador do Hospital Regional do Sudeste do Pará começa 

agora. Seu esforço somado ao de todos, contribuirá para tornar realidade nossa 

visão de futuro. 

Seu sucesso profissional depende muito de você, ou seja, de seus conhecimentos 

atitudes, eficiência, interesse, disposição e, por fim, de sua capacidade de assumir 

maiores responsabilidades. 

Seja bem vindo e boa sorte! 

5.2 Visita Técnica 
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Política 

 A solicitação de Visita no Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Mendes 

de Castro Veloso, estão condicionadas a aprovação da Direção Geral e da Direção da 

Área pleiteada e deve ser feita através de oficio constando objetivo, setor desejado, 

numero de visitantes e e-mail para contato. O oficio deve ser enviado aos cuidados do 

Núcleo de Educação Permanente – NEP, que entrará em contato com o solicitante 

enviando o formulário de “solicitação de visita técnica”. O formulário deverá ser 

preenchido e devolvido ao NEP pra análise. 

Ao receber o formulário a Coordenação do NEP verificará a viabilidade junto aos 

setores e caso aprovado, providenciará o agendamento retornando ao requerente 

no prazo de 5 (cinco ) dias de antecedência da  data  prevista. O dia e horário da 

visita sugerido pelo interessado serão apreciados pela área envolvida, podendo ser 

alterado de acordo com a disponibilidade existente. 

Normas: 

 As visitas são preferencialmente permitidas a profissional de saúde e alunos da 

área; 

 As visitas técnicas são agendadas para acontecer durante a semana, ou seja em 

dias úteis: 

 Se a visita for em Grupo, deve este ter no máximo 05 (cinco) pessoas, 

proporcionar maior suporte aos visitantes;  

 As visitantes estão restritos ao setor descrito (s) na solicitação; 

 A Visita Técnica é caracterizada por observações in loco, estando vedado ao 

visitante participar de atividades desenvolvidas durante sua visita no setor, 

sujeito a cancelamento da visita; 

 Toda visita deve se supervisionada pelo Coordenador do Setor: 

 A responsabilidade pelo aluno é da Instituição de ensino; 

 Em caso de aplicação de instrumentos para coleta de dados (formulários, 

questionários, roteiros de entrevistas, entre outros), estes devem ser enviados 

previamente, anexados ao oficio; 
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 As visitas não devem exceder o período máximo de 4 horas/dia, sendo o 

agendamento estabelecido pelo setor de Núcleo de Educação Permanente.  

 O visitante deve se comprometer a respeitar as normas de segurança e controle 

de infecção hospitalar.  

 As visitas não incluem lanches, refeições, material didático ou cópias. 

 Não haverá remuneração e nenhum tipo de vínculo empregatício entre o 

solicitante e a instituição concedente. 

 Usar crachás de identificação, mantendo-o sempre visível. 

 

06. PROJETO QUE CONTEMPLAM O NEP 

6.1 Projetos Pontuais 

São processos utilizados para criar condições de melhoria em questões de saúde, 

ambientais, higiene, segurança, entre outros com a que completam finalidade de 

melhorar a qualidade de vida dos colaboradores e contribuir com atividades de 

conscientização. 

6.2 Projeto Qualidade de Vida 

Consiste na realização de palestras, cursos, oficinas e encontros compreendendo a 

participação de colaboradores em evento de curta duração, com objetivo de 

adquirir conhecimentos que venha melhorar sua qualidade de vida. Realizados 

sempre com a parceria com dos setores: Serviço Nutrição e Dietética, Comissão de 

Controle Infecção Hospitalar, Recursos Humanos, Grupo Trabalho Humanizado e o 

Serviço Atenção Usuário.  

6.3  Projeto Compartilhando Experiências  

O objetivo é compartilhar a experiência vivencial dos setores, possibilitando que 

conheçam as atribuições de seus colegas de trabalho, por meio de visitas técnicas 

ás diversas áreas do hospital. Com isso espera-se minimizar e até eliminar os 

conflitos existentes entre determinas áreas. Exemplo; Um colaborador da 

enfermagem passa um dia acompanhando o serviço de um auxiliar de farmácia, 

conhecendo suas atividades e responsabilidades. Espera-se que o colaborador da 

enfermagem consiga ver sua parceria na execução das atividades do auxiliar de 

farmácia e quão é importante que seja executada corretamente.  
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6.4 Projeto conhecendo a informática 

Consiste em realizações de mini cursos com os mais diversos temas relacionados 

com informática com o objetivo de capacitar a equipe de colaboradores para o uso 

da informática como ferramenta de trabalho. s  

 

07. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

Atualização Profissional com foco principal na enfermagem por ser um contingente 

bem maior dentro da instituição consiste em revisões teóricas e praticas sobre as 

técnicas de enfermagem feitas pelos profissionais do hospital. 

 Atualização profissional  

 Para participação em eventos externos deverá ser apresentado o pedido com 

antecedência mínima de 5 dias  da data do inicio do evento, ao NEP, por 

indicação da  coordenação/diretoria de área  ou por meio do preenchimento 

de solicitação de participação em eventos, com conhecimento   da diretoria 

de área. 

 

08. DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS 

Ações de parceria com empresas terceira que possam contribuir para o processo de 

treinamento e desenvolvimento, de forma a facilitar a execução dos objetivos 

projetados.  

A efetivação de contratação de empresa e/ou facilitadores externos  para realização 

de treinamentos precisa atender critérios definidos; 

 Demonstrar a competência de seus instrutores; 

 Apresentar registro em conselho; 

 Experiência profissional e como a manutenção dessa competência é 

desenvolvida; 

 Infra-estrutura adequada para a realização de treinamentos propostos, em caso 

de empresa 
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VIII. PROJETO TÉCNICO 

MODELO DE GESTÃO PRÓ-SAÚDE 

DEFINIÇÕES SOBRE O MODELO DE GESTÃO 

ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO MODELO DE GESTÃO 

1. A EXCELÊNCIA EM GESTÃO É A BASE CONCEITUAL DIRECIONADORA DO 

MODELO DE GESTÃO  

2. O SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DO MODELO DE GESTÃO TEM BASE 

NO BSC 

3. STRATEGIC ADVISER (SA) É A FERRAMENTA DE CONTROLE DE DESEMPENHO 

DO MODELO DE GESTÃO  

4. O RECONHECIMENTO EXTERNO DO MODELO DE GESTÃO TEM BASE NA 

CERTIFICAÇÃO ONA 

ELEMENTOS OPERACIONAIS DO MODELO DE GESTÃO 

I. ATUAÇÃO DA EQUIPE DE GESTÃO  

Atribuições 

Assessorias  

Foco estratégico de atuação  

II. RELATÓRIOS DE PROGRESSO E DESEMPENHO 

Plano Estatístico 

Relatório de Atividades 

Desempenho de Indicadores 

III. DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA E OPERACIONAL DO HOSPITAL 

Estrutura documental 

Detalhando a composição dos documentos dessa estrutura 
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IV. GESTÃO DA QUALIDADE  

RAG – Requisitos de Apoio a Gestão 

Planos de ação de melhoria  

Repositório de modelos para o hospital   

V. GESTÃO DA ASSISTÊNCIA   

Assegurar a busca permanente pela excelência na assistência médico-hospitalar 

entregue aos pacientes do hospital 

VI. LOGÍSTICA HOSPITALAR  

Utilizar a Central de Compras  

Auxiliar na elaboração de projeto para readequação da área de suprimentos 

conforme RDC 50. 

Emitir parecer sobre quadro de funcionários e escalas de trabalho. 

Avaliar e readequar critérios utilizados para previsão de demanda e parâmetros de 

posição de estoque (ponto de ressuprimento). 

Avaliar e emitir parecer sobre equipamentos adequados ao trabalho 

(computadores, leitores ópticos, telefone, fax, etc.). 

Assessorar na elaboração de lista padronizada de medicamentos, materiais e 

demais insumos estocáveis. 

Auxiliar na classificação dos insumos conforme categorias utilizadas pela Sede 

Administrativas da Pró-Saúde. 

Orientação sobre fluxo de informações e de produtos. 

Orientação sobre modelos de distribuição e comissões hospitalares pertinentes ao 

setor. 

Assessorar serviço de farmácia na implantação de procedimentos que reduzam o 

erro de medicação. 

VII. GESTÃO DE PESSOAS E PRESTADORES DE SERVIÇO  

Parâmetros de relacionamento entre hospital e colaboradores. 
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Definição de regras e atribuições para ambas as partes. 

VIII. GESTÃO PATRIMONIAL  

Manutenção, preservação e consertos de equipamentos e outros bens patrimoniais 

do contratante.  

Formas de controle e segurança que serão oferecidas. 

 

MODELO DE GESTÃO PRÓ-SAÚDE 

O QUE É O MODELO DE GESTÃO: São diretrizes criadas pela Pró-Saúde para 

orientar o plano de trabalho aplicado ao hospital sob contrato de gestão. Define os 

instrumentos de planejamento, implantação e controle dos processos 

organizacionais inerentes a atividade de gestão hospitalar.   

OBJETIVO DO MODELO DE GESTÃO: É a representação clara e organizada do 

trabalho a ser desenvolvido pela equipe de gestores hospitalares da Pró-Saúde. 

Este Modelo encontra-se estruturado em 5 Fases distintas, permeadas por 

auditorias internas. As Fases representam o caminho a ser seguido para evolução 

da gestão e podem ser ajustadas conforme a realidade do hospital, sendo 

claramente planejadas, pois representam o compromisso do modelo de gestão a 

ser implementado, numa visão macro.  

FUNDAMENTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO: As metodologias que 

fundamentaram o modelo de gestão e, portanto, adotadas neste projeto, foram 

escolhidas por já serem consagradas no âmbito empresarial, extraídas de 

bibliografias da área de administração e saúde. Os vários instrumentos de aplicação 

utilizados foram desenvolvidos pela Pró-Saúde. 

ESQUEMA ILUSTRATIVO DO MODELO DE GESTÃO: composto de cinco grandes 

fases de que dão forma à Gestão Hospitalar.  
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 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO MODELO DE GESTÃO 

1. A EXCELÊNCIA EM GESTÃO É A BASE CONCEITUAL DIRECIONADORA DO 

MODELO DE GESTÃO  

MEG - Modelo de Excelência da Gestão 

É baseado em 11 fundamentos e oito critérios. Como fundamentos podemos definir 

os pilares, a base teórica de uma boa gestão.  

Fundamentos: pensamento sistêmico; aprendizado organizacional; cultura de 

inovação; liderança e constância de propósitos; orientação por processos e 

informações; visão de futuro; geração de valor; valorização de pessoas; 

conhecimento sobre o cliente e o mercado; desenvolvimento de parcerias e 

responsabilidade social.  

Esses fundamentos são colocados em prática por meio dos oito critérios. São eles:  

Critérios: liderança; estratégias e planos; clientes; sociedade; informações e 

conhecimento; pessoas; processos e resultados. Segundo definição da Fundação 

Nacional da Qualidade, esses critérios representam: 

O sucesso de uma organização está diretamente relacionado à sua capacidade de 

atender às necessidades e expectativas de seus clientes. Elas devem ser 

identificadas, entendidas e utilizadas para que se crie o valor necessário para 

conquistar e reter esses clientes.  
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Para que haja continuidade em suas operações, a empresa também deve 

identificar, entender e satisfazer as necessidades e expectativas da sociedade e das 

comunidades com as quais interage — sempre de forma ética, cumprindo as leis e 

preservando o ambiente.  

De posse de todas essas informações, a liderança estabelece os princípios da 

organização, pratica e vivencia os fundamentos da excelência, impulsionando, com 

seu exemplo, a cultura da excelência na organização. Os líderes analisam o 

desempenho e executam, sempre que necessário, as ações requeridas, 

consolidando o aprendizado organizacional. 

As estratégias são formuladas pelos líderes para direcionar a organização e o seu 

desempenho, determinando sua posição competitiva. Elas são desdobradas em 

todos os níveis da organização, com planos de ação de curto e longo prazos. 

Recursos adequados são alocados para assegurar sua implementação. A 

organização avalia permanentemente a implementação das estratégias e monitora 

os respectivos planos e responde rapidamente às mudanças nos ambientes interno 

e externo. 

As pessoas que compõem a força de trabalho devem estar capacitadas e satisfeitas, 

atuando em um ambiente propício à consolidação da cultura da excelência.  

Com isso, é possível executar e gerenciar adequadamente os processos, criando 

valor para os clientes e aperfeiçoando o relacionamento com os fornecedores. A 

organização planeja e controla os seus custos e investimentos. Os riscos financeiros 

são quantificados e monitorados. 

Para efetivar a etapa do Controle (C), são mensurados os resultados em relação a: 

situação econômico-financeira, clientes e mercado, pessoas, sociedade, processos 

principais do negócio e processos de apoio, e fornecedores.  

Os efeitos gerados pela implementação sinérgica das práticas de gestão e pela 

dinâmica externa à organização podem ser comparados às metas estabelecidas 

para eventuais correções de rumo ou reforços das ações implementadas. 

Essas informações representam a inteligência da organização, viabilizando a análise 

do desempenho e a execução das ações necessárias em todos os níveis. A gestão 

das informações e dos ativos intangíveis é um elemento essencial à jornada em 

busca da excelência. 
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2. O SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DO MODELO DE GESTÃO TEM 

BASE NO BSC 

BSC - Balanced Scorecard 

O BSC é um sistema de medição de desempenho empresarial. Seu principal 

diferencial é reconhecer que os indicadores financeiros, por si só, não são 

suficientes para isso. O BSC complementa as medições financeiras com avaliações 

sobre o cliente, identificando os processos internos que devem ser aprimorados e 

analisando as possibilidades de aprendizado e crescimento, assim como os 

investimentos em recursos humanos, tecnologia e capacitação que poderão mudar 

substancialmente as atividades, impulsionando o desempenho futuro. 

O Balanced Scorecard é uma ferramenta que materializa a visão e a estratégia da 

empresa por meio de um mapa coerente com objetivos e medidas de desempenho, 

organizados segundo quatro perspectivas diferentes: financeira, do cliente, dos 

processos internos e do aprendizado e crescimento. Tais medidas devem ser 

interligadas para comunicar um pequeno número de temas estratégicos amplos, 

como o crescimento da empresa, a redução de riscos ou o aumento de 

produtividade. 

