
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 0 9 j /16 

Processo Administrativo n° 15/10/30.181 

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 

Pelo presente instrumento, de um lado. o MUNICÍPIO DE CAMPINAS, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrito no CNPJ sob o 11º 51.885.242/0001-40, com sede na Av. 

Anchieta n° 200, representado, neste ato, pelo Secretário Nunicipal da Saúde, doravante 

denominado CONTRATANTE e, de outro a ORGANIZAÇÃO SOCIALVITALE SAÚDE, 
qualificada como Organização Social no Município de Campinas, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 44.690.238/0001-61, com endereço na Avenida Antônio J. de Carvalho, n° 409, Centro, 
Bariri, São Paulo, doravante denominada CONTRATADA,{epresentada pela Sra. Aparecida 
de Fátima Bertoncello, RG n° J7.8d5.756-3, inscrita no CPFsob .o n° 077.666.758-03, tendo 
em vista o que dispõe a Lei Complementar Municipal n.0 101, dê19/03/2015, observadas as 
alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipâln.º 117, de 18/09/2015, o Decreto 
Municipal n° 18.740, de 19/05/20151 a Lei Federal n.0 8.080,ide 19/09/1990, a Lei Federal 
nº 8.142 de 28/12/1990, a .LeiiComplementar FêdêtaLnº . .141 de 13/01/2012 e, no que 
couber, a Lei Federal 8.666 de 21/06/1993 e o Decreto.Municipal n° 16.215 de 12/05/2008 e 

demais disposições regulamentares aplicáveis à espécie/ resolvem celebrar o presente 
Contrato de Gestão1 mêdiante as seguintes cláusulas êêd11dições: 

PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato de Gestão tem por objeto a gestão das atividades e serviços de 
saúde, ensino e pesquisa do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi em conformidade 
como Programa de Trabalho proposto e demais cláusulas do presente Contrato, nos eixos de 

assistência, gestão, ensino e pesquisa, e avaliação, observadas as estipulações da Portaria 
MS/GM nº 3410 de 30 de dezembro de 2.013, Portaria MS/GM nº 3390 de 30 de dezembro 
de 2.013 e demais disposições regulamentares aplicáveis à espécie. 

1.2. Fazem parte deste Contrato os seguintes anexos: 
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Anexo II - A - Ficha de Programação Orçamentária (FPO) 

Anexo II - B - Modelo de Cronograma de Desembolso e Programação Orçamentária 

Anexo II - e - Reiação dos bens púbiicos 

1.3. A CONT RATADA obriga-se a executar os serviços detalhados no Programa de Trabalho, 
que é parte integrante do presente contrato, assim como, obriga-se a manter o número 
mínimo de profissionais estabelecidó no referido documento. 

1.4. Vincula-se a este Contrato de Gestão o Edital 

Anexos. 

Châniâmento Público nº 02/15 e seus 

SÊGUNDA - DO PRAZO DE)Íl:GÊNêlA E TRANSIÇÃO 

2.1. o prazo de Vigência dc)Presente CONTRATO DE GESTÃO é de 60(sessenta) meses, 
contados a partir da sua assinatura. 

2.2. O período de transição para assunção total das atividades e serviços contratados, se 
dará a partir da assinatura do contrato pela CONTRATADA e terá duração de :30 (trinta) dias, 
improrrogáveis. 

2.2.1. A CONTRATADA deverá designar equipetécnicá com capacidade para avaliar e 
tomar conhecimento, apropriando-se qas metodologias dos processos relacionados a: 

a) Atividades clínicas, cirúrgicas e de apoio técnicoi 
b) Atividades administrativas, financeiras e contábeis; 
c) Atividades de gestão de pessoas; 
d) Capacidade operacional e infraestrutura envolvendo abastecimento e apoio 

logístico; 
e) Atividades em Tecnologia da Informação, e; 

f) Atividades de Ensino e Pesquisa. 

2.2.2. A CONT RATADA deverá compor, de forma descritiva, RELATÓRIO DE 
T RANSIÇÃO, acerca da avaliação das atividades descritas nos itens acima, norteado 
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pela normatização vigente e atinente a cada atividade, contendo um diagnóstico 

situacional e eventuais apontamentos visando o alcance das metas contidas no 

Contrato de Gestão, bem como, contendo a relação nominal, com a descrição do 

cargo e respectiva remuneração, do pessoal que poderá ser por ela, eventualmente, 

contratado nas hipóteses de sucessão trabalhista, conforme a exceção prevista no 
item 4.2.1. 

2.2.3 O RELATÓRIO DFTRANSIÇÃQ deverá ser apresentado pela CONT RATADA, até 

10 (dez) dias após o término do período. de transição, à Secretaria Municipal de 
Saúde e será analisado pela Comissão .Gestora do Contrato de Gestão, prevista no 

item 6.1.2. 

2.3 A transferência dos recursosJinanceiros destinados ao período de transição e detalhados 

no Cronograma de Desembplso,/parte integrante e anexo ao presente contrato, fica 
condicionada à entrega pela CONTRATADA .do RELATÓRIO DE TRANSIÇÃOe se realizará na 
forma estabelecida no item 7,3.Ldo presente Contrato. 

2.4. Ao término do período transiçãotinicia-se o controle e a fiscalização de cumprimento 
das respectivas metas para fins de impacto financeiro. 

TERCEIRA- DA PERMISSÃCfDE USO.E.ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 
IMÓVEIS 

3.1. Com fulcro no §3°, artigo 12 da Lei Complementar Municipal nº 101, de 19 de março de 
2015, observadas as alterações introdu:zidas pela Lei Complementar n.º 117 de 18/09/2015, 
bem como o disposto no artigo 20, incisoVIIdo Decreto nº 18.740, de 19 de maio de 2015, 
ficam destinados à CONTRATADA, mediante PERMISSÃO DE USO, os bens públicos 
relacionados circunstanciadamente na "Relação dos Bens Públicos", que é parte integrante 
do presente Contrato, vigorando a PERMISSÃO DE USO dos referidos bens, durante a 
vigência do presente CONTRATO DE GESTÃO. 

3.1.1. Os bens móveis públicos permitidos para uso poderão ser substituídos por 
outros de igual ou maior valor, mediante prévia avaliação do bem e expressa 
autorização do Poder Público e condicionado a que os novos bens integrem o 
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patrimônio do Município. 

3.2. Os equipamentos e instrumentais necessários para a realização dos serviços contratados 

deverão ser mantidos pela CONT RATADA em perfeitas condições, salvo os desgastes naturais 
decorrentes do uso dos mesmos, sob pena de indenizar a CONT RATANTE dos danos 
causados. 

3.3. A CONT RATADA deverá administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe for permitido, 
até sua restituição ao .Poder Público, garantindo, inclusive, a manutenção preventiva e 
corretiva dos referidos bens. 

3.4. A CONT RATADA deverá comunicar ã aquisições de bens móveis 
que forem realizadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua ocorrência e providenciar 
a documentação necessária para o processo de patrimonialização dos bens adquiridos, ao 
patrimônio do Município, ocasião .em qüé ''Relação dos Bens Públicoslf deverá ser atualizada, 
para constar• o acréscimo dos referidos • bens, mediante registro nos autos do protocolo 

administrativo que trata do presente Contrato de Gestão. 

3.5. Em caso de\término do contrato ou desqualificação da CONT RATADA, esta deverá 
entregar ã CONT RATANTE a documentação necessária ao processo de patrimonialização dos 
bens adquiridos com recursos oriundos deste. CONT RATO DE GESTÃO, bem como os bens 
recebidos ou adquiridos mediante legados .ou doações. 

3.6. As despesas com pequenas reformas ê reparos no imóvel, que sejam também 
imprevisíveis, excepcionais e necessárias ã adeqüada prestação dos serviços sob gestão da 
CONT RATADA com a utilização de verbas públicas, devem ser previamente submetidos ã 
aprovação da CONT RATANTE, que poderá solicitar novos orçamentos ou justificativas. 

3.6.1. Havendo autorização da CONT RATANTE, e a necessidade de acréscimo de 

recursos financeiros para a execução do disposto no item 3.6, deverá ser formalizado 
Termo Aditivo, observada a disponibilidade orçamentária. 

3.7. Configurada a hipótese da cláusula anterior, a autorização exigirá, quando necessário, 
revisão de metas que deverá ser formalizada por Termo Aditivo. 
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3.8. As benfeitorias realizadas nas unidades próprias da CONTRATANT E, objetos deste 
CONT RATO DE GESTÃO serão incorporadas ao patrimônio municipal, não importando sua 
natureza ou origem dos recursos. 

3.9. Anualmente, ou quando solicitado pela CONTRATANT E, até o dia o último dia útil do 

mês de janeiro, a CONTRATADA deverá entregar relatório atualizado do patrimônio do 

Complexo Hospitalar sob sua gestão, para a Secretaria Municipal de Saúde. 

QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

4. 1. A CONT RATA DA deverá executar este contrato com plena observância das diretrizes 
técnicas e gerencia is estabelecidas pela • Secretaria MunJcipal da • Saúde (SMS-SP) por meio de 
suas portarias e protocolos, da legislação referente ao Sistema Único de Saúde (SUS) e dos 
diplomas legais que regem a •  presente contratação, cabendo .. lhe: 

4.1. 1. Executar as atividades e serviços de saúde especificados neste CONT RATO DE 
GEST ÃO .E SEUS ANEXOS e no PROGRAMA DE TRABALHO e nos exatos termos da 

legislação pertinente aó$US, .especialmente o disposto J1á Lei Federal nº 8-080, de 19 
de setembro , de 1990/ regulamentada pelo Decreto da Presidência da República nº 

7.508 de .28 de junho especial os seguintes: 

4.1.1. 1 .  Universalidade acesso aos serviços de saúde; 

4. 1 . 1 .2.  Integralidade de assistência, entendida como o conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, em 
atuação conjunta com os demais equipamentos do SUS existentes no 
Município; 

4. 1 . 1.3. Gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança em face de 
pacientes ou seus representantes, bem como, vedada a cobrança simultânea 
de importâncias relativas à prestação de atendimento médico e de SADT do 
SUS, de entidades públicas de saúde e/ou seguros saúde e/ou outras 
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modalidades assistenciais de medicina do grupo e/ou cooperativas de saúde 

ou similares, responsabilizando-se a CONTRATADA por cobrança indevida feita 
por seu empregado ou preposto; 

4. 1.1.4. Observância às orientações da Política Nacional de Humanização do 
Sistema Único de Saúde em todos os processos de atendimento; 

4. 1.1.5. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 

física e moral; 

4.1.1.6. Igualdade d<:1 assistêneiá à.saúde, sem preconceitos ou privilégios de 
qualquer espécie; 

4.1.1.7. Direito de pessoas assistidas, sobre sua saúde , 
justificando ao paciente ou a seu representante, quando solicitado por escrito, 

as razões técnicas alegadas quando da decisão de não realização de qualquer 
ato profissional previsto neste Contrato; 

4.1. 1.8. Respeito à decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de 
serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte, de obrigação 
ou exceções legais; 

4.1. 1.9. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde 
e a sua utilização pelo usuário; 

4.1.1. 10. Garantia de todas as instâncias formais nos termos da legislação 
pertinente para participação da comunidade; 

4.1.1.11. Prestação dos serviços com qualidade e eficiência, utilizando-se dos 
equipamentos de modo adequado e eficaz; 

4.1.1.12. Respeito aos direitos dos pacientes, atendendo-os com dignidade de 
modo universal e igualitário; 
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4. 1 . 1 . 13. Garantia do direito de assistência religiosa e espiritual aos pacientes, 

por ministro de qualquer culto; 

4 . 1 .1.14. Laicidade na prestação dos serviços de saúde, com observância das 

diretrizes do SUS e da Secretaria Municipal da Saúde, independentemente das 
convicções religiosas da CONTRATADA; 

4.1 . 1.15. Garantia da presença de um acompanhante em tempo integral, nas 
internações e período de óbsêrvações prolongadas de crianças, adolescentes e 
idosos, com direito a alojamento e alimentação, nos termos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso; 

1 .1. 16. Informação aos pacientes sobre seus direitos como usuários dos 
serviços e das ações de saúde, de acordo com as legislações pertinentes; 

4. 1. 1 . 17. Observância, em respeito ao fomento público, dos princípios da 
legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência, motivação, 
finalidade, razoabilidade, proporcionalidade e submissão ao efetivo controle 
administrativo; 

4.1 . 1. 18. Garantia da confidencialidade dos dados e informações dos 
pacientes nos termos da legislação vigente. 

4.1.2. A CONTRATADA deverá exetütat os termos deste contrato com plena 
observância das diretrizes a seguir especificadas: 

4 . 1 .2. 1 .  A CONTRATADA obrigar-se-á não só a observar a legislação 

disciplinadora do SUS, mas também a legislação municipal e as normas e 
diretrizes técnicas da CONTRATANTE por meio de suas portarias e protocolos. 

4.1.2.2. As orientações técnicas referentes à prestação dos serviços poderão 
ser alteradas pela CONTRATANTE, obrigando a CONTRATADA apenas após a 
devida comunicação da alteração. 
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4. 1 .2.3. Configurada a hipótese da cláusula anterior, o cumprimento das 

normas técnicas da Administração Municipal somente gerará a revisão de 

metas estabelefidas e/ou revisão do repasse de recursos, quando da 
demonstração documentada pela CONT RATADA de que as novas normas 

estabelecidas gerem custos adicionais ou inferiores aos previstos no Programa 
de Trabalho e, da aprovação pela CONTRATANT E, o que deverá ser objeto de 
Termo Aditivo, se o caso necessária a revisão. 

4. 1 .2.4. A CONTRATADA deverá participar dos. pfocessos de integração 
territorial entre os equipamentos de saúde e equipes na região, visando 

melhoria e maior eficiência na prestação dos serviços de saúde pública, de 
acordo .com · diretrizes a serem estabelecidas pela CONTRATANTE por meio de 
suas .portarias e protocólôs. 

4.1.2.5. A CGNTRATADA deverá, nas unidades de saúde, apoiar a realização 
de práticas educativas, projetos e programas de formação desenvolvidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde, como por exemplo, programas de Residência 
Médica, entre outros. 

4. 1 .2.6. A CONT RAtADA deverá. .. permitir õ<ac:esso aos estabelecimentos de 
saúde por efa gerenciados aos servidores indicados pela CONT RATANT E e aos 

membrd:i i dos diferentes conselhos /de saúde devidamente identificados, 
observadas ás regras de funcionamento do Complexo Hospitalar Prefeito 
Edivaldo Orsi. 

4. 1 .2.7. A CONT RATADA deve respeitar as prerrogativas do Gestor Municipal, 
assim como do Ministério da Saúde, nos termos da legislação vigente, de 
realizar fiscalização, auditoria, avaliação, controle e normatização suplementar 
sobre a execução do objeto deste Contrato de Gestão. 

4.1.3. A CONT RATADA deverá adotar todas as medidas necessárias para que as 
instâncias fiscalizadoras deste contrato, indicados pela CONT RATANT E, acessem 
todas as informações de posse da CONT RATADA resultantes da execução do objeto 

deste contrato. 
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4. 1 .4. A CONTRATADA deverá disponibilizar todas as informações assistenciais e 
financeiras-contábeis, de acordo com critérios e periodicidade estabelecidos pela 
CONT RATANTE e sempre que solicitadas para a realização do acompanhamento, 

controle e avaliação das ações e serviços de saúde contratados, colaborando com a 
fiscalização no emprego de recursos públicos e no integral cumprimento deste 
Contrato de Gestão. 

4. 1 .4. 1. A apresentação das . informaçõeS .nos prazos fixados pela 
CONT RATANTE nã() exime a CONTRATADA de apresentar as informações 
requeridas pelos órgãos discriminados nà c:láusula 6 (Acompanhamento, 
Avaliação e Fiscalização) durante a execução do CONTRATO DEGESTÃO. 

4.1.4.2. A CONTRATADA deverá manter atualizadas as versões e programas 
referentes aos sistemas de informação da Secretaria Municipal de Saúde e do 
DATASUS (SIGASAÚDE, GSS, SIA, SIH, CNES, SISRH e outras pertinentes à 
execução do Contrato de Gestão), e os respectivos dados informados nos 
prazos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Ministério da 

Saúde, bem como outros que vierem a ser exigidos pela CONT RATANT E, e 

todos seus componentes: 

notificação compulsóriaf estabelecidos mediante normas técnicas de 
âmbito federal, estadual e municipal, em consonância com o 
estabelecido na legislação federal, ésfaidual e municipal pertinente. 

4. 1.4.2.2. A contratada também deve notificar aos órgãos de vigilância 

em saúde municipais todos os acidentes de trabalho, bem como as 
doenças e agravos à saúde relacionados ao trabalho, em conformidade 
com a legislação pertinente. 

4.1.4.3. A CONT RATADA deverá igualmente atender todas as 
solicitações para a implantação de novos sistemas de informação, pela 

Secretaria Municipal de Saúde e DATASUS. Em caso de geração de 
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novos custos de aquisição, implantação e manutenção destes, deverá a 
CONT RATADA apresentar documentação pertinente e Programa de 
Trabalho que será avaliado pela CONTRATANT E, e poderá implicar em 

revisão do repasse de recursos, mediante Termo Aditivo. 

4. 1.4.4. A CONT RATADA deve dispor, por razões de planejamento das 
atividades assistenciais, de informação oportuna sobre o local de residência 
dos pacientes atendidos ou quefhe sejam referenciados para atendimento, 
registrando o município de residência .e, para os. residentes no Município de 
Campinas, o registro da região da cidade onde residem, com fundamento nos 
Distritos de Saúde do Município. 

1.4.5. A firtl de cumprir com a oferta e disponibilização dos leitos, a 
CONTRATADA fica obrigada .a • informar diariamente à Central Municipal de 
Regulação de Vagas da Secretaria Municipal de Saúde, o censo diário 

eletrônico de pacientes internados através do "Sistema CROSS de Regulação" , 
ou outro que porventura venha substituí-lo.. 

4.1.4.S .1. O censo diário .eletrônic() de pacientes internados deverá 
conter os dados e informações désCritas no Programa de Trabalho e, 
ainda, aquelas . porventura designàda� pelo CONTRATANT E, por 
intermédio da · Central • •• tvlUnicipal de · Regulação e pela Secretaria 
1'1unicipal de Saúde, Observadas e atendidas as regras estabelecidas 
pelo Sistema Nacional de RegUlação. 

4.1.4.6. A CONT RATADA deverá manter o acesso aos serviços ambulatoriais e 

hospitalaresde natureza eletiva disponibilizados pelo S istema Único de Saúde , 
através do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, exclusivamente através 
dos componentes de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde. 

4.1.4.7. A CONT RATADA deverá manter o acesso aos serviços ambulatoriais e 
hospitalares de natureza emergencial em conformidade com as normas e 
fluxos estabelecidos pela Câmara Técnica de Políticas Hospitalares e Câmara 

Técnica de Urgência e Emergência do Município de Campinas, na qual o 
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Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi se encontra inserido. 

4.1.4.8. A CONTRATADA deverá manter atualizados, nos prazos estabelecidos 

pela CONTRATANT E ,  os dados do sistema de prestação de contas (Sistema 

"PDC" ou outro que seja oficializado) do presente CONT RATO DE GESTÃO. 

4.1.5. A CONT RATADA deverá implantar um serviço de Ouvidoria para a atenção ao 
usuário, integrado com a Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde. 

4.1.6. A CONT RATADA deverá manter efetiva articulação entre os equipamentos de 
saúde e as equipes, que cornpõem as redes de saúde, assegurando a continuidade do 

processo assistencial de modo que seja recohhecido como tal pelo próprio usuário, de 

acordo corn os seguintes critérios: 

a) Utilização pelos profissionais referências e contra-
referênc:ias estabêlêdêlas pela Secretaria Municipal de Saúde; 

b) Utilização dos protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde sobre a informação clínica necessária, da rede básica até a atenção 
especializada de maneira recíproca, para dar suporte e continuidade ao 
processo terapêutico; 

c) Utilização de açlministrativas adequadas que evitem os 
deslocamentos desnecessários dos pacientes referenciado$. 

4.1.7. A CONT RATADA deverá enviar à CONT RATANT E, ao término de cada exercício 

e sempre que solicitado Relatório de Execução do CONT RATO DE GESTÃO, nos 
termos do art. 4°, inciso IX, da Lei Complementar nº 101 de 19 de março de 2015, 
observadas as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 117 de 18/09/2015, 
e observadas as normatizações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do 
Tribunal de Contas da União. 

4.1.8. A CONT RATADA se responsabilizará pela manutenção, guarda e arquivo de 
prontuários e documentos das Unidades e Serviços de Saúde objeto deste contrato, 
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observadas as normatizações vigentes. 

4.1. 9. A CONT RATADA deverá manter, durante toda a vigência e execução do 

contrato de gestão, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas no contrato e no edital de 
chamamento público; 

4.1.10. A CONTRATADA deverá garantir que o atendimento realizado por intermédio 
do presente Contrato de Gestão será exclusivo aos usuários do Sistema Único de 
Saúde, afixando, enT local visível, aviso. de süa condiçãojde integrante do Sistema 

Único de Saúde e da gratuidade dos serviços prestados nesta condição. 

4.1.11. A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANT E acerca de eventuais 

alterações em seus estatutos e/ou de seus representantes, enviando-lhe, no prazo de 
30 (trinta) dias, contados da data do registro da alteração, cópias autenticadas dos 
documentos com as respectivas mudanças. 

4. 12. A CONTRATADA .• deverá cumprir integralmente os dispositivos contidos nas 

Instruções,. Aditamenfos1 Resoluções e Comunicados vigentes do Tribunal de Contas 
da União e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e posteriores alterações. 

4.1.13. A CONT RATADA deverá participar dê mecanismos de troca de experiências 
nas áreas .de saúdé com os demais hospitais da região, Municipais e conveniados ao 
Município. 

4.1.14. A CONT RATADA deverá disponibilizar 220 leitos sendo: 64 clínica médica, 20 
URVA, 11 pediatria, 50 cirúrgicos, 40 UTI adulto e 15 UTI pediátrico, 20 saúde 
mental, garantindo o uso do sistema informatizado online definido pela Central 
Municipal de Regulação (atualmente CROSS). Leitos reservados e em isolamento pela 
Instituição deverão ser justificados e apontados para a Central Municipal de 
Regulação. 

4.1.15. A CONTRATADA-deverá faturar 80% das AIHs e APACs dentro do mês de 

competência de acordo com as regras da Coordenadoria de Avaliação e Controle. 

- -- -� -- �-
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4.1. 16. A CONT RATADA deverá disponibilizar no SOL (Saúde On Line da Secretaria 

Municipal de Saúde) ou outro sistema que o venha substituir, todas as primeiras 

consultas e procedimentos pactuados, constantes de documento detalhado no Termo 

de Referência Técnica, parte integrante e anexo do presente Contrato. O percentual 
de primeiras consultas poderá ser repactuado entre as partes, sem prejuízo do 
montante total a ser executado. 