3. STRATEGIC ADVISER (SA) É A FERRAMENTA DE CONTROLE DE 

DESEMPENHO DO MODELO DE GESTÃO  

SA – SOFTWER  DE GESTÃO 

O SA Performance Manager proporciona maior eficácia e sistematização no 

processo de gestão. A visualização integrada dos resultados corporativos através 

dos mapas estratégicos, indicadores de desempenho e planos de ações, possibilita 

um monitoramento diferenciado de todas as perspectivas do negócio, 

proporcionando melhor performance e resultados mais satisfatórios. Faça da 

estratégia um processo contínuo e tarefa de todos.  

Principais Benefícios e Funcionalidades da Ferramenta:  

 Atendimento da metodologia BSC - Balanced Scorecard  

 Atendimento do conceito GPD - Gerenciamento por Diretrizes  

 Informatização do planejamento estratégico, operacional e organizacional  

 BPM - Business Process Management  
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 Controle e alinhamento de indicadores estratégicos e operacionais  

 Ferramentas gerenciais para o monitoramento visual de indicadores  

 Controle de planos de ação e projetos com crograma e workflow  

 Ferramentas sofisticadas de análise gerenciais  

 Ferramentas de análise geográfica, radares de indicadores e dashboards  

 Gerenciamento integrado de eventos de análise crítica  

 Sistema de comunicação automática de mensagens e agenda pessoal  

 Informações on-line de todos os itens do planejamento  

 Apresentações exclusivas on-line  

 Fácil integração com sistemas de ERP, CRM e BI  

 

4. O RECONHECIMENTO EXTERNO DO MODELO DE GESTÃO TEM BASE NA 

CERTIFICAÇÃO ONA E NO PNQ 

Seguramente a ONA e o PNQ representam duas consagradas modalidades de 

reconhecimento externo. O Modelo de Gestão Pró-Saúde é estruturado de modo a 

buscar alinhamento com os requisitos estabelecidos por estas metodologias.  

I. ONA - Organização Nacional de Acreditação 

Ao certificar uma instituição de saúde a ONA reconhece e classifica o nível de 

qualidade do atendimento prestado pela mesma.  

Segunda 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.  
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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; 

 Organizações de saúde; 

 Sistemas compradores; 

 Governo; 

 Cidadão.  

II. PNQ – Prêmio Nacional da Qualidade 

Anualmente, por meio de ciclo de avaliação, o PNQ reconhece as organizações que 

praticam a Excelência em Gestão no Brasil. Foi em torno da concessão do 

prestigioso prêmio que a Fundação Nacional da Qualidade ganhou força e 

reconhecimento nacional. O PNQ destaca empresas líderes em qualidade, 

produtividade, competitividade e gestão.  

Consideração 

A conquista de reconhecimento externo é resultado de um trabalho amplo, que vai 

além da gestão em si, e que envolve uma sólida parceria entre a Pró-Saúde, 

gestora do hospital, e o ente público, contratante. É um esforço conjunto e 

interdependente.   

ELEMENTOS OPERACIONAIS DO MODELO DE GESTÃO 

I. ATUAÇÃO DA EQUIPE DE GESTÃO  



Edital de Chamada Pública nº 0007/2012 para Regulamentar o Desenvolvimento das Ações e Serviços de Saúde no 

HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ- DR. GERALDO MENDES DE CASTRO VELOSO – Marabá – PA  

60 

 

Atuação direta sobre todas as atividades do Hospital 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 do hospital 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 do hospital toda a estrutura técnica necessária ao bom 

desempenho das atividades hospitalares, incluindo assessoria e consultoria 

jurídica, financeira, contábil, médica e de enfermagem. 

 Administrar o hospital 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 do hospital. 

 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 do hospital 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 do hospital sempre 

que for convocado pelo contratante. 
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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 pelo 

hospital. 

 Analisar os contratos firmados pelo hospital, emitindo parecer. 

 

ASSESSORIA FINANCEIRA 

 Implantar sistemática e auxiliar tecnicamente o hospital para que mantenha, 

de forma atualizada, fluxo de caixa mensal, contemplando ao menos as 

entradas operacionais, não operacionais, saídas do mês e saldo do mês. 

 Implantar sistemática e auxiliar tecnicamente o hospital 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 o hospital 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. 
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ASSESSORIA DE ENFERMAGEM 

 Emitir parecer acerca do correto dimensionamento de pessoal. 

 Auxiliar na implantação das escalas de trabalho. 

 Assessorar equipes de enfermagem dos hospitais na utilização das melhores 

práticas de trabalho. 

 Emitir parecer acerca das atribuições de cada segmento profissional da área 

de enfermagem. 

 Colocar à disposição do hospital 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 do 

hospital. 

 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 os hospitais no levantamento dos dados estatísticos. 

 Foco estratégico de atuação da equipe de gestão  
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A equipe de gestores tem uma atuação focada em alguns objetivos estratégicos 

pertencentes a este modelo de gestão. O mapa estratégico possui, entre outros a 

serem incorporados ao longo do trabalho, os seguintes objetivos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA DO BSC – GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Objetivo 

ATINGIR ÍNDICES 

DE PRODUÇÃO 

ESTABELECIDOS 

Objetivo: 

ASSEGURAR FLUXO 

FINANCEIRO 

ADEQUADO 

Objetivo: 

GARANTIR O 

CUMPRIMENTO 

ORÇAMENTÁRIO 

Título do 

Indicador 

Meta Título do 

Indicador 

Meta Título do 

Indicador 

Meta 

      

      

      

PERSPECTIVA DO BSC – PROCESSOS INTERNOS 

Objetivo: 

MITIGAR O RISCO DA ATIVIDADE 

Objetivo: 

ALINHAR O HOSPITAL AOS 

CRITÉRIOS DA ONA 

Título do Indicador Meta Título do Indicador Meta 

    

    

    

    

PERSPECTIVA DO BSC – CLIENTES 

Objetivo:   CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA 

SATISFAÇÃO DO CLIENTE E COLABORADOR 

Título do Indicador Meta 

  

  

  

PERSPECTIVA DO BSC – APRENDIZADO  

Objetivo:      INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL 

Título do Indicador Meta 
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Estes objetivos são parte do mapa estratégico, onde serão definidos e 

complementados os indicadores e metas locais específicas do hospital.  

 

II. RELATÓRIOS DE PROGRESSO E DESEMPENHO 

Captação e processamento de informação e análise do desempenho hospitalar, 

através de relatórios e planos de trabalho.  Avaliação da capacidade produtiva e do 

custeio de toda atividade hospitalar, através dos seguintes instrumentos:  

PLANO ESTATÍSTICO  

A estatística é composta do movimento geral do hospital, ocupação, permanência, 

giro de leitos, etc, e também da estatística de produção dos setores como os 

Serviços de Diagnóstico, Lavanderia, Manutenção, CME, 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. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Este relatório permite o acompanhamento sistematizado do desempenho hospitalar 

sob vários aspectos, análise crítica dos resultados previstos e alcançados, entre 

outros. Os registros realizados são os seguintes: 

Atividades Assistenciais 

– Distribuição de Leitos por clínica 

– Paciente-Dia 

– Número de Internações (Admissões e Saídas) 

– Porcentagem de Ocupação 

– Média de Permanência 

– Taxa de Mortalidade Hospitalar 

– Taxa de Mortalidade Geral 

– Número de Cirurgias 
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– Número de Partos 

– Número de Exames por Tipo 

– Número de Consultas Ambulatoriais 

– Número de Consultas de Urgência e Emergência 

– Número de Procedimentos 

– Relação de Falecimentos com Causa Mortes 

Recursos Humanos 

– Número de Funcionários por Área de Atuação 

– Rotatividade de Pessoal 

– Taxa de Absenteísmo 

– Colaborador por Leito 

– Colaborador por Paciente 

– Relatório com pessoal Médico, Enfermagem, Outros de Nível Superior e Nível 

Técnico com nome, função, turno e jornada de trabalho 

Atividades Sociais 

– Cursos Ministrados 

– Visitas Domiciliares 

Atividades Econômicas 

– Composição das Receitas 

– Composição das Despesas 

Indicadores Hospitalares 

– Assistenciais 

– Recursos Humanos 

– Econômicos 
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Informações de Custos 

– Alimentação (Desjejum, Colação, Almoço, Lanche, Jantar,  Ceia e fórmulas 

lácteas 

– Custo do Kg de roupa lavada 

– Custo do m3 de oxigênio 

Fluxo de Caixa 

 

Informações de Faturamento  

- Ambulatório (Previsto e Realizado), com variação 

– Internação (Previsto e Realizado), com variação 

– Faturamento Total (Previsto e Realizado), com variação 

DESEMPENHO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS 

Este relatório permite o acompanhamento sistematizado do desempenho dos 

indicadores estratégicos referidos no mapa estratégico.  

 

III. DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA E OPERACIONAL DO HOSPITAL 

Representa a organização dos processos de trabalho e introdução a melhoria 

contínua na gestão de cada setor 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 hospitalar. 

Ainda no tocante a documentação inerente 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).  

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

Saúde, passível de adaptação local, observados os controles formais necessários: 



Edital de Chamada Pública nº 0007/2012 para Regulamentar o Desenvolvimento das Ações e Serviços de Saúde no 

HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ- DR. GERALDO MENDES DE CASTRO VELOSO – Marabá – PA  

67 

 

 

DETALHANDO A COMPOSIÇÃO DOS DOCUMENTOS DESSA ESTRUTURA 

MANUAL DE GESTÃO 

Primeiro documento institucional que rege e disciplina a gestão hospitalar como um 

todo e que formaliza a política de gestão da Pró-Saúde no hospital. Este documento 

contempla os seguintes tópicos: 

I – APRESENTAÇÃO 

a .DO HOSPITAL 

b. DO CONTRATO DE GESTÃO 

c. DA PRÓ-SAÚDE 

II - ORGANIZAÇÃO          

 1. COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TÉCNICAS E 

ASSISTENCIAIS   

 2. SERVIÇOS DA PRÓ-SAÚDE SEDE       

III - QUALIDADE INTEGRADA À GESTÃO HOSPITALAR    

3.1 Requisitos Gerais 

3.2 Objetivos da Qualidade Integrada à Gestão Hospitalar 
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3.3 Estrutura da Gestão da Qualidade 

3.4 Responsabilidade e Autoridade 

3.5 Estrutura da Documentação 

3.6 Controle de Documentos e Registros  

IV - RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 

4.1 Comprometimento das Diretorias 

4.2 Objetivo do Contrato de Gestão 

4.3 Metas de Gestão Contratual 

4.4 Metas de Controle de Processos 

4.5 Comunicação e Divulgação 

V - TERMOS E DEFINIÇÕES         

VI - ELABORAÇÃO, VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO      

VII - CONTROLE DE REVISÕES       

    

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 e Comercial, 

conforme contexto local. 

REGIMENTO DE CORPO CLÍNICO 

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

demais profissionais da assistência, dentro do hospital. Com modelo elaborado a 

partir de estudo próprio, a minuta é submetida a análise e aprovação da equipe 

médica.  

MAPA DE PROCESSOS 
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Desenho dos processos existentes na organização hospitalar, 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 às 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 

macro-processos dentro do hospital, como por exemplo:  
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 PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde – no Anexo 

V 

 Manual de Relacionamento com Fornecedores  

 Manual de Descrição de Cargos, a descrição dos cargos encontra-se no item 

XI. 

Diferem-se pela necessidade de interações inter-setoriais. 

MANUAIS TECNICO-ASSISTENCIAIS 

São manuais específicos que descrevem as rotinas e tarefas de cada setor técnico-

assistencial individualmente, sem se preocupar com as interações sistêmicas. 

INSTRUÇÕES DE TRABALHO 

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

realizadas em determinado setor / departamento. Por meio dela define-se modo de 

fazer, referenciam-se documentos e estipulam-se responsáveis. 

 

REGISTROS / PLANILHAS / TABELAS / FORMULÁRIOS 

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

colocados em uso e desuso de acordo com a necessidade. Os modelos de planilhas, 

tabelas e formulários são adaptados de acordo com a necessidade e demanda 

apresentadas 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 do hospital sob sua responsabilidade junto a órgãos públicos e 

reguladores. Deve assegurar, por meio de prova documental, o efetivo 

cumprimento desta agenda. Entre outros, os documentos referidos são: 

ANUAL - Descrição do Documento / Órgão Responsável  

Alvará de funcionamento do Hospital - Prefeitura Municipal  

Alvará de funcionamento do Hospital - Vigilância Sanitária  
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Registro de Responsabilidade Técnica da área Médica - CRM  

Registro de Responsabilidade Técnica de Enfermagem - COREN  

Licença de funcionamento da Polícia Federal - Divisão de Entorpecentes  

Eleição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - Ministério do Trabalho  

Eleição da Comissão de Ética Médica - CFM - Resolução 1657/2002  

Eleição da Comissão de Revisão de Óbito - CREMESP  

Eleição da Comissão de Ética de Enfermagem - COREN  

Licença Ambiental - CONAMA  

CEAS - Prestação de Contas - CNAS/ MPAS  

Cota Patronal - Prestação de Contas - INSS  

Utilidade Pública Federal - Prestação de Contas - Ministério da Justiça  

Parecer de auditor independente - CNAS  

Plano de Ação Anual - referente cota patronal - INSS  

Ofício de oferecimento de leitos ao SUS - SES local  

RAIS (DP) - Ministério do Trabalho  

DIPJ - Secretaria da Receita Federal  

DIRF - Receita Federal  

MENSAL, TRIMESTRAL E OUTRAS - Descrição do Documento / Órgão 

Responsável  

DCTF (Fiscal) - Receita Federal       

DACON (PIS e Cofins) - Receita Federal  

Mapa mensal e relação de compra e vendas de entorpecentes da Polícia Federal

 - Divisão de entorpecentes  

Comunicação de Internação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA) - SES/ SMS  

Guia de Recolhimento INSS - Folha de Pagamento - INSS  
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Guia de Recolhimento FGTS - FGTS  

CAGED - Relação de Admitidos e Demitidos - Ministério do Trabalho  

Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical - Sindicato  

ÚNICO - Descrição do Documento / Órgão Responsável  

Cadastro na polícia federal - Divisão de entorpecentes  

Inscrição no PAT - Ministério do Trabalho  

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES - Ministério da Saúde  

Plano de Gerenciamento de Resíduos - ANVISA  

Criação da Comissão de Revisão de Prontuário - CFM  

Criação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - Ministério da Saúde  

Criação da Comissão de Terapia Nutricional - Ministério da Saúde  

    

IV. GESTÃO DA QUALIDADE  

Todo processo de organização hospitalar com vistas a assegurar a qualidade é 

pautado no instrumento denominado RAG – Requisitos de Apoio a Gestão. Criado 

pela Pró-Saúde com objetivo de estabelecer e aplicar critérios para verificação, 

planejamento, organização e avaliação da gestão hospitalar, possui cerca de 5 mil 

requisitos. Também é função do RAG, de forma complementar, contribuir com os 

projetos de Acreditação Hospitalar, na medida em que seus critérios buscam 

alinhamento a esta metodologia. 

O RAG encontra-se dividido em seis grupos, contendo requisitos estabelecidos pela 

Pró-Saúde fundamentados na experiência de consultores, com referência no Manual 

da ONA, boas práticas e legislação aplicável ao setor:  

Grupo 1:  Liderança, Gestão de Pessoas e Clientes 

São requisitos que dizem respeito ao sistema de liderança das chefias, gestão de 

pessoas que compõem a força de trabalho do setor e clientes. 

Grupo 2:  Organização, Documentação, Processos e Indicadores 
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São requisitos que dizem respeito à organização com relação a arquivamento de 

documentos e registros, gerenciamento de seus processos e monitoramento de 

indicadores de serviço. 

Grupo 3:  Segurança Ocupacional e Gestão de Risco 

São requisitos que dizem respeito ao cumprimento das diretrizes relacionadas à 

Segurança e Saúde Ocupacional, bem como as ações corretivas e preventivas 

utilizadas para mitigar os fatores geradores de riscos. 

Grupo 4: Infra-Estrutura 

São requisitos que dizem respeito às condições de infra-estrutura essenciais no 

desempenho de suas atividades. 

Grupo 4.1: Infra-Estrutura - Áreas Assistenciais 

São requisitos aplicáveis às áreas assistenciais e de apoio assistencial, e dizem 

respeito aos elementos e condições indispensáveis à prática da assistência. 

Grupo 5: Requisitos Específicos 

São requisitos aplicáveis individualmente conforme identificação da área e diz 

respeito às particularidades próprias de cada serviço.  

Grupo 6: Serviços de Terceiros 

Além dos grupos 1 ao 5, todo serviço terceirizado deverá aplicar também os 

requisitos deste grupo, com relação ao processo de terceirização propriamente dito. 

PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIA 

Planos de ação para melhorias são gerados após avaliação através do RAG. Estes 

são feitos levando-se em consideração a prioridade e necessidade identificada pelo 

hospital, tomando como prioritários os requisitos que referem-se a  infra estrutura 

e enquadramento legal. O RAG é sistematicamente aplicado, visando demonstrar os 

avanços obtidos pela gestão ao longo do tempo (ciclos semestrais).  

Os planos de ação são gerenciados via sistema STRATEGIC ADVISER (SA), já 

citado no item 3 deste documento. Esta ferramenta viabiliza o monitoramento de 

todos os planos de ação ativos no hospital, bem como retrata o status das ações 

existentes, estratificada por níveis de responsabilidade. 
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REPOSITÓRIO DE MODELOS PARA O HOSPITAL 

Através de um repositório eletrônico, centenas de modelos de documentos são 

disponibilizados para que o hospital produza toda a sua documentação, partindo de 

modelos já consagrados. 

Entre outros relacionamos os seguintes documentos a serem implantados:   

1. Organograma atualizado e aplicado    

2. Manual de Gestão documentado e implantado    

3. Documentação Legal do Hospital e de seus profissionais (Alvará, RT e Corpo 

Profissional habilitado)   

4. Alvarás setoriais (em especial da Farmácia) de funcionamento conforme 

Exigências Legais    

5. Regimento do Corpo Clínico    

6. Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde    

7. Plano de Contingência Institucional e Setorial    

8. Atas de Abertura / Regimento das Comissões Obrigatórias:                                                                                  

a) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes                

b) Comissão de Revisão de Prontuários                                                      

c) Comissão de Óbitos                                                               

d) Comissão de Terapia Nutricional (EMTN)                         

e) Comissão de Ética Médica                                                   

f) Comissão de Ética de Enfermagem                                          

g) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar      

9. Atas de Abertura / Regimento das demais Comissões (quando aplicável): 

a) Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

b) Comissão de Hemoderivados                                              

c) Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes                                      
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d) Comissão de Curativos                                                                      

e) Comissão de Gerenciamento de Riscos                                    

f) Comissão de Farmacovigilância                                                

g) Comissão de Gerenciamento de Contingências                    

h)Comissão de Padronização de Materiais e Medicamentos                                                                                 

i) Comissão de Humanização                                                            

j) Comissão da Qualidade     

10. Estatísticas de Produção de atendimentos e serviços    

11. Planilha ou tabela de gerenciamento de Riscos Institucionais    

12. Termos de Consentimento Informados para cada procedimento invasivo ou 

exames de risco    

13. Protocolos de Emergência    

14. Mapas de Riscos Ocupacionais conforme NR-9    

15. Política formalizada para implementação do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais - PPRA   

16. Política formalizada para implementação do Programa de Controle Médico em 

Saúde Ocupacional - PCMSO  

17. Procedimentos que abordem controle de restrições para acessos, portaria, fluxo 

de pessoas e regras para visitas a pacientes internados; 

18. Formulário para notificação de ocorrências, eventos adversos, eventos 

sentinelas e ações corretivas  

19. Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC  

20. Planilha de Manutenção Preventiva de equipamentos compartilhada com os 

setores    

21. Planilha de Calibração Periódica de Equipamentos e Instrumentos de Medição 

compartilhada com os setores  

22. Atas de Treinamentos ou Listas de Presença setoriais e institucionais  
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23. Programa de Controle de Infecção Hospitalar homologado pelo SCIH, CCIH e 

Diretoria Técnica 

24. Cronograma de treinamento das atividades técnicas controladas / homologadas 

pela SCIH    

25. Instruções de Trabalho elaboradas e aprovadas    

26. Manual Técnico Assistencial de Enfermagem     

27. Prontuários do paciente completos e seus registros preenchidos corretamente  

28. Procedimento que aborde rastreabilidade e segurança dos prontuários  

29. Registros que evidenciem a homologação e monitoramento de fornecedores 

30. Procedimento que aborde a sistemática para gerenciamento de leitos  

31. Formulário de pesquisa de satisfação do usuário paciente/cliente disponível nas 

áreas de atendimento  

32. Descrições de Cargos aprovadas    

33. Procedimento que aborde a realização de integração institucional 

multiprofissional (incluindo profissionais terceirizados e médicos)    

34. Manual do Colaborador    

35. Escalas para cobertura 24h dos seguintes plantões: Administração, Manutenção 

e médicos (socorristas, intensivistas, anestesistas, especialistas e serviços à 

distância) 

36. Manual de Biossegurança    

37. Fichas de orientação aos pacientes com relação ao seu preparo para realização 

de exames (jejum), etc. 

38. Protocolos de reuso para esterilização alternativa de instrumentos ou materiais 

de uso cirúrgico, além de critérios para revalidação de produtos químicos de uso 

dos laboratórios clínicos. 

40. Procedimentos do SESMT relacionados à Imunização ativa de todos os 

colaboradores, exames periódicos e Exames médicos admissionais, mudança de 

cargo e demissionais. 
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41. Tabela de aprovação e monitoramento do SCIH do perfil da resistência 

microbiana aos sanitizantes e antibióticos a serem homologados ou já padronizados 

pelo Hospital. 

42. Protocolo de Precaução e Isolamento de pacientes (SCIH)    

43. Planos de ação que evidenciem a participação de colaboradores e chefias em 

grupos de trabalho para Melhoria da Qualidade    

44. Procedimentos e registros que garantam o cadastramento dos médicos 

contratados e sua periódica atualização. (PF e PJ)    

45. Validação dos procedimentos assistenciais e técnicos junto à SCIH  

46. Tabela de classificação do score de Risco pela Enfermagem para distribuição da 

equipe. 

47. Formulário de controle de estoque mínimo pela farmácia nas Unidades de 

Internação    

48. Etiqueta de Identificação, data de envaze e validade das almotolias  

49. Identificação das pias para lavagem exclusiva das mãos    

50. Procedimentos para controle dos psicotrópicos nas Unidades    

51. Manual de Diluição e Estabilidade de Soluções    

52. Manual ou tabela de interações medicamentosas    

53. Procedimento que aborde os critérios e sistemática para Farmacovigilância. 

54. Procedimentos para Transferência interna e encaminhamentos de pacientes 

(Referência e Contra-referência) 

55. Protocolo de Pré-Consulta de Enfermagem na Triagem    

56. Tabela de controle de higienização das salas cirúrgicas    

57. Protocolo para prevenção de Infecção nos processos dialíticos com a utilização 

de Osmose Reversa aplicada nas UTI`s    

58. Procedimento para convocação de pacientes doadores com sorologia positiva 

59. Tabela de higienização/limpeza das geladeiras na Agência Transfusional 
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60. Manual de Biossegurança da Agência Transfusional    

61. Protocolo para descarte de bolsas de sangue alinhado ao PGRSS    

62. Planilha de controle da temperatura do sangue (bolsas)    

64. PPR - Plano de Proteção Radiológica (Setor de Imagem)    

65. Procedimento que assegure o controle da emissão de laudos do Setor de 

Imagem 

66. Protocolo para armazenamento e utilização de soluções (Glutaraldeído ou Ácido 

Peracético) para limpeza de alto nível em equipamentos utilizados pelo Setor de 

Imagem    

67. Procedimento que garanta a identificação e o encaminhamento seguro de 

amostras para exames externos de anatomia patológica    

68. Relatório de Indicadores básicos obrigatórios e atualizados de Infecção 

Hospitalar conforme Portaria 2616/98     

69. Protocolo de Terapia Nutricional da EMTN (RDC 63)    

70. Manual de Boas Práticas da Produção de Alimentos    

71. Manual de Dietas enterais e hipossódicas    

72. Procedimento para recebimento e estocagem de materiais de consumo 

(incluindo gêneros alimentícios)  

73. Manual do Lactário contendo recomendações para análise bacteriológica das 

fórmulas lácteas. 

74. Procedimento formalizado de controle de instrumentais em circulação (CME) 

75. Controles de validação da eficiência dos procedimentos de esterilização por 

meio de testes e ensaios  

76. Controle de acompanhamento dos procedimentos legais de risco ocupacionais 

relacionados aos serviços terceirizados.  

77. Relatório de indicadores básicos obrigatórios e atualizados do SESMT conforme 

NR-32    

78. Controle dos extintores e hidrantes (SESMT)    
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79. Plantas atualizadas do Sistema Elétrico e Hidráulico do Hospital    

80. Plano de Manutenção Preventiva das instalações prediais    

81. Procedimento para atendimento das OS`s (Ordens de Serviço do Setor de 

Manutenção e Engenharia Clínica para manutenções corretivas)    

82. Controle do histórico de manutenções, calibrações, laudos técnicos e 

certificados dos equipamentos e dispositivos de medição. 

83. Controle dos relatórios de potabilidade da água (interação com a SCIH) 

84. Procedimento que assegure a correta movimentação e controle de patrimônios 

do Hospital. 

85. Manual Técnico de Higiene e Limpeza homologado pelo SESMT e SCIH  

86. Ficha Pré-Anestésica preenchida corretamente com invalidação dos campos em 

branco    

88. Procedimento que aborde sistemática de Controle de Documentos e Registros 

da Qualidade    

89. Missão, Visão e Valores Institucionais formalizados  

90. Lista de produtos saneantes homologada pela CCIH para uso institucional  

91. Registros que evidenciem a visita técnica desempenhada pelos enfermeiros do 

SCIH aos setores   

92. Ficha de Controle de distribuição e recolhimento de EPI`s.     

93. Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) disponíveis 

para consulta por todos os setores    

94. Registros de avaliação, homologação e monitoramento de fornecedores (todos 

os prestadores de serviços para o hospital  

95. Protocolo de verificação pré-operatória das cirurgias com evidência de 

aplicação. 

97. Procedimento para controle de RN`s no Centro Obstétrico e Berçário  

98. Procedimento para controle de permanência de crianças nos setores de 

Pediatria e UTI Pediátrica   
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99. Protocolo para atendimento e assistência a pacientes vitimados (agressão, 

estupro, etc.)    

100. Mapa de Processos definido e aprovado  

  

V. GESTÃO DA ASSISTENCIA 

1 – OBJETIVO 

Assegurar a busca permanente pela excelência na assistência médico-hospitalar 

entregue aos pacientes do hospital, através da melhoria contínua dos resultados 

médicos por real (R$) despendido na assistência, bem como da incorporação 

institucional de fundamentos, critérios, padrões e melhores práticas de gestão do 

mercado, visando agregar valor aos pacientes. 

2 – O MODELO DE ASSISTÊNCIA 

O Modelo Pró-Saúde de Assistência Hospitalar propõe a aplicação de uma cadeia de 

valor estruturada para delinear e analisar o processo de prestação dos serviços 

médico-hospitalares. Neste sentido, subdivide o processo de assistência nas 

seguintes fases: acolhimento; diagnóstico inicial da condição clínica do paciente; 

elaboração do plano de tratamento; preparação do paciente para intervenção 

clínica ou cirúrgica; recuperação; alta hospitalar e monitoramento ambulatorial, 

conforme figura 1.  

Permeando todas as fases da cadeia encontramos o processo de informação e 

aconselhamento às partes interessadas (paciente, familiares, médicos, 

enfermagem, etc...) e o processo de avaliação e aprendizado, que visam 

envolver/comprometer todos os atores da cadeia na busca do resultado e assegurar 

a melhoria contínua do modelo de assistência, respectivamente. 

A dinâmica e complexidade da assistência médico-hospitalar está considerada na 

possibilidade do paciente retornar a fases anteriores da cadeia (loops de feedback) 

de maneira que a entrega de valor não seja comprometida. 

Outras proposições desafiadoras do modelo são:  

a) A mensuração, comparação e divulgação dos resultados dos serviços 

médicos, visando estimular internamente a competição positiva por 

resultado entregue ao paciente; 
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b) A vinculação de parte da remuneração médica ao alcance de metas dos 

serviços médicos e institucionais, visando conquistar o 

envolvimento/comprometimento dos médicos com o resultado global da 

instituição e, 

c) A organização do hospital e respectivos setores e serviços em torno da 

condição clínica do paciente, ou seja, de acordo com perfil da demanda 

recebida pela instituição. O hospital devera se organizar de maneira 

integrada através das especialidades, tratamentos e serviços, visando 

proporcionar valor agregado aos resultados entregues.  