4.1.17. A CONT RATADA deverá manter a proporção de tutores / residente -Conforme 

a Portaria Ministerial vigente. 

4. 1.18. A CONT RATADA deverá demonstrar produção científica em parceria com a 
SMS e vinculada a · assistência prestada no CHPÉO (publicação de artigos, 
apresentação de trabalhos em congresso/ cursos/ simpósios, grupos de pesquisa , 
apresentação TCC residentes). 

4. l.19. A CONTRATADA deverá garantir atendimento demanda espontânea e a 
demanda referenciada pelo • · SAMU nas .• seguintes especialidades: cl ínica médica , 

pediatria, ortopedia, oftalmologia e saúde mental; desde que sejam casos 
compatíveis com o perfil assistencial do hospital. 

4.1.20. A CONTRATADA deverá /manter atuante. Comissão de/Controle e Infecção 
Hospitalar (CCIH) e o Sistema de Informação Hospitalar (SIH) gararitindo o (NISS em 
100% das Unidades de Terapia Intensiva (UTis). Manter nas Unidades de Referência 
Vascular Aguda (URVA) sistema de vigilância e monitoramento de infecções com base 

na complexidade do cuidado. Estabelecer nas unidades de internação controle 
sistemático de cultura de vigilância e monitoramento das infecções hospitalares por 
sítio. 

4.1.21. A CONT RATADA deverá estabelecer na unidade de urgência e emergência 
protocolos de vigilância com base nas normativas vigentes para controle e prevenção 
de infecção. 

4.1.22. A CONTRATADA deverá estabelecer metodologia para identificação, controle e 
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monitoramento de pacientes portadores de germes multirresitentes, seja por 
colonização ou infecção, encaminhando relatório à Secretaria Municipal de Saúde, 

contendo minimamente os seguintes dados, os padrões esperados e as medidas 

adotadas: - casos internos de infecção hospitalar por sítio de infecção, por unidade, 

agente etiológico , tendência e plano de ação; - casos de infecção hospitalar de 
origem externa; - incidência de pneumonias associadas a ventiladores mecânicos; 
incidência de infecções sanguíneas associadas a cateteres centrais; - incidência de 
infecção urinária associada â Sondagem • vesical de demora; - taxa de utilização de 
cateter central; - taxa de utiliz.ação .de sonda vesical; - taxa de positividade de 
hemocultura; Distribuição de percentual de l'l'lkroorganismos isolados de hemocultura 

de pacientes. 

4. 1.23. A CONT RATADA deVerâ promover a inserção de dados nos sistemas 
informatizados de gestão em saúde e envio dos relatórios nas datas estabelecidas. 
Manter os seguintes sistemas atualizados: PDC, SIH/SIA, CNES, CNS, Sistemas de 

Informação de . •  Óbito/ Nasdmerito, Agravos pe N9tificação, demais conforme 

deliberações ministeriais e .da Secretaria· .Münicipal de . Saúde. 

4. 1.24. A CONTRATADAdeverâmanter serviço de Educação Permanente e apresentar 

plano de ação e prestação de contas das metas, multiprofissional focado em temas 
apontados pelas Comissões implementadas no hospital, assim corno, participar das 
capacitações ofertadas pela SMS. 

4. 1.25. A CONT RATADA deverá · assinar o Termo de Ciência e de Notificação, cujo 
modelo consta do Anexo IV do Edital. 

4.2. DA GESTÃO DE PESSOAS 

4. 2.1. A CONTRATADA deverá contratar sempre, por meio de processo seletivo, 
exceto na hipótese de sucessão trabalhista, com estrita observância da 
impessoalidade todo o pessoal necessário e suficiente para a execução das atividades 
previstas neste CONT RATO DE GESTÃO. 

4.2. 1. 1. O processo de contratação de pessoal deve ser precedido de prévia 
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divulgação de edital que garanta iguais condições de disputa aos interessados, 

com definição e publicização de critérios objetivos de classificação. 

4.2.1.2. Os contratos de trabalho celebrados pela CONT RATADA serão regidos 

pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), não gerando vínculo 
empregatício com a CONTRATANT E. 

4.2.1.3. A CONT RATADA deverá comunicar oficialmente à CONT RATANT E, 
enviando thensalrnehtê à Secretaria Municipal de Saúde, a informação acerca 
das rescisões dos contratos de trabalho que efetuar, juntamente com a 
com provação de quitação das respectivas · verl:ia!i rescisórias. 

4.2.2. A CONT RATADA deverá respõnsabilizar�se.>pelo recolhimento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e

. fl
nancêims resultantes da execução do objeto 

deste . contrato, devendo . aindà nesse coptexto, seguir as cláusulas presentes neste 

instrumento. 

4.2.3. A remuneração e as vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos 
dirigentes e empregados dà jÇONT RATADÁ .não poderão exceder os níveis de 
remuneração . praticados na rede privad9 de saúdê ôbservando-sé a média de valores 

·, . ,- _
--

_
.>, 

de 05 (cinco) instituições d� mesmo porte e semelhante complexidade dos hospitais 
da Região r-iêtropolitana dê Campinas, \remuneração esta >basêada em indicadores 
específicos divulgados por entidades especializadas em pesquisa sélla,rial existentes no 
mercado. 

4.2.4. A CONT RATADA responsabili zar-se-á, civil e criminalmente perante os usuários, 
por eventual indenização de danos materiais e/ou morais decorrentes da execução 
deste contrato. 

4.2.5. A CONT RATADA deverá manter controle do ponto biométrico ou cartão 
eletrônico de todos os profissionais em serviço na Unidade, mantendo sob sua guarda 
para eventual solicitação por parte da CONT RATANTE. 

4.2.6. A CONT RATADA deverá apurar eventual falta funcional de seus empregados e 

- ------ ---- ------ --- -- ----- -� - -- -------- ---
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demais prestadores de serviços por ela contratados, na execução deste contrato, e 

impor-lhes a sanção devida. 

4.2.7. As disposições do item anterior deverão ser cumpridas também sempre que 

solicitado pela CONTRATANTE. 

4.2.8. Não poderão ser contratadas, com recursos repassados pela CONTRATANTE, 

pessoas físicas ou jurídicas que 
Pública. 

4.2 .9. A CONTRATADA. fica ciente de .que é . vedado ter como conselheiros, 
administradores e dirigentes servidores · públic:os dó Munidpio de · Campinas, mesmos 

que afastados de suas funções públicas, com ou sem prejuízo de vencimentos. 

4.2.9. 1 .  A CONTRATADA obrigêl,.se a não possuir administrador ou sócio com 
poder de direção, tom vínculb de parentesco .com agente político ou Vereador 

do Município de campinas, em cumprimento à vedação contida no artigo 7º 

do Decreto Municipal nº 17.437/2011. 

4.2. 10. A CONTRATADA deverá manter em seu poder cadastro atualizado dos 

profissionais contratados, que devera estar em consonância com o cadastro Nacional 
de Estabêlec:irnentos de Saúde, e conter, no mínimo: 

a) Dados Pessoais; 

b) Endereço Domiciliar e telefones para contato; 
c) Foto 3x4recente; 
d) Cópia do Diploma de Formação de entidade reconhecida pelo MEC e 

Conselho Regional de Classe quando couber; 
e) Cópia do Diploma de Especialização para os cargos e/ou funções que 

exigem essa formação; 
f)  Cópia do Comprovante de pagamento do Ano do Exercício validado junto 

ao Conselho Regional de Classe, quando couber; 
g) Cópia da Declaração de Ética Profissional, emitida pelo respectivo 

conselho de classe no ano da contratação. 
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4.2. 1 1 .  Esses registros deverão ser colocados à disposição de qualquer representante 
da Secretaria Municipal de Saúde, quando solicitado, a qualquer tempo na duração do 

CONT RATO DEGESTÃO. 

4.2. 12. A CONTRATADA, afixará, em local visível, a lista dos profissionais em serviço 
no período, devendo informar à Secretaria Municipal de Saúde, através do 
Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional, as eventuais ausências. 

4.2.13. Mensalmentef.a CONTRATADA.encaminhará à CONTRATANTE a 
relação nominal dos en,pregados vinculados a este contrato, em observância às 

estipulações da Lei Municipal 14.666 de 28 de agosto de 201 3, . regulamentada pelo 

Decreto Municipal nº 18.183 de 10  dezembro de 2013. 

4.3. DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. E CONTRATAÇÕES 

4.3.1.  A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de :30 {trinta) dias, contados a partir 
da data • de assinatura . do presente contrato, providenciar a publicação, no Diário 

Oficial do Município, do Regulamento de aquisiçõe$ >Para a contratação de obras e 

serviços, bem como para compras e alíenações e o plano de cargos, salários e 
benefícios dos empregados, em observânda ao artigo 16 da Lei Complementar 
Municipal nº 101de J9 de março de 2015, observadas as alterações introduzidas pela 
Lei Complementar n.0 1 17 de 18 de SE!ternbro de 2015. 

4.3.1 . 1 .  O Regulamento d(;/que trata o item 4.3.1 deverá ser aprovado pela 
CONT RATANT E, segundo capítulo II, artigo16 da Lei Complementar Municipal 
nº 101 de 19 de março de 2015, observadas as alterações introduzidas pela 

Lei Complementar n. º 1 1 7  de 18/09/2015. 

4. 3. 1.2. A comprovação da publicação do Regulamento mencionado no item 
4.3.1 deverá ser encaminhado pela CONT RATADA à CONT RATANTE, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis após a publicação, juntamente com a comprovação da 
aprovação pelo Conselho de Administração da CONT RATADA. 
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4.3.2. A CONTRATADA se responsabilizará pelo abastecimento de material médico 

hospitalar e os medicamentos para todos os serviços contratados, assim 

responsabilizando-se por todos os recursos necessários à atenção integral ao paciente 

assistido, incluindo recursos diagnósticos e procedimentos terapêuticos. 

4.3.3. A CONTRATADA deverá seguir as regras e procedimentos estabelecidos no o 
Regulamento de Aquisições para á Contratação de Obras e Serviços, bem como para 

Compras e Alienações, aprovado previamente pela CONTRATANTE, consoante 
descrito no item 4·3.1. 

4.3.4. A CONT RATADA deverá respeitar a REMUME (Relação Municipal de 

Medicamentos) para a prescrição e fornecimento de medicamentos. 

4.3.5. A CONT RATADA deverá serresponsáveLpela prestação dos serviços descritos 
no prpgrama de Trabalho, . berp (::omo\os de .àbâstecimento e apoio logísticos a seguir 

relacionados: 

a) AssistênciaJarmacêutica .e medicamentosa; 

b) Arquivo e estatística; 

c) 

d) Central de materiais e esterilização; 

e) Lavanderia; 

f) Hotelaria e higiene; 

g) Serviço especializado de engenharia de segurança e em medicina do 
trabalho; 

h) Manutenção - engenharias clínica, elétrica e civil; 
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i )  Vigilância e Zeladoria; 

j) Transporte sanitário; 

k) Tecnologia da Informação. 

4.3.5.1. A Farmácia de Dispensação Direta de Medicamentos do Complexo 

Prefeito Edivaldo .Orsi, se presta . ao atendin,ento a usuários atendidos no 
Pronto Socorro e Ambulatório do.Complexo Hospitalar. 

4.3.5.2. O abastecin,ento de suprimentos e medicamentos da Farmácia de 
Dispensação Diretêl . de Medicamenfüs será realizado pela CONTRATANTE , 
ficando a CONTRATADA obrigada a .•. promover dispensação e controle de 
estoque, bem como a manutenção da limpeza e higiene da ambiência nos 
termos preconizados pela legislação vigente. 