Figura 1 

 

 

2.1 FASES: 

2.1.1 ACOLHIMENTO/CONDIÇÃO CLÍNICA/PLANO DE TRATAMENTO 

Nesta fase, os pacientes serão recebidos pelo especialista que, após avaliação 

médica, estabelecerá a Condição Clínica e elaborará o Plano de Tratamento. 

Observação: O médico encarregado pela avaliação clínica do paciente, conforme a 

necessidade, envolverá outros especialistas (fisioterapia, psicologia, nutricionista, 

farmácia e outras especialidades médicas de apoio). 

Cadeia da Assistência

Loops de feedback

Informar e Aconselhar

PROCESSOS GERENCIAIS

PROCESSOS APOIO

Acolher
Diagnosticar

a Condição

Clínica

Recuperar

Reabilitar

Monitorar
Alta

Hospitalar
Intervir

Planejar

Tratamento
Preparar Alta

Definitiva

A

G

R
E

G

A

R

V

A

L

O

R

PROCESSOS PRIMÁRIOS

Avaliar e Aprender



Edital de Chamada Pública nº 0007/2012 para Regulamentar o Desenvolvimento das Ações e Serviços de Saúde no 

HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ- DR. GERALDO MENDES DE CASTRO VELOSO – Marabá – PA  

82 

 

2.1.2 PREPARAÇÃO  

Esta fase consiste em preparar clinicamente o paciente internado para a 

intervenção clínica ou cirúrgica planejada no acolhimento, bem como preparar a 

infra-estrutura necessária para a intervenção. A partir desta fase e até a alta 

hospitalar o paciente será assistido pelo especialista diarista, exceto nas 

intercorrências emergenciais onde poderão ser assistidos pelo especialista de 

plantão ou outros médicos. 

2.1.3 INTERVENÇÃO 

A intervenção clínica ou cirúrgica planejada deve, preferencialmente, ser iniciada 

após conclusão da fase anterior ou a qualquer momento, mediante a análise de 

risco/benefício realizada pelo especialista responsável.  

2.1.4 RECUPERAR/REABILITAR  

Consiste na fase restabelecimento da saúde do paciente, visando prepará-lo para 

alta no menor tempo possível sem prejuízo para a qualidade da assistência e para o 

paciente. 

2.1.5 ALTA HOSPITALAR 

Por meio de uma avaliação clínica, nesta fase o especialista decide pela alta 

hospitalar e, individualmente ou através do envolvimento de outros profissionais, 

paciente e ou familiares, elabora e comunica formalmente o plano de alta com as 

orientações necessárias para complementação do restabelecimento. 

2.1.6 MONITORAMENTO E ALTA DEFINITIVA 

Estas fases poderão ser realizadas na Unidade de Ambulatório através das ações 

dos médicos especialistas, visando à reinserção do paciente na sociedade. 

 

3- DEFINIÇÕES 

a) Processos Primários: conjunto de processos diretamente relacionados a 

assistência prestada ao paciente e que impactam fortemente no valor agregado, 

ou seja, no resultado.  

Assistência Médica das especialidades principais e de apoio, Assistência de 

Enfermagem, Assistência Farmacêutica, Assistência Nutricional, Assistência 

Fisioterápica , Assistência  Fonoaudiológica,  Assistência Psicologia Clínica. 
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b) Processos de Apoio: conjunto de processos que, embora não estejam 

diretamente relacionados à assistência técnica prestada ao paciente, atuam 

como facilitadores dos processos primários, sobretudo no que se refere à 

segurança e agilidade destes. 

Serviço Social, SADT’S, Manutenção, Engenharia Clínica, Hotelaria e 

Suprimentos. 

c) Processos Gerenciais: conjunto de processos que, embora não estejam 

diretamente relacionados a assistência, norteiam, controlam e direcionam  as 

atividades exercidas nos processos primários e de apoio. 

Diretorias, Gerência, Assessorias, Coordenações, Supervisões, Comissões 

Técnicas e de Apoio e SCIH. 

d) Informar e Aconselhar: Ato de comunicação eficiente entre as partes 

interessadas, que permeiam toda a cadeia de assistência, visando assegurar a 

entrega de valor aos pacientes. 

e) Hospital sem Dor: Promoção de um atendimento digno, onde diminua o 

sofrimento e melhore a qualidade de vida dos pacientes com dor. Considerando 

a dor como o 5 º sinal vital, a adoção deste sinal vital na rotina dos demais 

sinais vitais nas internações, fará com que todas as pessoas internadas tenham 

medida a sua dor através de escalas e, ainda, promoção de treinamento das 

equipes para aliviar esse sintoma.  

f) Analisar e Aprender: A análise e a busca da melhoria contínua dos resultados 

médicos/assistenciais e dos processos de trabalho dar-se-á por meio de Fóruns 

de Aprendizado e Análise Crítica do Modelo Pró de Assistência à Saúde 

Hospitalar, patrocinados pela Direção Técnica , monitorado pelo  NEP e 

gerenciado pela Gerência Executiva  da Qualidade. 

g) Especialidades Médicas de Apoio 

São as especialidades que apoiam toda a estrutura da assistência médica, 

atuando sempre que solicitada pelos médicos cirurgiões ou clinica médica. 

h) Loops de Feedback: Refere-se a possibilidades de retorno do paciente a fases 

anteriores da cadeia de assistência, visando assegurar a qualidade do resultado 

médico desejado. 
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i) Condição Clínica (C.C.): Trata-se de classificar o paciente de acordo com a 

real condição clínica apresentada na fase de acolhimento, através de uma visão 

sistêmica do paciente. Esta classificação é estabelecida por equipe 

multidisciplinar coordenada pelo médico assistente que, por meio das métricas 

ajustadas a riscos estatísticos, permite agrupar estatisticamente e 

epidemiologicamente os pacientes por “Condição Clínica”, devidamente 

codificada. A análise destes agrupamentos possibilita a mensuração do “Valor 

Agregado ao paciente”, bem como a comparação dos valores agregados 

entregues em “condições clínicas” semelhantes. 

Exemplo de métricas estabelecidas: CID-10 da patologia principal e das co-

morbidades diagnosticadas; escala de coma de Glasgow; classificação ASA; 

faixa etária (segundo a ANS – Agência Nacional de Saúde do MS – Ministério 

da Saúde); aplicação de método de avaliação do grau de incapacidade do 

paciente na fase do acolhimento e na alta hospitalar. 

j) Plano de Tratamento: Com base na condição clínica, a equipe multidisciplinar 

elaborará  um plano de tratamento, considerando cada fase da cadeia de 

assistência, onde será estimado o tempo necessário para cada uma delas, até a 

alta hospitalar. 

Um sistema de custos bem estruturado poderá estabelecer o custo por fases 

da cadeia de assistência e, a partir daí, possibilitar a análise comparativa de 

custo e tempo de recuperação das condições clínicas atendidas no hospital. 

Esta análise comparativa será útil no estabelecimento do valor agregado ao 

paciente e no ganho de eficiência dos processos, sobretudo os principais.  

k) Agregar Valor: É o ato de entregar melhores resultados médicos ao paciente 

por unidade de reais despendidos na assistência. Os resultados médicos serão 

avaliados por métricas que estabeleçam o grau de recuperação de capacidade 

do paciente na alta hospitalar, por meio da comparação do grau de 

incapacidade apresentado na fase de acolhimento com o grau de incapacidade 

apresentado na alta hospitalar. 

Contribuem  também para a agregação de valor, de maneira substancial, as 

ações visando, eliminar processos desnecessários e desperdícios, bem como 

aquelas que promovem a melhoria contínua dos processos. 

l) SAE – Sistematização da Assistência de Enfermagem: Gerenciamento 

das ações de enfermagem onde a assistência é planejada para a dinâmica das 
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ações sistematizadas e inter-relacionadas, visando à recuperação do paciente 

no menor tempo e custo possível e em consonância com a assistência médica. 

 

4 - IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS PARA O SUCESSO  

O sucesso deste modelo está alicerçado por imperativos estratégicos diretamente 

relacionados ao comprometimento dos principais atores da assistência: 

a) Comprometimento do poder público no sentido de: criar ambiente 

político que estimule a competição por resultado, sobretudo no que se refere 

ao valor agregado dos serviços entregues aos pacientes; estabelecer padrão 

(métricas) para mensuração dos resultados apresentados pelos 

estabelecimentos de saúde; proporcionar ambiente legal que viabilize a 

mensuração, comparação e divulgação dos resultados; estabelecer um sistema 

recompensas, não necessariamente financeiras, para as instituições que 

entregam melhor resultado, ou seja, agregam mais valor ao paciente; 

assegurar infra-estrutura e recursos financeiros adequados às necessidades 

operacionais e estratégicas do estabelecimento de saúde; definir claramente o 

perfil assistencial do estabelecimento de saúde, ou seja, seu papel no sistema 

de público de saúde e, disponibilizar retaguarda para referenciamento dos 

casos fora do escopo assistencial do hospital. 

b) Comprometimento da Organização Social no sentido de: implementar 

um modelo de excelência em gestão focado em resultados e alinhado às 

melhores práticas e padrões de trabalho; assegurar o cumprimento dos 

requisitos legais relativos à operacionalização do estabelecimento de saúde, 

sobretudo no que se refere à aplicação dos recursos financeiros e a 

conservação do patrimônio público; criar cultura institucional voltada para a 

entrega de valor ao paciente e para a competição por resultados; estimular a 

inovação e a criatividade; zelar por clima interno positivo; estabelecer 

parcerias positivas e duradouras com fornecedores; identificar e estimular 

lideranças na busca da alta performance e, zelar pela melhoria contínua dos 

processos institucionais (principais, de apoio e gerenciais). 

c) Comprometimento do paciente e família no sentido de: Observar 

rigorosamente as orientações médicas e administrativas fornecidas antes, 

durante e após a internação hospitalar 
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5 – EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica que suportará o modelo de assistência será composta basicamente 

pelos seguintes profissionais: 

a) Médicos; 

b) Enfermeiros; 

c) Técnicos de enfermagem; 

d) Auxiliares de enfermagem; 

e) Nutricionista; 

f) Psicólogo; 

g) Fisioterapeuta; 

h) Bioquímico/farmacêutico; 

 

VI. GESTÃO DE SUPRIMENTOS  

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 Pró-Saúde essa vantagem está à 

disposição de todos os hospitais do grupo. 

A Central de Compra Pró-Saúde atua como um grande núcleo de negociação, com 

objetivo de oferecer aos hospitais participantes economia de escala com agilidade e 

transparência. Com o auxílio de um moderno software de comércio eletrônico, a 

Central de Compra Pró-Saúde conta com o ambiente B2B, ferramenta que 

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. 

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. 
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No anexo VI, segue o Manual de Relacionamento com Fornecedores, que tem como 

objetivo padronizar a forma de contratos, cotações, entregas, etc. dos fornecedores 

da rede Pró-Saúde; bem como prevê uma pontuação para cada fornecedor de 

acordo com as entregas, cumprimentos de prazo e qualidade dos produtos / 

insumos. 

 

VII. GESTÃO PATRIMONIAL 

Objetivo 

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

manutenção e conservação, garantindo perfeito estado e condições de 

funcionamento de: Móveis, equipamentos, 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).  

Tal a importância que está sendo dada à manutenção que até mesmo uma 

profissão nova foi criada: a do Bio-engenheiro (Engenharia Clínica), ou seja, a do 

Engenheiro das máquinas e aparelhos relacionados com a vida das pessoas. 

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.  

Desta forma, todo o pessoal do hospital está ligado a manutenção. Por exemplo: o 

objetivo do médico e manter vivos seus pacientes. Para desempenhar bem sua 

função precisa manter-se atualizado em sua área de atuação e valer-se das 

conquistas da ciência relativas às técnicas de diagnóstico e tratamento dos doente. 

O médico necessita também de uma série de equipamentos, como: raios x, bombas 

de cobalto, aparelhos de respiração artificial, carros móveis e fixos, entre outros e 

estes só lhe poderão ser úteis no desempenho de sua função se estiverem 

“conservados”, ou seja, se estiverem em bom estado de funcionamento.  
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Se isto não ocorrer, isto é, se qualquer um destes equipamentos todos apresentar 

qualquer falha no momento de ser utilizado, a própria função do médico ficará 

comprometida e, o que é pior, a vida do paciente poderá correr sério perigo. 

Grande parte destes equipamentos está sujeita a um funcionamento contínuo e 

indispensável, o que exige uma total prevenção contra qualquer falha possível. E se 

ela ocorrer, devem existir meios adequados para um rápido saneamento da 

mesma.  

A importância da manutenção deduz-se do valor que o equipamento e as 

instalações hospitalares representam no capital necessário para toda a construção 

do hospital. Não basta, pois que o equipamento do hospital seja o melhor. É 

necessário também que o mesmo tenha garantida a vida mais longa possível 

através do planejamento e execução de um adequado programa de manutenção.   

Finalidade 

Estabelecer procedimentos relativos à solicitação e execução de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do hospital, bem como, 

quando for o caso, de seu encaminhamento a terceiros. 

Âmbito de Aplicação 

Todos os órgãos do hospital, em especial ao Serviço de Manutenção de 

Equipamentos. 

Conceitos Básicos 

Manutenção Preventiva 

É aquela destinada a prevenir os desgastes provocados nos equipamentos e 

instalações, através de um programa de revisão periódica. 

Ela se ocupa com a inspeção periódica dos aparelhos, equipamentos e instalações, 

e com a execução de um serviço planejado e programado com a finalidade de evitar 

a sua paralização imprevista, por necessidade de reparos. 

A manutenção preventiva aumenta a vida útil das instalações e equipamentos e a 

redução do custos.   

Manutenção Emergencial 
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É aquela realizada, em caráter de urgência, e com prioridade sobre as demais, 

visando impedir a paralisação de um serviço essencial. 

Manutenção Corretiva 

É aquela destinada a corrigir os defeitos que podem ocorrer nos equipamentos por 

seu uso prolongado e constante. 

Organização do Serviço de Manutenção  

O planejamento e a organização do serviço de manutenção deve contemplar 

diversos fatores que exigem conhecimento especializado, entre eles: espaço para a 

instalação do serviço, seleção do equipamento e ferramentas adequado, quadro de 

pessoal e material de consumo.  

Normas  

SOLICITAÇÃO NORMAL 

Os serviços de manutenção somente serão executados mediante a 

apresentação prévia do formulário “Pedido de Manutenção de Equipamentos – 

PME”. 

Atividades  

 Manutenção preventiva, predial e equipamentos 

 Manutenção corretiva, predial e equipamentos 

 Diagnose técnica, das instalações e equipamentos sujeitos as riscos 

 Executar pequenas reformas 

 Gerenciar suprimentos para execução das atividades 

 Gerenciar e fiscalizar os serviços de terceiros (equipamentos hospitalares e 

unidades) 

 Gerenciar custos 

 Executar e controlar as atividades de áreas internas e externas do hospital 

 Administrar recursos humanos da unidade funcional 

Abaixo está a tabela com os periodicidade das manutenções preventivas. 
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DISCRIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODICIDADE 

Mesas Semestral 

Cadeiras Semestral 

Estantes Semestral 

Aparelhos de Televisão Semestral 

Armários Semestral 

Arquivo de Aço Semestral 

Máquinas de Escrever Elétrica Semestral 

Máquina Seladora para Plástico Trimestal 

Enceradira Industrial Trimestral 

Bebedouro de Água Tipo Garrafão Mensal 

Camas Fawler Mensal 

Macas Mensal 

Balança Antropometrica Semanal 

Foco para Consultórios Mensal 

Aparelhos de Ar Condicionado Mensal 

Aparelho de Eletrocardiografo Semanal 

Refrigerador Mensal 

Aparelho Negastocópio Mensal 

Aparelho Respirador Mensal 

Carro para Transporte de Mat. p/ sala cirurgica Mensal 

Aspirador Cirurgico Semanal 

Biombo Hospitalar Mensal 

Aparelho Eletrocardiografo Semanal 

Monitor Elecardiografo Semanal 

Aparelho Desfibrilador Semanal 

Carro p/ Sistema de Cardioversão Semanal 

Aparelho Cirurgico Semanal 

Cadeira de Rodas Mensal 

Autoclave Semanal 

Estufa Semanal 

Destilador Água do Laboratório Mensal 

Máquina de Costura Trimestral 

Foco Cirurgico Semanal 

Mesa Cirurgica Mensal 

Bisturí Eletrónico Mensal 

Carro de Anestesia Mensal 

Lavadora de Bandejas Industrial Trimestral 

Extintores de Incendio Trimestral 

Ventiladores de Teto Trimestral 

Central e rede de Gases Medicinais  

Pontos de Oxigênio Mensal 

Pontos de Váculo Mensal 

Pontos de Ar Mensal 

Pontos de Oxido Trimestral 

Estrutura Predial  

Pintura de Paredes Externas Anual 

Pintura de Paredes Internas Anual 

Pintura de Portas e Janelas 3 anos 

Climatização  

Ar Condicionado Mensal 

Ventiladores Mensal 

Instalações Hidráulica e Elétrica  
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IX. ESTRUTURA ORGANO-FUNCIONAL 

ORGANOGRAMA 

Desenho gráfico que demonstra a estrutura organizacional da instituição, definindo 

os níveis de autoridade e relacionamento entre as áreas. A proposta será 

apresentada com método de trabalho em colegiados e divisão em 4 grandes áreas: 

Administrativa, Apoio, Assistencial e Técnica. Vale ressaltar que este é um modelo 

didático. 

 

 

Análise Bacteriológica da àgua Semanal 

Limpeza das Caixas de Água Trimestral 

Checar goteiras nas torneiras Semanal 

Vistoriar os quadros de energia Mensal 

Casa das Máquinas/Mecânica  

Checar  lubrificação dos componentes mecanicos Mensal 

Calandras Quinzenal 

Centrifugas Quinzenal 

Máquinas de Lavar Quinzenal 

Secadoras Quinzenal 

Elevadores Mensal 

Extintores  

Teste Hidrostático das Mangueiras Trimestral 

Verificar carga dos Extintores de Água Pressurizada Semestral 

Verificar carga dos Extintores de Pó Químico Semestral 

Verificar carga dos Extintores de Gás Semestral 
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XI. ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Abaixo descrevemos as atribuições dos Cargos: 

Descrição das Funções e Perfil do Diretor Geral: 

CARGO: DIRETOR GERAL 

Escolaridade mínima: Graduação em Administração Hospitalar 

Escolaridade desejável: 
Especialização em Administração Hospitalar, 

Gestão em Serviços de Saúde ou similar. 

Requisitos técnicos 

Experiência em Gestão de Unidades de Serviços 

de Saúde, Gestão de Pessoas de Serviços de 

Saúde, Implantação de Processos de Qualidade e 

Certificações. 

Competências: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 

planejamento 

Funções: 

Planejar, Dirigir, Controlar, Coordenar e 

Supervisionar toda a Equipe Multiprofissional da 

Instituição, bem como a estrutura física (Edifício e 

Equipamentos), como a Estrutura Financeira, 

assessorado por Diretorias específicas. 

 

Descrição das Funções e Perfil do Diretor Administrativo: 

CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO 

Escolaridade mínima: Graduação em Administração Hospitalar 

Escolaridade desejável: 
Especialização em Administração Hospitalar, 

Gestão em Serviços de Saúde ou similar. 

Requisitos técnicos 

Experiência em Gestão de Unidades de Serviços 

de Saúde, Gestão de Pessoas de Serviços de 

Saúde, Implantação de Processos de Qualidade 

e Certificações. 

Competências: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 

planejamento 

Funções: 

Planejar, Dirigir, Controlar, Coordenar e 

Supervisionar toda a Equipe Multiprofissional da 

Instituição, bem como a estrutura física (Edifício 

e Equipamentos), como a Estrutura Financeira, 

assessorado por Diretorias específicas. 
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Descrição das Funções e Perfil do Diretor de Apoio: 

CARGO: DIRETOR APOIO 

Escolaridade mínima: Graduação em Administração Hospitalar 

Escolaridade desejável: 
Especialização em Administração Hospitalar, 

Gestão em Serviços de Saúde ou similar. 

Requisitos técnicos 

Experiência em Gestão de Unidades de Serviços 

de Saúde, Gestão de Pessoas de Serviços de 

Saúde, Implantação de Processos de Qualidade e 

Certificações. 

Competências: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 

planejamento 

Funções: 

Planejar, Dirigir, Controlar, Coordenar e 

Supervisionar toda a Equipe Multiprofissional da 

Instituição, bem como a estrutura física (Edifício 

e Equipamentos), como a Estrutura Financeira, 

assessorado por Diretorias específicas. 

 

Descrição das Funções e Perfil da Diretoria Técnica 

CARGO: DIRETOR MÉDICO 

Escolaridade mínima: Graduação em Medicina 

Requisitos técnicos 

Residência Médica em qualquer Área da Medicina. 

Dez anos de Atuação em Assistência Direta ao 

Paciente na respectiva especialidade. Experiência 

em Gestão de Unidades de Serviços de Saúde, 

Equipes Médicas e similar. Pacote Office.  

Competências: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 

planejamento 

Funções: 

Planejar, dirigir, controlar e coordenar todas as 

atividades Médicas do Hospital. Implantar e Fazer 

cumprir os Protocolos Médicos e Padronizações. 

Fazer com que funcione plenamente todas as 

Comissões e Projetos Implementados pela Diretoria. 
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Descrição das Funções do Diretor de Enfermagem 

CARGO: GERENTE DE ENFERMAGEM 

Escolaridade mínima: Enfermagem 

Escolaridade desejável: Especialização em Administração Hospitalar  

Requisitos técnicos 

Conhecimento em planejamento de ações 

administrativas, legislação pertinente. Pacote 

Office. 

Competências: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 

planejamento 

Funções: 

Dirigir, organizar, coordenar e supervisionar 

todas as atividades de enfermagem; Promover a 

integração entre ensino, pesquisa e assistência; 

Promover a integração com os serviços 

assistenciais e administrativos do Hospital; 

Cumprir e fazer cumprir as instruções sobre o 

funcionamento dos diversos serviços sob sua 

responsabilidade, emanadas pela Diretoria 

Técnica; Contribuir para o ensino da enfermagem 

no campo prático, aproximando o máximo 

possível a teoria da prática; Encaminhar à 

Diretoria Técnica o censo diário; Manter ações 

conjuntas com outros setores dentro das normas 

e rotinas e quando de maneira formal, com 

autorização prévia da Diretoria Técnica; 

Apresentar mensalmente à Diretoria Técnica, 

relatório pormenorizado das atividades do Setor; 

Convocar e presidir reuniões dos serviços e 

atividades sob sua responsabilidade; Promover e 

estimular a educação continuada em serviço, do 

pessoal sob sua responsabilidade; Determinar e 

desenvolver rotinas e procedimentos técnicos, 

afetos a todos os serviços que compõem a 

Divisão de Enfermagem, exigindo e zelando pelo 

seu cumprimento; Colaborar com a equipe de 

saúde que atua no Hospital e dela participar; 

Requisitar e colaborar no provimento de pessoal 

de enfermagem em todas as áreas do Hospital; 

Colaborar ativamente com a CCIH;Exercer outras 

atribuições que lhe são compatíveis. 
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Descrição das Funções e Perfis do Cargo de Médico: 

CARGO: MÉDICO 

Escolaridade mínima: Graduação em Medicina 

Requisitos técnicos 
Residência Médica na Especialidade que atuará. 

Pacote Office.  

Competências: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 

planejamento 

Funções: 

Exercício da Medicina na especialidade médica ao 

qual será contratado, respeitando os direitos dos 

pacientes, a Ética Médica, o Regulamento, Normas, 

Rotinas e Instruções de Trabalho do Hospital. 

Participar das Comissões ao qual for convocado. 

 

Descrição das Funções e Perfil do Gerente Administrativo: 

CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO 

Escolaridade mínima: Graduação em Administração  

Escolaridade desejável: 
Especialização em Administração Hospitalar, 

Gestão em Serviços de Saúde ou similar. 

Requisitos técnicos 

Experiência em Gestão de Unidades de Serviços 

de Saúde, Gestão de Pessoas de Serviços de 

Saúde, Implantação de Processos de Qualidade e 

Certificações. 

Competências: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 

planejamento 

Funções: 
Planejar, Dirigir, Controlar, Coordenar e 

Supervisionar toda a Equipe Multiprofissional  

 

Descrição das Funções e Perfil de Assistente contábil 

CARGO: GERENTE DE CONTABILIDADE 

Escolaridade mínima Graduação em Ciências Contábeis 

Escolaridade desejável Especialização na Área Financeira e Contábil  

Requisitos técnicos 

Experiência em na Área Financeira e Contábil em 

empresas prestadoras de Serviços, de preferência 

Hospitalar. Pacote Office. 

Competências: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 

planejamento 

Funções: 

Planejar, Dirigir, Controlar, Coordenar e 

Supervisionar as Atividades Financeiras, Contábeis 

e de custos do Hospital. Responsável pelo controle 

e Fluxo de Caixa, emissão balancetes mensais, 

relatórios e balanços anuais do Hospital, seguindo 

normas e critérios da legislação 
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Descrição das Funções e Perfil do Coordenador do Faturamento: 

CARGO: COORDENADOR DE FATURAMENTO 

Escolaridade 

mínima: 
Graduação em Administração ou outro Nível Superior 

Requisitos 

técnicos 
Experiência em Faturamento Hospitalar. Pacote Office. 

Competências: 
Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, 

iniciativa, comunicação, negociação, planejamento 

Funções: 

Responsável pelo processamento das contas hospitalares 

dos pacientes assegurados atendidos nos diversos 

serviços do Hospital de forma a garantir o correspondente 

afluxo de recursos. 

 

Descrição das Funções e Perfil de Assistente Financeiro 

CARGO: GERENTE DE CONTABILIDADE 

Escolaridade mínima Graduação em Ciências Contábeis 

Escolaridade desejável Especialização na Área Financeira e Contábil  

Requisitos técnicos 

Experiência em na Área Financeira e Contábil em 

empresas prestadoras de Serviços, de preferência 

Hospitalar. Pacote Office. 

Competências: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 

planejamento 

Funções: 

Alimentar do sistema financeiro vigente; Elaborar 

relatórios gerenciais conforme orientação do 

Diretor Administrativo e Financeiro; Elaborar todas 

as rotinas relativas a contas a pagar, a 

receber,fluxo de caixa, reembolso de despesas; 

Efetuar conciliação bancária diária; Controle de 

despesas reembolsáveis e adiantamentos; 

Interação com os gerentes de conta, negociação 

de taxas,empréstimos e serviços bancários; 

Controle de serviços terceirizados ligados ao seu 

setor; Controle e acompanhamento financeiro de 

contratos e cobrança de inadimplentes; 

Confidencialidade de dados e informações; Backup 

diário de dados do seu setor; Conferir da folha de 

pagamento; Fornecer ao contador dados e 

documentos necessários à contabilidade; Controle 

e coordenação do office-boy; Controlar e circular 

correspondência e documentos em geral 

relacionados a sua área 
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Descrição das Funções e Perfil do Auxiliar Administrativo (Faturista): 

CARGO: FATURISTAS 

Escolaridade mínima: Ensino Médio 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 

Relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, 

responsável, comunicação verbal e escrita, senso 

crítico, empatia, atenção concentrada  

Funções: 

Faturamento de contas de Pacientes, denominadas 

contas Hospitalares, emissão de relatórios, 

codificações de procedimentos. 

 

Descrição das Funções e Perfil do Coordenador de Logística e Suprimentos: 

CARGO: COORDENADOR  DE LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS 

Escolaridade mínima: 
Graduação em Administração ou Química 

Farmacêutica 

Escolaridade 

desejável 
Especialização em Gestão de Materiais e Logístitica  

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 
Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, 

iniciativa, comunicação, negociação, planejamento 

Funções: 

Responsável pelo planejamento, coordenação, 

supervisão e controle da Área de Suprimentos e 

Logística que inclui: Área de Compras, abastecimento 

e distribuição de todos materiais, medicamentos e 

outros insumos necessários para o funcionamento do 

Hospital, dimensionando sistemas de transporte e de 

armazenamento de produtos de forma econômica e 

segura.  