4.3.6 . . Em hipôtese •· nenhuma CONTRATADA poderá contratar com terceiros os 
serviços relacionados às ativiclades fins . deste contrato, compreendida esta como a 
Gestão das atividades e serviços d� saúde, ensino e pesquisa, salvo em caráter 
extrãordinário, urgente e • complementar, devidamente justificãda a hipótese e 
verificãda a impossibilidade .. dã . contratação direta de profissional, devendo ser 
aprovada a justifi.ç:ativa e a excepcionalidade pela Secretaria Municipal de Saúde, sem 
que se exima a entidade das responsabilidades pela má execução do ajuste. Poderão 
ser contratados com terceiros os serviços ligados à ãtividade-meio da entidade, desde 
que devidamente justificada a impossibilidade de prestação direta pela entidade. Em 
qualquer hipótese, deve ser observado o limite dos recursos financeiros repassados 
pela CONT RATANTE e a responsabilidade da CONT RATADA pelo recolhimento dos 
encargos decorrentes; 

4.3.6.1 . Na hipótese excepcional em que houver a necessidade da contratação 
de serviços relacionados à atividade fim, além das limitações impostas no item 

4.3.6, deve ser observado o caráter temporário, a eventualidade e ausência de 
subordinação direta do prestador, bem como, em qualquer hipótese, inclusive 
na contratação de serviços ligados à atividade-meio da entidade, os limites 
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delineados na Súmula 331 do TST. 

4.3.7. A CONT RATADA responsabilizar-se-á pelo pagamento do fornecimento de 

gases, telefone e internet, quando couber. 

4.3.8. Havendo necessidade de reformas de natureza física e/ou estrutural das 
instalações a CONTRATADA deverá comunicar à CONT RATANT E para avaliação e 

providências cabíveis, nos termos da cláusula 3.6, 3.6.1 e 6.1.6. 

4.3.9. Na hipótese de compra de equipamentos para a execução dos serviços 
contratados, a CONTRATADA deverá submeter à CONTRATANT E o respectivo 
levantamento dos custos para prévia análise e aprovação dos Órgãos Técnicos desta 
última. Aprovado o levantamento dos custos e observada a disponibilidade 
orçamentária, o recurso financeiro deverá ser acrescido ao presente Contrato 

mediante a formalização de Termo Aditivo. 

4.3.10. A ):ibservância dosJtens anteriores deverá, ér qualquer tempo, ser comprovada 
pela CONTRATADA, ·• por solicitação da CONTRATANT E, sob a pena de glosa dos 
recursos a serem pagos. 

4.4. DA COMUNICAÇÃO INTERNAE EXTERNA 

4.4 .1. A CONTRATADA .Obriga-se, naiprestação dos serviços objeto deste contrato, a 
utilizar as marcas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, nOs termos da Portaria nº 

2.838, de 1 ° de dezembro de 201 1,e observar as diretrizes definidas pela 

CONT RATANT E em relação à programaçãovisual. 

4.4.2. A CONT RATADA deverá afixar aviso, em local visível, de sua condição de 
entidade qualificada como Organização Social de Saúde, e de gratuidade dos serviços 
prestados nessa condição. 

4.4.3. A CONT RATADA deverá sempre informar à CONT RATANT E quando fornecer 

informações aos meios de comunicação acerca da prestação de serviços objeto deste 

CONTRATO DE GESTÃO. 
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4.5. DO ENSINO E PESQUISA 
Para a execução do contrato, A CONT RATADA, em relação ao ensino e a pesquisa, deverá: 

4.5.1. Disponibilizar ensino integrado à assistência; 

4.5.2. Oferecer formação e qualificação aos profissionais de acordo com as 

necessidades de saúde e as políticas . prioritárias do SUS, visando o trabalho 

multi profissional; 
<· . . , 

4.5.3. Garantir práticas de ensino baseadas no cuidado integral e resolutivo ao 

usuário; 

4.5.4. Ser tampo dé educação permanente para profissionais da RAS, conforme 

pactuado com a Secretaria MunicipaL de Saúde: matriciamento, telessaúde, relatório 

de alta qualificado e óütros; 

4.5 .. 5. Desenvolver atividâdés de Pesquisa ê "de  Gestão de Tecnologias em Saúde, 
priorizadas ·

·
· as necessida��s . regionais \e a. política <dei saúde instituída, conforme 

pactuado corn o gestor público .de saúde. 

,' '  

4.5 .. 5.1. Ajncorporação dé nóvas tecnólogias para aumentar a resolutividade 
deverá ser objeto de Temio Aditivci; 

IJ 

4.5.6. Cumprir os requisitos estabelecidos em atos normativos específicos, assim que / 
o estabelecimento seja certificado como Hospital de Ensino (HE), e; 

4.5.7. Seguir todas as resoluções da Comissão Nacional de Residência Médica, que 

legislam sobre o funcionamento interno das COREMEs, bem como demais legislações 
específicas. 

4.5.8. Desenvolver Programa de Educação Permanente para os trabalhadores e 

participar de iniciativas que promovam integração e cooperação técnica entre os 
diferentes serviços do Hospital e a Rede do SUS, através da estratégia de 
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Matriciamento e outros espaços de diálogo e compartilhamento. 

QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Para execução dos serviços objeto do presente CONT RATO DE GESTÃO, a CONT RATANTE 
compromete-se a:  

5.1. Disponibilizar à CONTRATADA os meios necessários à execução do objeto, conforme 

previsto neste CONTRATO DE GESTÃO. >, 

5.2. Garantir o fo�?
ecimento de �edicamento� e suprimentos para a Farmácia de 

Dispensação Direta do Complexo Hospita lar Prefeito Edivaldo Orsí. 

t __ ... , 

5.3. Garantir os recurs.os flg�ncei.ro� .gara ª. execu�o do objeto deste CONT RATO DE 
GEST ÃO, fazendo o repasse mensafà CQNTRATApA, nos termos do disposto neste contrato 
e conforme as disponibilidades orçamentárias. 

5 .4. Programar no .orçamento dô Município, para os exercícios subsequentes ao da assinatura 
do presente CONTRATO DE GESTÃO, .os recurses nec�ssàrios para a execução do objeto 
contratual . 

5.5. Permitir o use dos\pens móveis timóveis especificados na "R�lação dos bens públicos", 

parte integrante do presente CÇ)NTRATO> DE. GESTÃO, bem como nos <ten]os do artigo 12, 
§3° da Lei Complementar Municipal nº 101 de 19 de março de 2015, observadas as 
alterações introduzidas pela Lei Complémentar Municipal nº l17 d€ 18/09/2015, e do inciso 
VII do artigo 20 do Decreto Municipal nº 18.740, de 19 de maio de 2015. 

5.6. A CONT RATANT E  poderá colocar à disposição da CONTRATADA, servidores públicos de 
seu quadro de pessoal permanente, sendo garantidos aos servidores todos os direitos e 

vantagens estabelecidos em lei, vedada a incorporação de qualquer vantagem pecuniária 
que vier a ser paga pela CONT RATADA aos vencimentos ou à remuneração de origem do 
servidor cedido, observadas, nesse caso, todas as estipulações da Lei Complementar 

Municipal nº 101, de 19 de março de 2015, observadas as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar Municipal nº 117 de 18/09/2015 e regulamentada pelo Decreto nº 18.740, de 
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19 de maio de 2015. 

5 .7. Realizar a administração deste CONT RATO DE GESTÃO, especialmente com vistas a:  

5.7.1. Elaborar os instrumentos para o monitoramento e avaliação contratual; 

5.7.2. Acompanhar e avaliar os indicadorE;s de qualidade e de produtividade e as 
prestações de contas da CON'T�ATADA; 

5.7.3. Elaborar e executar o Sistema de Pagamento com pedidos de reserva, 

empenho e liquidação; < 

5.7.4. Fazer ;cumprir as deliberações emanadas dos órgãos de acompanhamento, 
avalia�o econtrole, b.em cornp .de r�gulaçãô\de acesso, indicados nas cláusulas do 
capítulo 6 deste CONTRATO DEGESTÃO. 

5.7.5. Inâicar os órgãos . da Secretaria Municipal de Saúde, assim como os 
representantes para compor as Comissões méhdpoadas nos itens 6.1.2, 6.1.3 e 6. 1.6 

e 6 . 1. 7 para atuar junto à€0NT Rf'TADA. 

SEXTA · DO/ACOMPANHAMENTO. MONITORAMENTÔ{AVAUAÇÃO E 

FlSC:ALIZAÇÃO 

6. 1. O acompanhamento, monitoramento, avaliação e fiscalização da execução do presente 
CONT RATO DE GESTÃO serão realizados pelos seguintes órgãos: 

6.1. 1. CONSELHO DE ADMINIST RAÇÃO DA CONT RATADA - com a atribuição de 

fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas contratuais e aprovar os 
demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da CONT RATADA com o 
auxílio de auditoria externa, nos termos do artigo 4°, inciso X, da Lei Complementar 
nº 101 de 19 de março de 2015, observadas as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar n.0 1 17  de 18/09/2015. 

6 . 1.2. COMISSÃO GESTORA - composta por dois núcleos: 

- - - ···---··-··· · ---- ----------- --------------
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6.1.2.1. NÚCLEO DE ANÁLISE T ÉCNICO ASSIST ENCIAL: composto por 

representantes dos seguintes Departamentos da Secretaria Municipal de 
Saúde: Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional (DGDO), 
Departamento de Saúde (DS), Departamento de Prestação de Contas (DPC), 
Departamento de Gestão do Trabalhador e Educação da Saúde (DGT ES), 
Departamento Administrativo < {DA), Departamento de Gerenciamento de 

Recursos Financeiros (Fundo Municipal · de • Saúde) e Departamento de 

Vigilância Sanitária (DEVISA). 

6.1. 2.2. NÚCLEO DE CONT ROLE E VERIFICAÇÃO DE CUSTOS: composto por 
repres�ntantes. do Departamento de Prestação de Contas e Departamento de 
Gerenciamento de Recursos Financeiros .(Fundo Municipal de Saúde), ambos 

... da
. 
Secretaria i Munidpal f.e.s.a�de, 

0rrepresêntantes da Secretaria Municipal 
de Gestão e Controle e da SecretariaMunicipal de Finanças. 

6.1.3 . . COMISSÃO DE AVALIAÇÃO - com atribúição de promover a análise dos 
relatórios produzidos pelo Departa!1'"lento de Gestão e Desenvolvimento 
Organizacional e pelo Departamento de Prestaç:ão de Contas e encaminhar ao 
Secretário Municipal de <saúde, anualmente, até 31 de març:o, relatório conclusivo 
sobre a análise procedida, contendo inclusive eventuais recomendações. 

6.1.4. DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDÊ-- éom atribuição • cle fiscalizara execução técnico 
assistencial do presente Contrato, a parl:ir :das • inforrnações colhidas pela Comissão 
Gestora descrita no item 6.1.2, e, ainda, a partir das informações de avaliação e 
monitoramento realizadas por seus núcleos e coordenadorias, em especial, o Núcleo 
Técnico de Contratação de Organizações Sociais , a Coordenadoria de Avaliação e 
Controle , a Coordenadoria de Regulação de Acesso e a Coordenadoria de Informação 
e Informática, encaminhando, à Comissão de Avaliação relatório no prazo estipulado 
no §1º do artigo 22 do Decreto Municipal nº 18.740 de 19 de maio de 2015. 