 

Descrição das Funções e Perfil dos Auxiliares de Almoxarifado 

CARGO: AUXILIAR DE ARMAZÉM (ALMOXARIFADO) 

Escolaridade 

mínima: 
Ensino Médio 

Requisitos 

técnicos 

Conhecimento em recebimento, conferência, controle e 

estoque de mercadorias, digitação, pacote office, 

principalmente Excel e preferencialmente com noções de 

curva ABC 

Competências: 

Trabalho em equipe, relacionamento intrpessoal, flexibilidade, 

responsabilidade, comunicação, negociação, 

comprometimento, disponibilidae, ética, tomada de decisão. 

Funções: 

Disposição, agilidade, força física, organização, critissidade, 

atenção, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, 

flexibilidade, comprometimento, disponibilidade e ética 
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Descrição das Funções e Perfil do Auxiliar Administrativo do  Arquivo: 

CARGO: TÉCNICOS EM AQUIVO 

Escolaridade mínima: Ensino Médio 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 

Relacionamento interpessoal,trabalho em equipe, 

responsável, comunicação verbal e escrita, senso 

crítico, empatia, atenção concentrada  

Funções: 

Classificação, Arquivamento e desarquivamento de 

prontuários de pacientes e outros documentos que 

irão ser arquivados, preservando os documentos 

dos mais diversos tipos, estejam eles em papel, 

foto, filme, microfilme, CD-ROM ou, ainda, em 

bancos de dados on-line. É o responsável por 

tornar disponíveis as informações que são geradas 

e acumuladas pelo Hospital. 

 

Descrição das Funções e Perfil do Coordenador de Gestão de 

Pessoas/SESMT  

Cargo: COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS/SESMET 

Escolaridade 

mínima: 
Graduação em Administração ou Psicologia 

Escolaridade 

desejável: 

Especialização em Gestão de Recursos Humanos, Gestão 

de Pessoas  

Requisitos 

técnicos 

Experiência em na de Recursos Humanos, Departamento 

de Pessoal, recrutamento, seleção, Treinamento & 

Desenvolvimentos, entre outros. 

Competências: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, 

iniciativa, comunicação, negociação, planejamento. 

Pacote Office. 

Funções: 

Planejar, Dirigir, Controlar, Coordenar e Supervisionar 

as atividades relacionadas a Gestão de Pessoas: 

Recrutamento, Seleção, Treinamento, Desenvolvimento, 

Gestão dos Documentos dos Trabalhadores e Segurança 

Ocupacional. 
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Descrição das Funções e Perfil do Coordenador/Supervisor de Enfermagem  

CARGO: COORDENADOR/SUPERVISOR 

Escolaridade mínima: Graduação em Enfermagem 

Escolaridade desejável: Especialização na área afim 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, liderança, iniciativa, comunicação, 

negociação, planejamento 

Funções: 

Coordenar todas as atividades inerentes ao Serviço 

de Enfermagem das Unidades sob sua 

responsabilidade; Cumprir e fazer cumprir as 

instruções sobre o funcionamento dos diversos 

serviços sob sua responsabilidade, de acordo com 

as orientações da Divisão de Enfermagem; 

Promover a colaboração em serviço a fim de que 

haja um ambiente satisfatório de trabalho; Cumprir 

todas as prescrições e os procedimentos de 

enfermagem conforme plano de cuidados diários; 

Proporcionar à equipe de enfermagem, treinamento 

em serviço; Manter entrosamento com os demais 

profissionais de saúde; Colaborar na 

determinação/descrição de rotinas e procedimentos 

técnicos afetos ao Serviço de Enfermagem das 

Unidades de Internação, exigindo e zelando pelo 

seu cumprimento; Manter-se informado e atualizado 

quanto à disponibilidade de leitos para a efetiva 

internação dos pacientes; Apresentar mensalmente 

à Divisão de Enfermagem relatório pormenorizado 

das atividades do Serviço; Exercer outras 

atribuições que lhe são compatíveis; Zelar pela 

eficácia dos serviços sob sua responsabilidade. 

 

Descrição das Funções e Perfil do Enfermeiro Auditor 

CARGO: ENFERMEIROS 

Escolaridade mínima: Graduação em Enfermagem 

Escolaridade desejável: Especialização na área de auditoria 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 
Organizar, dirigir, planejar, coordenar e avaliar, 

prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer 

Funções: 

Atuar na elaboração, execução e avaliação dos 

planos assistenciais de saúde; Atuar na elaboração 

de medidas de prevenção e controle sistemático de 

danos que possam ser causados aos pacientes 

durante a assistência de enfermagem; Atuar na 

elaboração de contratos e adendos que dizem 

respeito à assistência de enfermagem e de sua 

competência; Atuar em todas as atividades de 

competência do enfermeiro e enfermeiro auditor, de 

conformidade com o previsto nas leis do exercício 

da enfermagem e legislação pertinente; 
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Descrição das Funções de do Perfil do Enfermeiro 

Cargo: ENFERMEIROS 

Escolaridade mínima: Graduação em Enfermagem 

Escolaridade desejável: Especialização na área afim 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, liderança, iniciativa, comunicação, 

negociação, planejamento 

Funções: 

Cabe privativamente, ao enfermeiro o 

planejamento, organização, coordenação, execução 

e avaliação dos serviços da assistência de 

Enfermagem; prescrição da assistência de 

Enfermagem; prestar cuidados diretos de 

enfermagem a pacientes graves com risco de vida e 

prestar cuidados de Enfermagem de maior 

complexidade técnica e que exijam conhecimentos 

científicos adequados e capacidade de tomar 

decisões imediatas. 

 

Descrição das Funções e do Perfil do Técnico de Enfermagem 

Cargo: TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 

Escolaridade mínima: Técnico em Enfermagem 

Escolaridade desejável: Especialização na Área que irá atuar 

Requisitos técnicos 
Experiência em Assistência na Enfermagem. Pacote 

Office. 

Competências: 
Comunicação, relacionamento, trabalha em equipe, 

agilidade, atenção dividida, motivação   

Funções: 

Preparar o paciente para consultas, exames e 

tratamentos; observar, reconhecer e descrever 

sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação; 

executar tratamentos especificamente prescritos, 

ou de rotina, executar atividades de desinfecção e 

esterilização, prestar cuidados de higiene e 

conforto ao paciente e zelar por sua segurança, 

integrar a equipe de saúde; participar de atividades 

de educação em saúde, inclusive: executar os 

trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes e 

participar dos procedimentos pós-morte.  
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Descrição das Funções e do Perfil do Auxiliar  de Enfermagem 

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Escolaridade mínima: Auxiliar de Enfermagem 

Escolaridade desejável: Conhecimento na Área que irá atuar 

Requisitos técnicos 
Experiência em Assistência na Enfermagem. Pacote 

Office. 

Competências: 
Comunicação, relacionamento, trabalha em equipe, 

agilidade, atenção dividida, motivação   

Funções: 

Preparar o paciente para consultas, exames e 

tratamentos; observar, reconhecer e descrever sinais 

e sintomas, ao nível de sua qualificação; executar 

tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, 

executar atividades de desinfecção e esterilização, 

prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e 

zelar por sua segurança, integrar a equipe de saúde; 

participar de atividades de educação em saúde, 

inclusive: executar os trabalhos de rotina vinculados 

à alta de pacientes e participar dos procedimentos 

pós-morte.  

 

Descrição das Funções e do Perfil do Técnico de Imobilização 

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Escolaridade mínima: Ciclo Básico 

Escolaridade desejável: Especialização em Imobilizações Ortopédica 

Requisitos técnicos  Pacote Office. 

Competências: 
Comunicação, relacionamento, trabalha em equipe, 

agilidade, atenção dividida, motivação   

Funções: 

Confeccionar e retiram aparelhos gessados, talas 

gessadas (goteiras, calhas) e enfaixamentos com 

uso de material convencional e sintético (resina de 

fibra de vidro). Executar imobilizações com uso de 

esparadrapo e talas digitais (imobilizações para 

dedos). Preparar e executar trações cutâneas, 

auxiliar o médico ortopedista na instalação de 

trações esqueléticas e nas manobras de redução 

manual com uso de anestésico local. Preparar sala 

para pequenos procedimentos fora do centro 

cirúrgico, como pequenas suturas e anestesia local 

para punções e infiltrações. Comunicar-se 

oralmente e por escrito, com os usuários e 

profissionais da área de saúde. 
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Descrição das Funções e do Perfil do Instrumentador Cirúrgico 

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Escolaridade mínima: Nível Técnico 

Escolaridade desejável: Curso de Capacitação em Instrumentação Cirúrgica 

Requisitos técnicos  Pacote Office. 

Competências: 
Comunicação, relacionamento, trabalha em equipe, 

agilidade, atenção dividida, motivação   

Funções: 

 Verificar com o chefe do Centro Cirúrgico a 

confirmação da internação do paciente, os exames 

pré-operatórios e para que sala escalado; Escolher o 

material específico para a cirurgia e verificar se está 

em ordem;  Usar técnica de escovação correta, 

vestir avental esterilizado e calçar as luvas; Dispor 

o material da cirurgia na mesa, evitando contaminar 

o mesmo, verificando sempre se nenhum material 

necessário está faltando; Auxiliar na colocação dos 

campos que delimitam a área operatória, 

entregando-os ao assistente e ao cirurgião; Passar 

os instrumentos, sempre tendo cuidado que seja do 

lado correto; Conservar o campo operatório sempre 

limpo e em ordem para evitar transtornos; No caso 

de cirurgias em que são retirados materiais para 

exame, responsabilizar-se por elas até que sejam 

encaminhados ao setor competente; Ter o controle 

do material e instrumental durante toda a cirurgia, 

prestando atenção em toda e qualquer manobra do 

cirurgião; (contar compressas grandes, pequenas e 

gazes antes e ao término de cada procedimento 

cirúrgico); Ao final da cirurgia proceder o curativo 

na fenda cirúrgica, separar o instrumental dos 

materiais perfurantes e cortantes, evitando dessa 

forma acidentes;  Antecipar os pedidos do cirurgião, 

evitando o atraso no tempo operatório. Isto se 

consegue conhecendo instrumental, tempo cirúrgico 

e, prestando atenção ao desenrolar da cirurgia, a 

fim de estar sempre um passo á frente do cirurgião  

 

Descrição das Funções e Perfis do Enfermeiro da CCIH/SCIH: 

CARGO: ENFERMEIRO DA CCIH 

Escolaridade 

mínima: 
Graduação em Enfermagem 

Requisitos 

técnicos 

Especialização em Controle de Infecção Hospitalar e/ou 

experiência comprovada em Controle e Serviço de 

Infecção Hospitalar.  Pacote Office.  

Competências: 
Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, 

iniciativa, comunicação, negociação, planejamento 

Funções: 

Executar Busca Ativa e análise de Prontuários. Fazer 

Curativos de Grande Porte e atuar conforme as normas 

de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital. 
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Descrição das Funções e Perfis do Técnico de Enfermagem  da CCIH/SCIH: 

 

Descrição das Funções e Perfil do Farmacêutico – Coordenador de 

Farmácia: 

CARGO: FARMACÊUTICO  

Escolaridade mínima: Graduação em Farmácia 

Escolaridade desejável 
Especialização em Gestão de Materiais e Logística 

e/ou Farmácia Hospitalar 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 

planejamento 

Funções: 

Responsável Técnico pelo planejamento, 

coordenação, supervisão e controle de toda 

aquisição, dispensação e utilização dos fármacos e 

medicamentos e suas consequências ao organismo 

humano dentro do Hospital. É  o responsável para 

atuar junto aos médicos e demais profissionais de 

saúde sobre a utilização de medicamentos, 

principalemente os antimicrobianos, fiscalizando 

sua utilização, aramazenamento e manipulação. 

 

Descrição das Funções e Perfil do Auxiliar de Farmácia: 

CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA 

Escolaridade mínima: Ensino Médio 

Escolaridade desejável: Experiência em  Farmácia Hospitalar 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 

Trabalho em equipe, relacionamento 

interpessoal, flexibilidade, responsabilidade, 

comunicação, negociação, comprometimento, 

disponibilidade, ética, tomada de decisão. 

Funções: 

Responsáveis pelo recebimento, estocagem e 

dispensação dos fármacos e materiais 

solicitados pelos diversos departamentos e 

setores do Hospital e dispensação  

 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA CCIH 

Escolaridade mínima Nível Técnico 

Requisitos técnicos Pacote Office.  

Competências: 
Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, 

iniciativa, comunicação, negociação, planejamento 

Funções: 

Auxiliar o enfermeiro na Busca Ativa e análise de 

Prontuários. Fazer Curativos de Grande Porte e atuar 

conforme as normas de Controle de Infecção 

Hospitalar do Hospital. 
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Descrição das Funções e Perfil dos Auxiliares de Compras: 

 

Descrição das Funções e Perfil do Biólogo/Biomédico/Bioquímico:   

CARGO: BIÓLOGO 

Escolaridade 

mínima: 

Graduação em Ciências Biológicas, Bioquímica  ou 

Biomedicina 

Escolaridade 

desejável: 

Especialização em Hemoterapia/Hematologia e/ou 

Análises Clínicas 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 
Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, 

iniciativa, comunicação, negociação, planejamento 

Funções: 

NA HEMATOLOGIA: processar das Bolsas de 

Sangue, realizar  provas cruzadas e demais 

procedimentos com os hemoderivados submetendo-

os a rigorosa análise sorológica, com testes de última 

geração para detecção de sífilis, doença de Chagas, 

hepatites B e C, AIDS, HTLV - I/II, etc. Preparar os  

hemoterápicos para transfusões. NO 

LABORATÓRIO: realização de exames de análises 

Clínicas: Bioquímica e Urinálisis, Hematologia, 

Microbiologia, Parasitologia, Micologia, Baciloscopia e 

Imunologia, solicitados por médicos para pacientes 

hospitalizados, da emergência, Bloco Cirúrgico e 

outras solicitações de assegurados que se fizerem 

necessárias, bem como emissão de laudos em tempo 

pré-determinado pela instituição ou de acordo com as 

exigências de condições clínicas do paciente expostas 

pelo médico assistente no momento. 

 

  

CARGO: AUXILIAR DE COMPRAS 

Escolaridade mínima: Ensino Médio 

Requisitos técnicos 

Conhecimento em recebimento, conferência, 

controle e estoque de mercadorias, digitação, 

pacote office, principalmente Excel e 

preferencialmente com noções de curva ABC 

Competências: 

Trabalho em equipe, relacionamento 

interpessoal, flexibilidade, responsabilidade, 

comunicação, negociação, comprometimento, 

disponibilidade, ética, tomada de decisão. 