6.1.5 . DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - com atribuição de fiscalizar a execução financeiro-contábil do presente 
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Contrato, a partir das informações colhidas no Sistema PDC, e, ainda, a partir das 
informações colhidas pela Comissão Gestora descrita no item 6.1.2, encaminhando, à 
Comissão de Avaliação relatório no prazo estipulado no §1  ° do artigo 22 do Decreto 

Municipal nº 18.740 de 19 de maio de 2015 .  

6.1.6. DEPARTAMENTO ADMINIST RATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -
com a atribuição de analisar e emi.tir manifestação técnica acerca das propostas 
elaboradas pela CONTRATADA que tenham por objeto, adequações e manutenções e, 

também, nas propostas para reformas de natureza física ou estrutural das instalações 
do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo úrsi. 

6.1.7. COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO - composta por: 2 (dois) representantes 
indicados pelo CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, 2 (dois) representantes da 
CONTRATANTE, • indicados pela Secretariê:F Municipal de Saúde e 2 (dois) 
representantes da CONT RATADA. 

S ÉTIMA - DO.FINANCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 

7. 1.  CONDlÇÕES GERAIS 
A transferência de r�cursos referentes às despesas do presente. contrato, será realizada sob 
as seguintes condições: 

7.1.1. A ÇONT RAiADA deverá . possuir Cadastro Nacional • de Pessoas Jurídicas -CNPJ 
específico e exclusivo para este (ONiR.AiO DE GESTÃO, que deverá ser obtido pela 
CONT RATADA no prazo de até 30 {trinta) dias a contar da assinatura deste contrato, 
constando como titular a CONT RATADA, sendo a razão social "Nome da 
CONTRATADA" - "Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi", para a abertura da 
rnnta-corre-nte de movimentação e demais operações comerciais. 

7.1.2. A CONT RATADA deverá respeitar, na aplicação dos recursos financeiros 
destinados ao presente CONTRATO DE GESTÃO, a proporcionalidade, por fontes de 

recursos, que será indicada pela CONT RATANT E,  no Cronograma de Desembolso e 

Programação Orçamentária, parte integrante e anexos ao presente CONT RATO DE 
GESTÃO. 
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7. 1 .3 .  A CONTRATADA d everá possuir conta corrente única, específica e exclusiva 
para este Contrato d e  G estão, constando como titu lar a CONTRATADA, junto à 

instituição financeira oficial, i ndicada pela CONTRATANTE, para as movim entações 
bancárias referentes aos repasses d e  recursos do TESOURO MUNICIPAL. 

7. 1 .4. A CONTRATADA deverâ possuir conta mrrente única, específica e exclusiva 

para este Contrato d e  Gestão, constando como • titular a . . CONTRATADA, junto à 
i nstituição financeira oficial, i ndicada • p ela /CONTRATANTE, para movim entações 
bancárias referentes aos repasses de recursos. da FONTE ESTADUAL. 

7. 1 . 5 .  A CONTRATADA d everá possuir conta corrente única, específica e exclusiva 
para este Contrato d e  G estão, constando como titular a CONTRATADA, junto à 

instituição financeira >oficial, . indicada >pela CQNTRATANTE, para movim entações 
bancárias referentes aos repasses de recursos da FONTE FEDERAL. 

7. L6. A CONTRATADA deverá possui r  conta d e  i nvestim ento ún ica, específica e 
exclusiva para este Contrato de .G estão( constando . como titu lar a CONTRATADA, 
junto à institu ição financeira oficial, indicada pela C:óNTRATANTE, ond e  d everão ser 
apl icados os recursos destinados ao. provisionam ento das d espesas a serem 
efetuadas com o 13° salário, o terço de férias e a média dos reajustes estabel ecida 
pelos d issídiós • col etivos das tategorias dosJuncionários contratados para a execução 
dos serviços Obj eto do presente CONTRATO DE GESTÃO. 

7. 1 .7. Havendo mais d e  u m  CONTRATO DE GESTÃO e ind epend entem ente da 
existência de conta bancária já cad9strada para recebim ento dos valores repassados 
p ela CONTRATANTE, a CONTRATADA d everá provid enciar a abertura d e  nova conta 
bancária para transferir os va lores oriundos d e  cada ajuste, segundo as ori entações e 
ind icações da CONTRATANTE, a fim d e  q u e  permaneçam separados para todos os 
fins, i nclusive verificação contábi l .  

7. 1 .8. É vedada a util ização de contas de outros Contratos de G estão para 

movim entação financeira deste, e vice-versa . 
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7.1.9. A CONT RATADA deverá apresentar mensalmente em sua prestação de contas 

extratos bancários de movimentação de conta corrente e de investimentos, 

demonstrando a origem e aplicação dos recursos. 

7.1.10. A CONTRATADA deverá realizar a Prestação de Contas oficial através do 
Sistema PDC ou outro que seja prévia e expressamente estabelecido pela 

7.1.11. A CONTRATADA deverá disponibilizar permanentemente à CONTRATANTE, 
responsável pelo acompanhamento e avaliação do CONT RATO DE GESTÃO, todas as 
informações relacionadas aos recursos pagos, dernonstrati,vos gerenciais e extratos 

bancários. 

7. 2. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

7.2.t.\o valor do CONT RATO DE GESTÃO para.o • períod8 de60 (sessenta) meses está 
estimado em até R$ 645.353.7�8,88 (seiscentos e quarenta e cinco milhões trezentos 

e cinquenta e três rtllll "setecentds e. vinte e oito.reais e oitenta e oito centavos), 
sendo que, no primeiro/ ano de vigênciado cnhtrato, pelo período de 12 (doze) 
meses, a in1portância)estimada de até R$ JW.360.864,71 (cento e vinte milhões, 
trezentos ê ,sessenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um 
centavos) na formae condições estabeledp

·:·s no itêm ]-3 e. em conformidade com a 
avaliação dos >critérios estabelecidos, de<acordo Item 10 deste CONTRATO DE 
GESTÃO. 

7.2.2. Deverá ser aprovadôa cada período de 12 (doze) meses, novo Programa de 
Trabalho e novo Plano Orçamentário, com as devidas justificativas, observado o valor 
inicialmente previsto para o contrato e as disponibilidades orçamentárias da 
CONTRATANT E. 

7 .2.3. No prazo de 03 (três) meses anteriores ao término de cada período de 12 
(doze) meses, deverá ser apresentado pela CONT RATADA, novo Programa de 
Trabalho e Plano Orçamentário para o período de 12 (doze) meses subsequentes. 

7.2.4. Os recursos pagos à CONTRATADA, enquanto não utilizados, deverão ser por 
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esta apl icados em cadernetas de poupanças e a previsão de seu uso for igual ou 

superior a 1 (um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da d ívida públ ica, quando a sua 

util ização verificar-se prazos menores do que 1 (um) mês, eximindo a CONTRANTE 

dos riscos assumidos nestas apl icações. 

7.2 .5 .  Os rendimentos das aplicações financeiras, i nclusive aqueles relativos ao 
provisionamento previsto no •· item 7.1.5 devem ser • aplicados, exclusivamente, no 
objeto deste CONTRATO DE GESTÃO. 

7.2 .6. A CONTRATADA deve transferi r os recursos destinados ao CONTRATO DE 
GESTÃO para as confas correntes específicas de acordo com a fonte dos recursos. 

7.2 .7. As despesas deverão observar as previsões constantes no Programa deTrabalho 
e Orçamento aprovados, observados o Plano de Apl icação Financeira, bem como as 
orientações da CONTRATAr,.JTE, observadas as nqrnias e regramentos dos órgãos de 
controle externo, assirn o Tribunal de Contas do Estado de São Pau lo e o Tribunal de 

Contas da Un ião. 

7. 3. DAS CONDIÇÕES DA TRANSFERÊNCIA ÓE RECURSOS 

O repasse de recursos referentes às despesas decorrentes do contrato será real izado da 
seguinte forma: 

ao período de 
transição (item 2),  e os rec:úrsos financeiros destinados/a. execução das atividades 

relativas à transição, no montante dê até R$ 50.000,00 (cinquenta mi l  reais), será 
repassado à CONTRATADA, até o 10° (décimo) d ia útil do segundo mês de vigência 
do contrato, ficando-o desembolso condicionado à entrega, pela CONTRATADA, do 
RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO. 

7.3 . 1 .2 .  A partir do término do período de transição estipulado no item 2 do 

presente CONTRATO DE GESTÃO, in icia-se o controle e a fiscalização das 
metas propostas, os resultados alcançados e o cumprimento dos respectivos 

prazos de execução para fins de impacto financeiro. 
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7.3.2. O pagamento das despesas de CUSTEIO relativa à gestão das atividades e 
serviços de saúde, de ensino e pesquisa será realizado, a partir do segundo mês de 
vigência, em parcelas mensais e sucessivas, conforme Cronograma de Desembolso 

anexo e parte integrante deste CONTRATO DE GESTÃO, a serem pagas até o 10° 

(décimo) dia útil do mês vincendo,em conformidade com a avaliação dos critérios 
estabelecidos de acordo com o item 10 deste CONTRATO DE GESTÃO e, ainda, na 

seguinte forma: 

7.3.2. 1. 90% (nóvehta 
correspondente à impôrtância de 

do Valor. total mensal estimado, 
R$ 9.843.616,20/mês (nove milhões, 

oitocentos e quarenta e três mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte 
centavos/mês), passível de ajustes financeiros decorrentes da avaliação do 
alcance das metas físicas após análise dos indicadores estabelecidos no item 
10 do presente CONTRATO DE GESTÃO. 

10% {dez por cento), do valor total mensal estimado, correspondente 
à importância de até R $  1.093.735,13/mês (um>milhão, noventa e três mil, 
setecentos e trinta e cinco reais e treze centayôs/mês), passível de ajustes 
financeiros decorrentes da avaliação do alcance das metas qualitativas após 
análise dos estabelecidos .no item • 10 do presente CONTRATO DE  

GESTÃO. 

7.3.3. A avaliação dos indicadores <éstabelecidós no item será realizada, 
semestralmente, no caso da avaliação das métâs físicas e, trimestralmente, no caso 
das metas qualitativas, podendo gerar um ajuste financeiro a menor nos repasses 
financeiros dos meses subsequentes, dependendo do percentual de alcance dos 
indicadores pela CONT RATADA. 

7.3.4. O pagamento estará condicionado à correta prestação de contas, livre de 

inconsistências, conforme critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Campinas, bem como ao envio tempestivo da documentação completa, conforme 

definido na cláusula 8.4. 
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7.3.5. Na apuração de saldo financeiro, durante a execução do contrato, a 
CONT RATANT E  poderá reter a seu critério, valores de recursos financeiros visando 

ajustar o saldo f-1-r.aoc�ir-0 do contrato. 

7.3.6. Havendo atrasos nos pagamentos previstos no cronograma de desembolso a 
CONTRATADA poderá realizar adiantamentos com recursos próprios à conta bancária 
indicada para recebimento dos pagamentos mensais, tendo reconhecidas as despesas 

efetivadas desde que, vencidas no perfodo do atraso, em montante igual ou inferior 
aos valores ainda não repassados e que êstêjam previstas neste contrato. 

7.3 .7. O pagamento das despesas de INVESTIMENTO>somente será realizado, se 

previamente aprovado pela CONTRATANTE, ccmdic:ionâdo o repasse dos recursos à 
formalização de Termo de Aditamento e disponibilidade fiqanceira. 

7.3.8. Os repasses financeiros destinam-se à aplicação exclusiva na execução do 
objeto deste Contrato. 

OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

FINANCEIRA EtCONTÂBIL 

8. 1 .  O acompanhamento e fiscalização da execução financeira e contábil será realizado pelo 
Departamento de Prestação de Contas da Secretaria >Municipal de Saúde, através do 

monitoramento e análise das informações estabelecidas pela CONTRATANTE, observadas as 
definições e descrições contidas no Termo de R.eferêncía. Jécnica, parte integrante e anexo 
do presente Contrato. 

8.2. As informações da execução financeira e contábil do presente Contrato, deverão ser 
disponibilizadas mensalmente pela CONT RATADA, através da alimentação e digitação 
quotidiana no Sistema PDC, ou outro que seja oficializado. 

8.3. No prazo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do presente Contrato, a 
CONT RATADA deverá indicar de forma expressa, mediante ofício ao Departamento de 

Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde, representante(s) que será(ao) 

responsável(is) pela alimentação dos dados no Sistema PDC. 
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8.3.1. O ofício de indicação do(s) representante(s) deve ser firmado pelo 
representante legal da CONTRATADA e conter no mínimo o nome completo do 

representante indicado, CPF e função que exerce na Organização Social. 

8.3.2. O(s) representante(s) indicado(s) deverá(ao) comparecer ao Departamento de 
Prestação de Contas da Secretaria. Municipal de Saúde, no prazo 03 (três) dias úteis 

após a formal indicação, a fim de promover(em) o cadastramento e capacitação para 
utilizar o SistemaPDC, assim como a existência do Suporte à distância. 

8. 3.3. A indicação do · representante dispensa a responsabilidade do 

representante legal da Organização Soc:ial, no tocante à prestação de contas 
financeira e contábil do presente Contrato. 

8.4. Deverão ser apontadas pela CONTRATANTE as despesas que não se enquadrarem no 

objeto do CONTRATO DE GESTÃO, além daquelas que não estiverem previstas e aprovadas 
no Plano Orçamentário e no Plano de Aplicação Financeira referente ao Programa de 
Trabalho pactuado com a CONTRATADA e, ainda, as despesas que não estejam em 
conformidade com o regramento descrito no Termo de Referência Técnica anexo ao Edital de 

Chamamento Público nº 02/2015. 

8.5. A CONT RATADA.deverá observar as normas do Manual Básico de Repasses ao Terceiro 

Setor do Tribunal de Contas do Esta.dó de São Paulo bem como suas Instruções Normativas e 
respectivas atualizações dürante toda execução do contrato de gestão. 

NONA - MANUTENÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS E 
CONTÁBEIS 

9. 1. A CONT RATADA deverá manter em perfeita ordem todos os documentos fiscais e 
contábeis, especialmente os respectivos livros e os comprovantes de todas as despesas, 
devendo apresentá-los sempre que requerido pelos órgãos fiscalizadores competentes e pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 

9.2. - As informações fiscais e contábeis deverão ser encaminhadas ao Departamento de 
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Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde, através da sua disponibilização no 
através do Sistema PDC . 

9 .3. Todos os comprovantes fiscais deverão ser emitidos em nome da CONT RATADA e seus 

originais ficarão sob sua guarda e à disposição dos órgãos fiscalizadores. 

9.4. As notas fiscais deverão estar devidamente quitadas, contendo aposição de carimbo 

identificador da CONT RATADA, bem como a data e a assinatura de seu preposto. 

9.5. Somente serão aceitos os recibos e .âs notas fiscais quando forem emitidos com datas 
posteriores à assinatura dói CONT RATO · DE • • GESTÃO e de seus respectivos T ERMOS 

ADITIVOS e de.acordô com OPrograma de Trabalho e o Plé:!nÕ de Execução Orçamentária, e 
conforme o regramento descrito 
Chamamento Público nº 02/2015. 

Técnica, anexo ao Edital de 

9.6. Nos termos da legislação em vigor, .o balanço patrirnoniâLda CONtRAiADA deverá ser 
encaminhado à CONTRATANTE, até o dia 30 de abril do exercício subsequente. 

9.6. 1 .  o balanço patrirnonial e demais prestações dê contas da CONTRATADA devem, 
necessariamente, ser publicados no Diário Oficial do Município. 

DÉCIMA ·iPARÂMETR.OS<PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 

Os parâmetros para transferênCia dos recursos financeiros seguirão os critérios estabelecidos 
pelos indicadores de quantidade e qualidade conforme abaixo estabelecido: 

10 . 1 .  PARA A DEFINIÇÃO DAS METAS FÍSICAS/INDICADORES DE QUANTIDADE: 

10.1. 1. Semestralmente, a partir do segundo mês de contrato, a Contratante 
procederá à análise das quantidades de atividades assistenciais realizadas pela 
Contratada do semestre findo, verificando e avaliando os desvios (a maior ou a 
menor) ocorridos em relação às quantidades semestrais estabelecidas no Contrato de 

Gestão, demonstradas na Tabela abaixo: 
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METAS FÍSICAS SEMESTRAL 

META 

Realizar 2.814 Internações clínicas: 1.644 clinica médica, 516 
URVA, 396 pediatria e 258 saúde mental 

Realizar 5 .736 procedimentos cirúrgicos: 3 .000 AIHs > 24 hs, 
1.236 Hospital Dia e 1.500 APACs 

Realizar 605.916 procedimentos por subgrupo da FPO 
relacionados a produção ambulatorial, SADT e urgência e 
emergência 

-------·-···· - - � ---- --- - - -----��-- - -
FONTE 

Coordenadoria de Avaliação e Controle 

Coordenadoria de Avaliação e Controle 

Coordenadoria de Avaliação e Controle 

4 Assistir 1 .200 usuários no Serviço 

10. 1 . 2. O cumprimento das metas físicas estat>elecidas para a CONTRATADA será 
aferido a partir da apresentação das . informações é ·  documentação pertinentes à 
Coordenadoria de Avaliaçãoe Controle respeitando os. prazos pré-estabelecidos. 

10 . 1 .3.  Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão 
efetuados nos meses subsequentes aos períodos de aval iação. 

10 . 1 .4. A aval iação e anál ise quantitativa das atividades contratadas serão efetuadas 
conforme explicitado na tabela abaixo: 

INTERNAÇÕES CLÍNICAS, 
CIRÚRGICAS, HOSPITAL 

DIA E APAC 

AMBULATÓRIO, SADT e 
URG�NCIA E EMERGÊNCIA 

SAD 

ATIVIDADE REALIZADA 
Acima do volume contratado100% 
do peso percentual da atividade de 

I 
internação 

' Entre 90 e 100%100% do peso 

f----------
internação 

I VALOR A PAGAR 

100% • do peso • percentual da atividade de 
internação 

100% do peso percentual da atividade de 
internação 

I

! percentual da atividade de 

I i 
Et'6e _ _  ª

9
_,_9'-%�� --;'-:-:-:-;r

-:-:
ã

-:�frJ�f :1� �:;::���-�-�� : :-
I Abaixo atividade de internação X orçamento do 

Acima do volume contratado 

i hospital 

, 100% do peso percentual dos proced imentos 
l da FPO por subgrupo 

- � �---� -----�-�---- -----------� 

Entre 90 e 100% 

Entre 80 e 89,9% 

Abaixo de 79,9% 

Acima do volume contratado 

Entre 90 e 100% 

Entre 80 e 89,9% 

· 100% do peso percentual dos procedimentos 
i da FPO por subgrupo 

i 90% do peso percentual dos procedimentos 
da FPO por subgrupo X orçamento do 
hospital 

% proporcional X peso percentual dos 
procedimentos da FPO por subgrupo X 
orçamento do hospital 

100% do peso percentual da atividade de 
internação 

100% do peso percentual da atividade de · 
internação 

i 90% X peso percentual da atividade de 
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Aba ixo de 79,9% 

BOLSA RESIDÊNCIA Nº de residentes 

internação X orçamento do hospital 

% proporcional X peso percentual 
atividade de internação X orçamento do 
hospital 

unitária 

10. 1 .5 .  o repasse do recurso financeiro, . para o caso das metas físicas, é vinculado a 
90% (noventa por centô}do valor de custeio, Como definido no item 7. 3 .2 . 1  deste 
CONTRATO DE GESTÃO. 

10 .2 .  PARA A DEFINIÇÃO PAS METAS .QUALITATIVAS/INDICADORES DE QUALIDADE : 

10 .2 . 1 .  A avaliação do cumprimento dos indicadores de qualidade será real izada 

trimestralmente, a partir do segundo mês de contrato, podendo gerar um ajuste 

financeiro nos meses subsequentes, dependendo percentual de alcance dos 
indicadores pela CONTRATADA. 

10.2 .3 .  Visando •· o acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão e o 
cumprimento das atividades estabelecidas, compete a CONTRATADA apresentar a 
CMR, CAC e DPC informaç:ões e .documentação pertinentes, devendo ainda, respeitar 
os prazos . pré�estabelecidos, berrr. como encaminhar ao DGDO e VISA Sudoeste 
relatório detal hado elaborado atendendôaos indicadorE:Js especificados. 

10.2 .4. A avaliação e anál ise qUali tativa das atividades contratadas serão efetuadas 
conforme explicitado nas tabelas abaixo: 

Indicadores Nº 

METAS FÍSICAS E INDICADORES QUALITATIVOS 

Meta Fonte 

Disponibilizar 220 leitos sendo: Coordenadoria 
64 clínica médica, 20 URVA, 11 pedi- Setorial de Re-
atria, 50 cirúrgicos, 40 UTI adu lto e gulação de 

ºlo Total 
Financeiro 
Relativo as 

Metas 
Físicas 

10% 

Descrição da Meta 

Fará juz a 100% se disponibil izar 100%. 
Leitos reservados e em isolamento pela 
Instituição deverão ser justificados e 
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15 UTI pediátrico, 20 saúde mental, 
garantindo o uso do sistema infor· 
matizado onl ine definido pela CSRA 
(atualmente CROSS). 

Acesso 

Coordenadoria 
de 
Avaliação e 

Realizar e faturar 100% das diárias Controle e Co-
util izadas na UTI. ordenadoria 

Disponibilizar no SOL (Saúde OtHine 
da SMS) ou outro sistema quê o ve
nha substitui r, todas as primeiras 

e procedimentos pactua-

Setorial de Re· 
gulação de 

• Supervisão e 
Fiscalização. 

Estabelecer 100% dos usuários com Contratada: 
sistematização da assistência de en- - Emissão de 
fermagem, conforme Resolução CO- relatório 
FEN 272/2012. descritivo. 
Utilizar escore de complexidade de Coordenadoria 
cuidado oficialmente utilizado. de 
Estabelecer gerenciamento de risca Avaliação e 
de segurança do paciente (preven- Controle: 
ção de ú l ceras por pressão, bronco- - Auditoria e 
aspiração, flebitc, quedas, infecção Monitoramen-
hospita lar, entre outros) to 

Periódico 
Departamento 
de 
Saúde e coor-

5% 

10% 

10% 

5% 

apontados para a CSRA. 

Fará juz a 100% se demonstrar a totalida
de das diárias realizadas e faturadas 

Farájuz a 100% se executar 100% ou 
mais. O percentual de primeiras consul· 
tas poderá ser repactuado entre as par· 

prejuízo do montante total a ser 

· Ações matriciais, desenvolvidas para a 
rede, implementadas em conformidade 
com as necessidades apontadas pelas 
Câmaras Técnicas do Departamento de 
Saúde e DGDO. 
C:ada hora utilizada para esta finalidade 
será considerada 4 consu ltas  médicas -
se solicitado pela CTE pactuado com 
DGDO; 
" Apresentação livro ata assinados das 
reuniões sema nais de equipe interdisci
pl inar envolvida no atendimento dos 
usuários de saúde mental, contendo: re
presentantes, pautas e PTS. 