Funções: 

Atuar em conjunto com os compradores do 

Hospital para suprir e assegurar o contínuo 

abastecimento dos materiais necessários ao 

funcionamento do Hospital, garantindo a 

qualidade, quantidade e preços compatíveis, 

de acordo com as necessidades e 

padronizações do Hospital. 
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Descrição das Funções e do Perfil do Técnico de Hemoterapia 

CARGO: BIÓLOGO 

Escolaridade 

mínima: 

Curso Técnico em Ciências Biológicas, Bioquímica  ou 

Biomedicina 

Requisitos 

técnicos 
Pacote Office. 

Competências: 
Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, 

iniciativa, comunicação, negociação, planejamento 

Funções: 

Coletar amostras sanguíneas, processar das Bolsas de 

Sangue, realizar  provas cruzadas e demais procedimentos 

com os hemoderivados submetendo-os a rigorosa análise 

sorológica, com testes de última geração para detecção de 

sífilis, doença de Chagas, hepatites B e C, AIDS, HTLV - I/II, 

etc. Preparar os  hemoterápicos para transfusões. 

Acompanhar o processos transfusional. 

 

Descrição das Funções e Perfil do Coordenador de Nutrição e Dietética 

CARGO: COORDENADOR DE NUTRIÇÃO 

Escolaridade mínima: Graduado em Nutrição 

Escolaridade desejável: Especialização em Clínica ou similar 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 

planejamento 

Funções: 

Responsável pelo planejamento, controle, 

organização e supervisão de toda produção e a 

distribuição de todos os alimentos hospitalares. 

É responsável pelo agendamento das 

nutricionistas no ambulatório; Responsável pelo 

planejamento do cardápio mensal com quatro 

semanas entre as diferentes modalidades de 

dietas necessárias.  

 

Descrição das Funções e Perfil do Nutricionista: 

CARGO: NUTRICIONISTA 

Escolaridade mínima: Graduado em Nutrição 

Escolaridade 

desejável: 
Especialização em Clínica ou similar 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 

planejamento 

Funções: 

As nutricionistas atuarão na produção de refeições 

para todo o âmbito hospitalar, acompanhando e 

liderando a dieta.  
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Descrição das Funções E Perfil de Cozinheiro: 

CARGO: COZINHEIRO 

Escolaridade mínima: Ensino Médio 

Escolaridade desejável: 
Curso Profissionalizante e/ou experiência em 

Cozinha Industrial 

Competências: Atenção, organização e agilidade. 

Funções: 

Profissional que prepara as dietas e refeições de 

acordo com a prescrição médica e nutricional, 

elaborada pelas nutricionistas para o consumo 

dos pacientes, trabalhadores e acompanhantes. 

Organiza todas as atividades da Cozinha: 

solicitação de gêneros e insumos ao setor de 

estoque e armazenamento, comanda a limpeza 

e organização dos utensílios em geral. 

 

Descrição das Funções e funções dos Auxiliares de Cozinha: 

CARGO: AUXILIAR DE COZINHA 

Escolaridade mínima: Ensino Básico 

Escolaridade desejável: Cursando Ensino Médio 

Competências: Atenção, organização e agilidade. 

Funções: 

Responsáveis por auxiliar os nutricionistas, os 

cozinheiros, as lactaristas na preparação de 

refeições, limpeza e higienização de alimentos 

(pré-preparo), limpeza e higienização de 

utensílios (panelas, pratos, talheres, etc), bem 

como limpeza e higienização da Cozinha, 

Refeitório, Câmaras Frias e Comedores das 

unidades de Hospitalizações. 

 

Descrição das Funções e funções dos Copeiros: 

CARGO: COPEIRO 

Escolaridade mínima: Ensino Básico 

Escolaridade desejável: Cursando Ensino Médio 

Competências: Atenção, organização e agilidade. 

Funções: 

Colaborar no preparo de alimentos; 

Identificar, acondicionar e distribuir as 

refeições; Higienizar equipamentos e utensílios 

utilizados na elaboração das preparações; 

Preparar local, material e alimento necessário 

a composição das refeições dos pacientes e 

colaboradores; Transportar os carros de 

refeições com a alimentação destinadas aos 

pacientes; Distribuir as refeições aos pacientes 

nos diversos horários observando 

rigorosamente as prescrições; Recolher os 

utensílios e transporta-las para área de 

higienização; Efetuar a higienização e 

desinfecção de equipamentos e utensílio; 

Participar de programas de treinamentos;  



Edital de Chamada Pública nº 0007/2012 para Regulamentar o Desenvolvimento das Ações e Serviços de Saúde no 

HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ- DR. GERALDO MENDES DE CASTRO VELOSO – Marabá – PA  

107 

 

Descrição das Funções e funções do Estoquista: 

CARGO: ESTOQUISTA 

Escolaridade mínima: Ensino Básico 

Escolaridade desejável: Cursando Ensino Médio 

Competências: Atenção, organização e agilidade. 

Funções: 

Receber, estocar e fornecer materiais 

confiados à despensa; Conferir a mercadoria 

recebida assistindo ao desempacotamento a 

fim de analisar a qualidade do produto; 

Verificar a quantidade de mercadoria recebida 

e conferir cada item do pedido e da nota 

fiscal; Controlar os estoques de gêneros 

alimentícios e organizar os arquivos de fichas 

dos materiais existentes, registrando as 

entradas e saídas; Providenciar a distribuição 

dos materiais e gêneros requisitados 

conferindo sua saída da Unidade e 

promovendo suas entregas; Separar materiais 

em mau estado ou deteriorados, dando baixa 

nos estoques e providenciando suas 

substituições; Zelar pela boa conservação da 

área utilizada sob sua responsabilidade; Zelar 

pela segurança, higiene e conservação dos 

gêneros alimentícios e providenciar  a 

higienização da área de guarda de materiais, 

sempre que necessário; Cumprir normas e 

regulamentos do Hospital; Executar outras 

tarefas afins a critério da chefia imediata 

 

Descrição das Funções e funções do Fonoaudiólogo 

CARGO: Fonoaudiólogo 

Escolaridade mínima: Graduação em Fonoaudiologia 

Competências: Atenção, organização e agilidade. 

Funções: 

Ministrar os tratamentos fonoaudiológicos 

necessários à recuperação do paciente; 

Praticar diariamente da visita multidiciplinar; 

Encaminhar o paciente quando necessário ao 

ambulatório; Atender as solicitações/ 

pareceres da equipe; Atuar no sentido da “ 

Referência e Contra Referência” do Estado; 

Orientar paciente e familiares/ acompanhantes 

sobre as condutas realizados; Cumprir normas 

e regulamentos do Hospital; Executar outras 

tarefas afins a critério da chefia imediata. 
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Descrição das Funções e Perfil das Assessor Administrativo  

CARGO: ASSESSOR ADMINISTRATIVO 

Escolaridade mínima: Ensino Superior 

Escolaridade desejável Administração em serviços de saúde 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 

Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, 

flexibilidade, responsabilidade, comunicação, 

negociação, comprometimento, disponibilidade, 

ética, tomada de decisão. 

Funções: 

Executar o conjunto de atividades empregadas na 

assessoria imediata, tais como:, auxiliar a Diretoria, 

Gerências , médicos e demais profissionais de saúde 

nos processos administrativos, informações, equipes 

e comunicações internas e externas. 

 

Descrição das Funções e Perfil do Coordenador de Atendimento  

CARGO: COORDENADOR DE  ATENDIMENTO  

Escolaridade 

mínima: 
Graduação em Relações Pública ou Hotelaria 

Escolaridade 

desejável: 

Especialização em Administração Hospitalar, Gestão em 

Serviços de Saúde ou similar. 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 
Comunicação, relacionamento, trabalho em equipe, 

agilidade, atenção dividida, motivação   

Funções: 

Responsável pela promoção em conjunto com sua 

equipe o primeiro atendimento ao usuário e propiciará o 

encaminhamento para os demais atendimentos, é o 

responsável por causar a boa imagem do Hospital 

perante o público interno e externo. Executará a 

estratégia de comunicação para transmitir informações 

e orientações sobre: a entrada e recepção das pessoas 

no Hospital (todas as recepções), a internação do 

assegurado, a alta, o informe aos familiares, a telefonia, 

o Serviço de Psicologia e Serviço Social do Hospital. 
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Descrição das Funções e Perfil do Coordenador de Hotelaria: 

CARGO: COORDENADOR DE HOTELARIA 

Escolaridade 

mínima: 

Graduação em Administração Hospitalar ou 

Enfermagem 

Escolaridade 

desejável: 

Especialização em Administração Hospitalar, Hotelaria 

ou similar. 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 
Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, 

iniciativa, comunicação, negociação, planejamento 

Funções: 

Planejar, Dirigir, Controlar, Coordenar e Supervisionar 

o Serviço de Processamento de Roupa ou Lavanderia, 

deverá ter formação Universitária com especialização 

em Hotelaria e/ou Lavanderia Hospitalar, e será 

responsável pela planejamento, controle, supervisão e 

provisão de todas as roupas e por todo o 

processamento deste,  existente no Hospital, 

realizando os procedimentos análise de tecidos, de 

coleta; lavagem; passagem; armazenagem, 

distribuição, reparos e solicitação de novos enxovais. 

Também será responsável pelo planejamento, 

controle, supervisão e direção de todo o Serviço de 

Higienização, desinfecção e limpeza do ambiente 

Hospitalar, incluindo aí pisos, paredes, mobília, vidros, 

bate macas, Sistema de Ar condicionado, área externa 

e outros. 
 

Descrição das Funções e Perfil do Auxiliar de Limpeza e Resíduos: 

CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA E RESÍDUOS 

Escolaridade mínima: Ensino Básico 

Competências: Atenção, organização e agilidade. 

Funções: 

Responsável pela limpeza, higienização de Áreas 

Críticas, semi-críticas e não críticas do Hospital, 

incluindo pisos, paredes, tetos, portas, vidros 

janelas, áreas externas, remoção e 

acondicionamento do lixo, controle de pragas e 

roedores, além da preparação para compactação e 

do Tratamento de Resíduo sem equipamento 

específico. É de responsabilidade deste profissional 

todo o Serviço de Jardinagem do Hospital. 

 

Descrição das Funções e Perfil do Jardineiro: 

CARGO: JARDINEIRO 

Escolaridade mínima: Ensino Básico 

Competências: 
Vocacionados a trabalhar com terra, plantas e 

enxadas 

Funções: 
Realizar cortes de relva, limpeza de arbustos e 

plantas e regar área verde 
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Descrição das Funções e Perfil do Auxiliar de Lavanderia: 

CARGO: AUXILIAR DE LAVANDERIA 

Escolaridade mínima: Ensino Básico 

Escolaridade desejável: Ensino Médio 

Competências: Atenção, organização e agilidade. 

Funções: 

Responsáveis pela coleta, pesagem, separação, 

lavagem, secagem e preparação da roupa para 

ser entregue e utilizada pelos nexo 

. 

 

Descrição das Funções e Perfil do Vigilante/Porteiro: 

CARGO: VIGILANTE/PORTEIRO 

Escolaridade mínima: Ensino Médio 

Escolaridade desejável: 
Curso Profissionalizante em Vigilância e Segurança 

Patrimonial 

Competências: Atenção, organização e agilidade. 

Funções: 

Responsável pela primeira recepção das pessoas, 

controle de entrada e saída das pessoas e veículos. 

Responsáveis pelo monitoramento e vigilância de 

todo o Patrimônio do Hospital. 

 

Descrição das Funções e Perfil das– Recepcionistas: 

CARGO: RECEPCIONISTAS 

Escolaridade mínima Ensino Médio 

Escolaridade 

desejável 

Cursos de Aperfeiçoamento em Atendimento ao 

Público. 

Requisitos técnicos 

Atendimento ao público, boa digitação. Desejável 

experiência na área hospitalar. Boa apresentação 

pessoal (aspecto de limpeza, seja asseado). Pacote 

Office. 

Competências: 
Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, 

iniciativa, comunicação, negociação, planejamento 

Funções: 

Responsável pelas atividades e procedimentos que 

processam os contactos, com os asseguardados e 

seus familiares, médicos, enfermagem e outros 

profissionais que buscam informações no Hospital. É 

a principal dinamizadora do Hospital, e o seu 

funcionamento espelha a imagem deste. 

Normalmente é da responsabilidade da Recepção a 

prossecução de reservas, Check in in 

(entradas)/Internação e Check out (saídas de 

pacientes), pagamentos, dar informações a clientes, 

controle do estado dos quartos, receber reclamações, 

entre muitas outras tarefas que resultam do contacto 

com os diversos agentes relacionados com o hospital. 
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Descrição das Funções e Perfil das  Auxiliares Administrativas/Aprendiz 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Escolaridade mínima: Ensino Médio 

Escolaridade 

desejável 

Cursando graduação em Enfermagem e/ou 

administração em serviços de saúde 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 

Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, 

flexibilidade, responsabilidade, comunicação, 

negociação, comprometimento, disponibilidade, 

ética, tomada de decisão. 

Funções: 

Executar o conjunto de atividades empregadas na 

assessoria imediata, tais como: controlar os 

arquivos e prontuários dos pacientes, tomando as 

providências necessárias para o agendamento de 

exames, auxilia a enfermagem, médicos e demais 

profissionais de saúde nos processos 

administrativos, informações, equipes e 

comunicações internas e externas. 

 

Descrição das Funções e Perfil do Coordenador de Manutenção e 

Engenharia Clínica: 

CARGO: 
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E 

ENGENHARIA CLÍNICA 

Escolaridade mínima Graduado em Engenharia 

Escolaridade desejável Especialização em Engenharia Clínica 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 

planejamento 

Funções: 

Responsável pelo planejamento, controle, 

organização e supervisão de toda a conservação, 

manutenção preventiva e corretiva da Estrutura 

Predial, incluindo todas as instalações elétricas, 

hidráulica e mecânica, bem como de todo o parque 

de equipamentos: eletromecânicos, hospitalares, 

incluindo do o mobiliário clínico ou administrativo. 