Fará JUZ a 100% se executar 100%, ou 
proporciona l  levando em conta os se
guintes critérios: 
Dia riamente realizar registro dos dados. 
mensalmente compilar dados em relató
rio para aná l ise da avaliação da qual ida
de do cuidado. 
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Garantir acolh imento e classificação 
de risco aos usuários atendidos no 
Pronto Socorro, nos tempos estabe
lecidos para cada risco (vermelho, 
amarelo, verde e azul) pela Política 
de Urgência e emergência - MS. 

denador 
do contrato: 
- Supervisão e 
Fiscalização. 

Contratada: 
- Emissão de 
relatório 

Contratada: 
apresentar me
morando rece
bido pelos dis-

Realizar alta qualificada unida- tritos das con-
des de internação e ambulatória! 

M Monitorar 
Agudo Miocárdio 
ritmo da Portaria 
15/06/2004. 

tra referências 
e relatórios de 

preenchi-

2 10 de de 
Saúde e coor
denador do 
contrato: 
- Supervisão e 
Fiscalização. 

Manter atuante CCIH e o SIH Contratada: 
- Garantir o NISS em 100% das UTls; - Emissão de 
- Manter nas URVA sistema de vigi- relatório des-
lância e monitoramento de infec- critivo e enca
ções com base na complexidade do minhamento a 
cuidado; VISA Sudoeste 
- Estabelecer nas u nidades de inter- de relatório 
nação controle sistemático de cultu- conforme pa
ra de vigilância e mon itoramento drão definido 
das infecções hospitalares por sítio; pelo CVE/SES. 
- Estabelecer na unidade de urgên- Parecer VISA. 
eia e emergência protocolos de vigi-
lância com base nas normativas vi-

10% 

5% 

10% 

100% da demanda espontânea de adul
tos e crianças, durante as 24h do dia, uti
l izando o protocolo adotado pela SMS. 
Fará juz a 100% se executar 100%. 
Deverá ainda apresentar a escala diária a 
Coordenação do Contrato 

deve áptesentar volume de al
tas referenciadas minimamente seme

lhante ao número de primeiras consul
tas; 
' Encaminhar relatório de a lta em tempo 
oportuno aos Centros de Saúde do muni
cípio: Estabelecer contato permanente 
com as unidades visando a cont inuidade 
da assistência prestada a todas as Inter
nações por Condições Sensíveis a Aten
ção primária, através da alta referencia
da. 

Fará juz a 100% se executar 100%: 
- Realizar osteossíntese de fraturas do fê
mur em pessoas com mais de 60 anos 

3 dias, em média. 
de mortal idade operatória " Nº de 
ocorridos • em até 7 dias após o 

orc,cedirne11to cirúrgico, classificados por 
nQ cirurgias realizadas X 100 . 

os casos com taxa de morta

lidade e relatório anal ítico com classifica
ção de risco dos casos. 

Fará juz a 100% se executar 100%. 
Relatório deverá conter minimamente os 
seguintes dados, os padrões esperados e 
as medidas adotadas: 
- casos internos de infecção hospitalar 
por sítio de infecção, por un idade, agen
te etio lógico, tendência e plano de açao; 
- casos de infecção hospitalar de  origem 
externa ;  
- incidência de pneumonias associadas a 
ventiladores mecânicos; 

- incidência de infecções sanguíneas as
sociadas a cateteres centrais; 
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gentes para controle e prevenção de 
infecção; 

Estabelecer metodologia para 
identificação, controle e monitora
mento de pacientes portadores de 
germes mu ltirresitentes, seja por 
colonização ou infecção; 
- Estabelecer controle s,stemático 
dos agravos de notificação compul· 
séria; 
- Estabelecer controle sistemático 
da aplicação de normas de precau
ção / isolamento; 

Estabelecer metodologia para 
acompanhamento de , 100% das ci· 

! rurgias l impas, com acompanha· 1 
mento de pósoper�tó[!o; 

. . > 
• 

: 

I · Estabelecer pollt1ca de PGRSS cpn- •

i

' 

I forme Portar,ia 306, para controle, 
I , execução e monitoramento de 100% i 

' do resíduo gerado, 

Garantir a efetividade das Cernis· 
I sões e Comitês, em conformidade 
! torn a Legislação vigente, listados a 
1 · . · •  i segmr: 
i - .1\vá liação Prontuário do Paciente; 
- Controle de Infecção Hospitalar; 

1 " Farmacovigilância; 
i - Proteção Radiológica; 
[ Intra Hospitalar de DQaçãb Úe Ór- : critivo 

1 �
ã

l�:�;��
id

d
o
: �:i;�:�:

n

1r Aêiden>
j

! 

e d d . 1 ! tes; ·.· .. . ·. .  . . < 
1 

oore�a �ria I 
!

, 

- Avaliação e Revisão de Óbitos; ! d
c

e Ava
,
haçao e '  

, . • 
· . . . • .

.
. .  � .· 

· 
. . . 

1

1
.
•· • ontro e! 

; 
� ��renc1��ento de Re51duos; 

1 
�

· Auditoria e I 
: " Et:ca Medica e de Enfe,rll)agem; ! Mor\itoramen· ! i - Nucleo de Acesso e Qualidade i, · P , . d . 

1 i Hospitalar; 1 
to eno ico 

l - Núcleo Interno de $egulação; · 
l
i 

- Núcleo de Segurança do Paciente; 1 Departamento ••
•· ' - Biossegurançá; 1 de Saúde e co-

1 · Residência Méd ica; ' ordenador do 
I 

1 " Transfusional; , • •  , i contrato; 
! . . . · . • . . . ) 

.
• • .

.. .  . . . 
, 

narmácia e T:'°;ipêu_
fa

a; , . t, SUP.erv�ão e I 
i - Documentaçao Medica e Estat1st1· ! F1scal1zaçao. 1 
f ca; 1 

! - Equipe Mu ltiprClfissional de Terapia ! 

1 
: Nutricional; 
1 · Ética e Pesquisa Clínica; 
1 

• Outras necessárias. 1 

• Contratada: Manter a proporção de 1 preceptor . Em issão de (titulado ou residência na área)/ 4 i relatório CORE· residentes I ME 

13 , Demonstrar produção científica em i Apresentação 
i parceria com a SMS e vinculada a : de Certificados ! 
' assistência prestada no CHPEO (pu- 1 pela COREME 
! b l icação de artigos, apresentação de 
' trabalhos em congresso/cursos/ 
, simpósios, grupos de pesquisa, 
i apresentação TCC residentes) 

5% 

4% 

3% 

'. - incidência de infecção urinária associa
; da a sondagem vesical de demora; 
· taxa de util ização de cateter central; 
- taxa de uti l ização de sonda vesical; 
· taxa de positividade de hemocultura; 
· Distribuição de percentual de microor· : 
ganismos isolados de hemocultura de 
pacientes. 
· O relatório deverá conter o agravo 
notificado e sua respectiva quantidade; 
- O relatório deverá conter o motivo e ' 
sua respectiva quantidade de pacientes 
em precaução, por unidade de interna· 

I ção; 
, - O relatório deverá conter a taxa de ISC 

1

, e111 c irurgia l impa, conforme estratégia 
determinada pela CCI H 

1 

Fará juz a 100% se executar 100%. 
Descrever resumo das atas: 

I 

problemas apontados, estratégias de in
tervenção e encam inhamentos propos-

I 
tos. 

' Conforme a Portaria Ministerial vigente. 
Encam inhar lista nominal com os nomes 
e t itulação dos preceptores e seus res· 
pectivos residentes (nominalmente, CPF 
e CRM) por especialidade, até o terceiro 
dia útil do trimestre findo ou antes se 
houver alteração. 

· 4 Apresentações de trabalhos em Con
gresso; Simpósios; Cursos / semestre 
• 100% dos residentes concluintes devem 
apresentar TCC para banca constituída 
por representantes do CHPEO e SMS 
· 1 publ icação/semestre a partir do se· 
gundo a no de contrato em revistas inde· 
xadas (até 82); aumentar progressiva
mente até alcançar 4 publicações/semes· 
tre no 4

º ano de contrato. 
Fará ju2 a 100% se executar 90% ou mais, 

SMAJ - DAJ - Coordenadoria Setorial de Formalização de Aj ustes - Palácio dos Jequitibás - Avenida Anchieta, 200 - Centro - 1 4° andar -
sala 04 - Campinas - SP - CEP 13015-904 - Tel. ( 19) 2 l 16-0685/0576/0403 

http://www.campinas.sp.gov.br -Página 37  de 45 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

14 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

- Apresentação 
de relatório 
descritivo das 
ações, lista de 
presença dos 

Manter serviço de Educação Perma- traba lhadores 
nente participantes e 

declaração de 

3% 

aba ixo de 90% receberá proporcional ao 
executado. 

Fará juz a 100% se executar :  
Apresentar plano de ação e prestação de 
contas das metas, multiprofissional foca
do em temas apontados pelas Comissões 
implementadas no hospital. 
Participar das capacitações ofertadas 
pela SMS. 

Fará juz à 100% se executar 80% e mais 
de resolução das queixas, abaixo recebe· 
rá proporcional. 

Satisfação do 
Usuário 
(10%) 

TOTAL 

Fará juz a 100% se executar: 
Aplicação de questionário em todos os 
setores do Hospital a no mínimo 60% dos 

10.2.5 .  O repasse<do recurso financeiro, para qualitativas, é 
vinculado a 10% (dez por êêhto) do valor dé custeio, tómó defin ido no item 7.3 .22 
deste CONTRATO DE GESTÃO. 

10 .3 .  A não produção das metas pactuadas que ocorrerem em função de quebra de 

equ ipamentos poderão ser produzidas em até 60 dias posteriores, de modo ao cumprimento 
i ntegral da meta, a qual será paga em conformidade. 

10.4. O acompan hamento da execução das metas físicas e de qual idade será feito 

mensalmente pela Comissão de Acompanhamento do Contrato. 
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10.5. A avaliação dos indicadores das metas físicas será feita semestralmente, e a avaliação 
dos indicadores das metas qualitativas será feita trimestralmente. Estas avaliações serão 
promovidas pela Comissão Gestora, embasada por relatórios da Coordenação do contrato e 
demais serviços da SMS envolvidos. O resultado desta será encaminhado ao Departamento 
de Gestão e Desenvolvimento Organizacional (DGDOt que embasará a autorização do 

pagamento, a ser f irmada posteriormente pelo Secretário Municipal de Saúde que remeterá 
ao Fundo Municipal de Saúde para efetivação do repasse financeiro. 

DÉCIMA NONA- DAS PENALIDADES 

11.1. A inobservância, pela . CONTRATADA, de dáusula ou obrigação constante deste 
CONTPv1".TO DE GESTÃO, autorizará a CONTRATANTE . a aplicar em cada caso, com 
observância do dir�ito ao contraditório e ampla defesa, as sat1ções previstas nos art . 86 a 88 
da Lei Federal nº 8.666/1993,e alterações posteriores, quais sejam: 

1 1.1. 1. Advertência; 

11.1.2. M.ulta a ser cobrada segundo os seguintes critérios: 

11.1.i.1. Pelo descumprimento de qualquet<dáúsula do contrato , que não 
diga respeito direta

n10
nte, a execução do Objeto, multa de 0,5% a 10,00% 

(de meio ponto percentual até dez por cento) do valor mensal dos serviços 
contratados. 

11.1.2.2. Pela rescisão do C01\1TF{ATO DF GESTÃO por culpada CONTRATADA, 

multa de 10,00 % (dez por cento) sobre o valor mensal dos serviços 
contratados. 

11 .1.2.3. O valor de eventual multa será descontado dos pagamentos devidos 
à CONTRATADA. 