 

Descrição das Funções e Perfil do Eletricista: 

CARGO: ELETRICISTA 

Escolaridade mínima: Ensino Técnico 

Escolaridade desejável: Curso Profissionalizante em Elétrica 

Competências: Atenção, organização e agilidade. 
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Funções: 

Responsável pela manutenção preventiva e 

corretiva de toda o cabeamento elétrico, 

Geradores, cabines primárias e outros que 

necessitem de seu serviço 

Descrição das Funções e Perfil do Encanador 

CARGO: BOMBEIRO HIDRÁULICO 

Escolaridade mínima: Ensino Básico 

Escolaridade desejável: Curso Profissionalizante em Hidráulica 

Competências: Atenção, organização e agilidade. 

Funções: 

Responsável pela manutenção preventiva e 

corretiva de encanamentos e tubulações. É 

responsável pela manutenção preventiva de 

toda a rede hidráulica: água potável, esgoto e 

Planta de Tratamento de Água. 

Descrição das Funções e Perfil de Auxiliar de Manutenção 

CARGO: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO  

Escolaridade mínima: Ensino Básico 

Escolaridade 

desejável 
Curso de Aperfeiçoamento em Construção Civil 

Competências: Atenção, organização e agilidade. 

Funções: 
Responsável pela manutenção preventiva e de 

pequenas reformas na Estrutura; . 

 

Descrição das Funções e Perfil do Coordenador de Atendimento ao Cliente 

(Usuário) 

CARGO: COORDENADOR DE  ATENDIMENTOM AO CLIENTE 

Escolaridade 

mínima: 
Graduação em Relações Pública ou Hotelaria 

Escolaridade 

desejável: 

Especialização em Administração Hospitalar, Gestão 

em Serviços de Saúde ou similar. 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 
Comunicação, relacionamento, trabalho em equipe, 

agilidade, atenção dividida, motivação   

Funções: 

Responsável pela promoção em conjunto com sua 

equipe o primeiro atendimento ao usuário e propiciará 

o encaminhamento para os demais atendimentos, é o 

responsável por causar a boa imagem do Hospital 

perante o público interno e externo. Executará a 

estratégia de comunicação para transmitir informações 

e orientações sobre: a entrada e recepção das pessoas 

no Hospital (todas as recepções), a internação do 

assegurado, a alta, o informe aos familiares, a 

telefonia, o Serviço de Psicologia e Serviço Social do 

Hospital. 
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Descrição das Funções e Perfil das Telefonistas: 

CARGO: TELEFONISTAS 

Escolaridade mínima: Ensino Médio 

Escolaridade 

desejável: 

Cursos de Aperfeiçoamento em Atendimento ao 

Público e Telefonia. 

Competências: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 

planejamento 

Funções: 

Responsável pelos atendimentos telefônicos 

externos, ligações externas para os solicitantes, 

com controle das ligações, principalmente para 

telefones  móvel. O Serviço de telefonia também é 

responsável pela comunicação através de sistema 

de Comunicação com todo o Hospital. 

Descrição das Funções e Perfil do Coordenador SADT 

CARGO: COORDENADOR DE  SADT 

Escolaridade mínima: Superior 

Escolaridade 

desejável: 

Especialização em Administração Hospitalar, Gestão 

em Serviços de Saúde ou similar. 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 
Comunicação, relacionamento, trabalho em equipe, 

agilidade, atenção dividida, motivação   

Funções: 

Planejar, organizar e dirigir os serviços sob sua 

responsabilidade; Manter estreito relacionamento 

com os médicos, visando troca de experiência, 

esclarecimento de duvidas, desenvolvimento e 

aplicação de novas técnicas; Manter assistência 

durante as vinte e quatro horas do dia; Manter 

pessoal treinado e em numero suficiente para que 

os exames sejam executados no menor tempo e no 

melhor padrão possíveis; Estudar, com os médicos, 

a melhor forma de apresentar os laudos, e com a 

enfermagem, os horários mais convenientes para a 

colheita do material; Manter em perfeito estado de 

funcionamento, conservação e calibração todo 

equipamento, a fim de evitar duvidas sobre o 

resultado dos exames; Providenciar que os 

resultados sejam assinados por quem de direito; 

Manter programa interno e externo de controle de 

qualidade; Conferir constantemente a exatidão dos 

resultados aplicando os testes periódicos 

aconselhados; Determinar o registro de todos os 

exames realizados; Supervisionar a emissão dos 

laudos e remetê-los ao Serviço de Arquivo Médico e 

Estatística; Manter ações conjuntas com outros 

setores do Hospital, dentro das normas e rotinas, e 

quando de maneira formal com autorização prévia 
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da Diretoria Técnica; Apresentar mensalmente à 

Diretoria Técnica, relatório das atividades do 

Serviço; Zelar pela eficácia dos serviços sob sua 

responsabilidade. 

Descrição das Funções e Perfil dos Auxiliares Administrativos 

(Digitadores):  

CARGO: DIGITADORES 

Escolaridade mínima: Digitadores 

Escolaridade desejável: Ensino Médio 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 

planejamento 

Funções: 

Responsáveis pela digitação na íntegra de todos 

os laudos médicos e outros documentos 

solicitados pela chefia imediata. 

 

Descrição das Funções e Perfil do Psicólogo  

CARGO: PSICÓLOGO HOSPITALAR 

Escolaridade mínima: Graduação em Psicologia 

Escolaridade desejável Especialização Psicologia Hospitalar  

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 

planejamento 

Funções: 

Realizar avaliação e diagnóstico psicológicos de 

entrevistas, observação, testes e dinâmica 

de grupo; Realizar atendimento psicoterapêutico 

individual ou em grupo, adequado às diversas 

faixas etárias; Realizar acompanhamento 

psicoterapêutico; Realizar atendimento a crianças 

com problemas emocionais, psicomotores e 

psicopedagógico; Acompanhar psicologicamente 

gestantes durante a gravidez, parto e puerpério; 

Preparar o paciente para entrada, permanência e 

alta hospitalar; Participar e acompanhar a 

elaboração de programas educativos e de 

treinamento em saúde; Colaborar, em equipe 

multiprofissional, no planejamento das políticas de 

saúde; Coordenar e supervisionar as atividades de 

Psicologia; Atuar junto à equipe multiprofissionais 

no sentido de leva-las a identificar e compreender 

os fatores emocionais que intervém na saúde geral 

do indivíduo; Atuar como facilitador no processo 

de integração e adaptação do indivíduo à 

instituição; Orientar e acompanhar a clientela, 

familiares, técnicos que participam, diretamente 

ou indiretamente dos atendimentos;  
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Descrição das Funções e Perfil do Assistente Social: 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

Escolaridade mínima: Graduação em Serviço Social 

Escolaridade desejável Especialização na área Hospitalar  

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 
Flexibilidade, trabalho em equipe, iniciativa, 

comunicação, negociação, planejamento 

Funções: 

Responsável pelo planejamento e a execução de 

políticas e de programas sociais voltados para o 

bem-estar coletivo e para a integração do 

indivíduo assegurado, na sociedade, trabalha 

com o acompanhando, analisando e propondo 

ações para melhorar as condições de vida de 

crianças, adolescentes e adultos assegurados. 

Cria campanhas e implanta projetos 

assistenciais, realiza campanhas e acompanha 

funcionários nas questões de saúde, finanças, 

sociais e familiares. 

 

Descrição das Funções e Perfil Engenheiro de Segurança do Trabalho 

CARGO: ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

Escolaridade mínima: Graduação em Engenharia 

Escolaridade desejável Especialização Segurança do Trabalho  

Requisitos técnicos 
Experiência Saúde Ocupacional e Segurança do 

Trabalhador. Pacote Office. 

Competências: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 

planejamento 

Funções: 

Atuar na Gestão de Segurança e Saúde 

Ocupacional dos trabalhadores do Hospital, 

visando reduzir as perdas e danos (lesões 

humanas, danos materiais à máquinas, 

equipamentos, instalações e ao meio ambiente). 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_de_Seguran%C3%A7a_e_Sa%C3%BAde_Ocupacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_de_Seguran%C3%A7a_e_Sa%C3%BAde_Ocupacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Les%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Danos_materiais&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
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Descrição das Funções e Perfil  Assistente depto pessoal 

CARGO: ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

Escolaridade mínima: Graduação em Engenharia 

Escolaridade desejável Especialização Segurança do Trabalho  

Requisitos técnicos 

Prestar serviços inerentes ao setor, visando o 

atendimento das necessidades dos colaboradores e 

da instituição. 

Competências: 

Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em 

equipe, iniciativa, comunicação, negociação, 

planejamento 

Funções: 

Digitar documentos; Controlar férias/licenças 

remuneradas; Controlar licenças; Confeccionar 

vales refeição; Controlar freqüência; Integrar 

pessoal; Arquivar documentação; Atualizar mapa 

de custos; Coletar dados para índices de Abs e 

rotatividade; Cadastrar colaboradores; Atender ao 

público; Confeccionar as folhas de freqüência. 

Cumprir normas e regulamentos do Hospital; 

Executar outras tarefas afins a critério da chefia 

imediata. 

 

Descrição das Funções e Perfil do Auxiliar Administrativo 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Escolaridade mínima: Ensino Médio 

Escolaridade desejável Cursando nível superior 

Requisitos Técnicos 

Experiência com atendimento ao cliente, 

preferencialmente em Ouvidoria. Conhecimento 

em digitação, pacote office 

Competências: 

Trabalho em equipe, empatia, organização, 

flexibilidade, relacionamento interpessoal, 

comunicação escrita e verbal 

Funções: 

Atuar no serviço burocrático em qualquer 

departamento/setor do Hospital: controle e 

arquivamento de documentos, digitação, 

atendimento telefônico, organização de áreas 

administrativas. 
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Descrição das Funções do Coordenador de Tecnologia de Informação: 

Cargo: COORDENADOR TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

Escolaridade 

mínima: 

Graduação em Tecnologia da Informação., Ciência da 

Computação, ou áreas afins. 

Escolaridade 

desejável: 

Pós-Graduação ou especialização em Gestão 

Sistemas da Informação, Gerenciamento de Redes ou 

áreas afins. 

Requisitos técnicos 

Conhecimento em coordenação de equipe e 

planejamento estratégico do setor, integração e 

manutenção de sistemas. Elaboração de projetos de 

T.I. Experiência em planejamento e administração de 

rede, implantação ou integração de sistemas. 

Preferência que já conheça o segmento hospitalar. 

Competências: 
Flexibilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe, 

iniciativa, comunicação, negociação, planejamento 

Funções: 

Responsável pelo desenvolvimento, análise, e 

implementa sistemas de informação para diversos 

setores de atividade. Responsável pelo cuidado com 

os equipamentos, softwares, treinamentos de todos 

os trabalhadores 

 

Descrição das Funções e Perfil do Técnico de Suporte: 

Cargo: TÉCNICO DE SUPORTE 

Escolaridade mínima: Curso Técnico de Informática 

Escolaridade desejável Cursando graduação na área de Informática. 

Requisitos técnicos 

Experiência em planejamento e administração de 

rede, implantação ou integração de sistemas. 

Preferência que já conheça o segmento hospitalar. 

Competências: 

Trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, 

flexibilidade, responsabilidade, comunicação, 

negociação, comprometimento, disponibilidade, 

ética, tomada de decisão. 

Funções: 

Auxiliar na implementação, treinamentos e 

manutenção dos Equipamentos de Informática e 

de Tecnologia da Informação. 
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Descrição das Funções e do Perfil do Coordenador do Setor de Prontuário de 

Pacientes 

Cargo: Coordenador do Setor de Prontuário de Pacientes 

Escolaridade mínima: Ensino Médio 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 

Planejar, coordenar e controlar as ações do SPP, 

assegurando a concretização dos objetivos e metas 

definidas pela administração hospitalar. 

Funções: 

Planejar, organizar e dirigir os serviços sob sua 

responsabilidade; Cumprir e fazer cumprir as 

normas e regulamentos do Hospital; Receber os 

encaminhamentos, recepcionar, orientar e realizar 

as internações dos pacientes; Zelar pelo correto 

preenchimento dos prontuários e encaminhá-los 

para as diversas clínicas quando solicitado, 

mantendo a responsabilidade sobre eles; Corrigir, 

ordenar, classificar, guardar e conservar os 

prontuários, definindo junto com a Direção Geral 

sobre as datas e formas para disposição final deles; 

Fazer levantamento e análise estatística do 

movimento de pacientes e das atividades médicas 

do Hospital; Manter codificação e índices dos 

diagnósticos e operações; Colaborar com a Direção 

Geral no fornecimento dos dados solicitados 

referentes ao prontuário; Colaborar com os demais 

Setores do Hospital, visando proporcionar a melhor 

assistência aos clientes; Preservar os prontuários 

pelo prazo mínimo de cinco (05) anos, a partir do 

último atendimento; Manter sob sua guarda os 

prontuários de menores, até o menor atingir a 

maioridade legal; Apresentar mensalmente à 

Diretoria Administrativa, relatório pormenorizado 

das atividades do serviço; Exercer outras 

atribuições que lhe são compatíveis; Zelar pela 

eficácia dos serviços sob sua responsabilidade. 

 

Descrição das Funções e Perfil do Auxiliar Administrativo do  Arquivo: 

Cargo: TÉCNICOS EM AQUIVO 

Escolaridade mínima: Ensino Médio 

Requisitos técnicos Pacote Office. 

Competências: 

Relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, 

responsável, comunicação verbal e escrita, senso 

crítico, empatia, atenção concentrada  

Funções: 

Classificação, Arquivamento e desarquivamento 

de prontuários de pacientes e outros documentos 

que irão ser arquivados, preservando os 

documentos dos mais diversos tipos, estejam eles 

em papel, foto, filme, microfilme, CD-ROM ou, 
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ainda, em bancos de dados on-line. É o 

responsável por tornar disponíveis as informações 

que são geradas e acumuladas pelo Hospital. 

Declaramos que as informações acima refletem a expressão da verdade, sendo de 

nossa inteira responsabilidade quaisquer omissões, exceções ou incorreções que, 

porventura, possam eles apresentar. 

Em atendimento ao item 5.1 do edital de chamada pública 007/2012 declaramos 

que temos conhecimento dos termos da minuta do contrato de gestão, referido no 

item 3.f desta convocação. 

A proposta de preços e a proposta de modelo gerencial possui validade de cento e 

um dias. 

São Paulo, 19 de junho de 2012 

 

 

Antonio Sergio Vulpe Fausto 

Diretor de Desenvolvimento 

 