11.1.3. Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar, bem como de 

celebrar convênios e parcerias com a Administração Pública, por prazo não superior a 
2 (dois) anos; 

SMAJ - DAJ - CoordenuJoria Setorial de Formalização de Ajustes - Palácio dDs Jeq11itihás - Avenida Anchieta, 200 - Centro - 1 4º 

sala 04 - C:ampinas - SP - CEP 1 30 1 5-904 - Te! .  ( 19 )  21 l 6-0685/0576/0403 
http://www.carnpmas.sp.gov.br - Página 39 de 45 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

11. 1.4. Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar, bem como celebrar 
convênios e parcerias com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida desde que ressarcida a 
administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no item anterior; 

11.2. A imposição das penalidades Previstas na.Clâus1.1la H.l1será proporcional à gravidade 
do fato que a motivar, consideradas as circunstâncias objetivas do caso, e dela será 
notificada a CONTRATADA, conferindo-se direito à arnpla defesa. 

11 .3. As sanções previstas/nos itens 11.1.1 e 11.1.3 e 11. 1 .4 poderão ser aplicadas 

juntamente com a sanção preyista 1.2. 

11.4. Caberá recurso ao Secretário Municipal de Saúde êrrr Jace da decisão que aplicar à 
CONTRATADA quaisquer das sanções indicadas nesta cláusula, no prazo de 5 (cinco) dias, 
contados a partir da data de publicação, na imprensa oficial, da respectiva decisão. 

11.5. A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta d.áusula nãô suprime o direito 
da CONTRATANTE de exigir indenização integral pelos prejuízos que o fato gerador da 

penalidade acarretar para os <órgãos gestores /do SUS, seus . usuários e terceiros, 
independentemente das responsabilidades criminal e/ou ética do autor dq fato. 

DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO, *'LTERAÇÃO E ENCERRAMENTO CONTRATUAL 

12. 1. A rescisão do presente CONTRATO DE GESTÃO obedecerá às disposições contidas nos 
art. 77 a 80 da Lei Federal n º 8:666ít993 e alterações posteriores. 

12.2. Verificada qualquer das hipóteses ensejadoras de rescisão contratual prevista no art.78 
da Lei Federal nºS.666/1993, o Poder Executivo providenciará a revogação dos Termos de 

Permissão de Uso dos bens públicos e a cessação da cessão especial dos servidores públicos 
eventualmente colocados à disposição da CONTRATADA, não cabendo à CONTRATADA 

direito a indenização sob qualquer forma, salvo na hipótese prevista no § 2° do art. 79 da 

SMAJ - DAJ Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes - Palácio dos Jequitihás - Avenida Anchieta, 200 -Centro - 14º andar ,/ 
sala 04 - Campinas - SP - CEP 13015-904 - TeL (19) 2 1 1 6-0685/0576!0403 -" 

htlp://www.campinas .sp.gov.br - Página 40 de 45 



PREFEITU RA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

referida Lei. 

12.2.1. A rescisão contratual se dará por ato do Secretário Municipal da Saúde, após 

manifestação do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional da 

Secretaria Municipal de Saúde e parecer do Departamento de Assessoria Jurídica da 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, em processo administrativo no qual será 
assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa da CONTRATADA. 

12.2.2. Em caso de rescisão unilateraLpõr parte dâ CONTRATANTE que não decorra 
de má gestão, culpa ou dôld da CONTRATADA, a Prefeitura Municipal de Campinas 
efetuará os repasses de recursos devidos pela execução do Contrato até a data da 

rescisão, de acordo corn o cronograma de desembolso. 

12.2.3. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, especialmente nos 
artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. A rescisão do contrato poderá ser: 

12.2.3. L Determinada por ato .unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos La XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 

8.666/93; 

12.2.3.2. Amigável, pqr acordo entrê aSipârtes, reduzida a termo, desde que 
haja conveniência para à Administração; 

12.2.3.3. Judicial, nos terrnos da legislação. 

12.3. Ao final de cada exercício deve ser efetuada a prestação de contas anual, 
condicionando-se a manutenção do contrato à sua aprovação. 

12.4. Ao final de cada exercício a CONT RATADA apresentará relatório de execução do 
contrato. 

12.5. Deverá ser aprovado a cada período de 12(doze) meses, novo Programa de Trabalho e 
novo Plano Orçamentário, com as devidas justificativas, observado o valor inicialmente 

- - - - -- -- ---- - ---- ----- - - ------� --·-·--··--·-
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previsto para o contrato e as disponibilidades orçamentárias da CONT RATANT E. 

12.5.1. Para a adequada formalização do Termo Aditivo, a CONT RATADA remeterá, 
com antecedência de 03 (três) meses do término do período de 12 (doze) meses, a 

proposta e os documentos indispensáveis à instrução do processo administrativo. 

12.6. Em qualquer caso, rescindido o presente contrato, ou encerrada sua vigência, o custo 
da desmobilização e as despesas decorrentes, incluindo aquele relativo à dispensa do 

pessoal e terceiros contratados pela CONTRATADA para execução do objeto deste 
CONT RATO DE GESTÃO/será de responsabilidade da CONTRATADA, salvo nas hipóteses de 
sucessão trabalhista, neste caso, limitada .a responsabilidade •  da. CONTRATANT E à data da 
assunção dos contratos de trabalho pela CONTRATADA. 

DÉCIMA TERCEIRA • DO REAJUSTE 

13.1 Os valores contratadoS)serão reajustados após o período de 12 meses, a partir da data 
da proposta, ou do úitimo reajuste,de acordo com a seguínteJórmula: 

PR = PO X (variação acumulâdâdoJNPCl - até o INPC12), onde: 

PR = Valores reajustados; 

PO = Valores contratados vigentes; 

INPC = INPC - Índice Geral Índice Nacional de Preços ao Consumidor. - Índice Geral, 
publicadoA peloJBGE  � lristituto Brasileiro dê Geografia e Estatística; 
INPCl = Índice do mês da data.da apresentação das propostas; 
INPC12 = Índice do 12º mês contado a partifdo mês da data da apresentação da proposta. 

DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14. 1. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar 

exercidas pela CONTRATANTE sobre a execução do presente CONT RATO DE GESTÃO, a 
CONT RATADA reconhece a prerrogativa de controle e autoridade normativa genérica da 
direção nacional do SUS, decorrente da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

ficando certo que a alteração decorrente de tais competências normativas será objeto de 
termo aditivo ou de notificação dirigida à CONT RATADA. 
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i4:2. Para atender ao disposto neste CONTRATO DE GESTÃO,a CONT RATADA declara que: 

14.2.1. Dispõe de suficiente nível técnico-assistencial, capacidade e condições de 
prestação de serviços que permitam o maior nível de qualidade nos serviços 

contratados conforme a especialidade e características da demanda, especificados no 
Programa de Trabalho parte integrante deste CONTRATO DEGESTÃO; 
14.2.2. Não está sujeita a nenhum tipo de restrição legal que incapacite seu 

representante legaLparã firmar este CONTRATO DEGESTÃO. 

14.3. Os recursos necessários para fazer frente às despesas decorrentes da contratação 
foram previamente empenhados e processados .por conta do orçamento vigente, inicialmente 
codificado no orçamento municipal sob os números indicados às fls. 4719 do processo, 
sendo permitidas alterações, caso necessárias, e desde que admitidas pela legislação vigente 
e poderão ser onerados recursos de origem Municipal, Estadual e Federal. 

14.3.1. Fica a CONT RATADA obrigada a respeitar, para a aplicação das despesas, o 
regran,ento estabelecido na legislação ou instrumento jurídico que regulamente o 
repasse do recurso OtJEstadualao Município de Câmpinas. 

14.4. É vedada a cessão 
CONT RATADA. 

ou ·.· parcial do presente CONTRATO \DE GESTÃO pela 

14.5. É vedado à contratada auferir lucro com o presente contrato. 

14.6. Os casos omissos neste CONTRATd bE GESTÃO serão deeídidos pelas partes, no que 
couber, segundo as disposições contidas na Lei n.0 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
demais regulamentos e normas administrativas federais e municipais. 

DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

15.1. A CONTRATANT E providenciará a publicação do extrato do presente CONT RATO DE 
GESTÃO no Diário Oficial do Município de Campinas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data de sua assinatura. 
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DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

16. 1 .  Fica eleito o Foro-da -Comarca de Campinas, Estado de São Pau lo, com renúncia de 
quaiquer outro, por mais privilegiado que seja, para d iri mir  quaisquer questões oriundas 
deste CONTRATO DE GESTÃO que não puderem ser resolvidas amigavelmente pelas partes. 

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente CONTRATO DE GESTÃO em 5 

(cinco) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Çampina_s, 02 de maio de 2016 

'-°· . '\.' 
, , '  

·- r ihjJl,v,,. j;L{) 
. ORc;�Nl . 1 1 

O SOCIALVITALE SAÚDE 
. : - Aparec19a de Fátima Bertoncello 

RG n° 17.805.756-3 
CPF n° 077.666.758·03 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO AO TCESP 

Processo administrativo nº : 15/10/30.181 
Contratante: Município de Campinas 
Contratada: Organização Social Vitale Saúde 
Contrato de Gestão n° O Q j /16 
Objeto: Gestão das atividades e serviços de saúde, ensino e pesquisa do Complexo 
Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi. 

Na qualidade de contratante e contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL . DE CONTAS DO ESTADO, para f ins de 
i nstrução e julgamento, damo-nos por ÇIENTES E NOTIFICADOS para acompanhar todos os 
atos de tramitação processual, até julgamento f inal e sua publicação e ,  se for o caso e de 

nosso i nteresse, para, nos prâ:ZC)S e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 
defesa, i nterpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENT ES, doravante, de que/todos 
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicadas no D iário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 
1993, precedidos de mensagem eletrônica aos i nteressados. 

maio de 2016 

CARMINO .AN 1 N�O DE SOUZA 
Secretário t-;lónicip�I de Saúde 

saude.gabinet;é@campinas.sp.gov.br 
carmino.souz,a@carnpinas.sp.gov.br 

i 
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ORGANIµ�AO SOCIAL VITALE SAUDE 
· · Apârecida .de Fátima Bertoncello 

RG n° 17.805. 756-3 
CPF nº 077.666.758-03 

E-mail institucional TIYTil r1:,(; !� '\D i \) •. C !JJ:':!;('.'4 rY> 
E-mail pessoal b>. t,c,\; , ·,. \rc v ,  • ;;�l,}, <j i r: •. 1.J)f,J 
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ANEXO l i  A - FICHA D E  PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDVALDO ORSI 

Quadro I Descrição Subgrupo Total 

0101-Ações coletivas/ individuais em saúde 20 

0201-Coleta de material 271 

0202-Diagnóstico em laboratório clínico 11710 

0204-Diagnóstico por radiologia 8905 

0205-Diagnóstico por ultra-sonografia 4440 

0206-Diagnóstico por tomografia 709 

0207-Diagnóstico por ressonância magnética 917 

0209-Dia9nóstico por endoscopia 1222 

0211-Métodos diagnósticos em especialidades 5220 

0301-Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 63405 

0302-Fisioterapia 2708 

0303-Tratamentos clínicos (outras especialidades) 261 

0306-Hemoterapia 10 

j 0309-Terapias especial izadas 5 

0401-Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e m ucosa 585 

0417-Anestesiologia 1 50 
-·--··- · ···------------- ·� 

0203-Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia 548 

Total geral 100.986 

Há uma  d iferença de 28.002 procedimentos entre o montante que será aferido mensa lmente, por 
subgrupo descrito no Quadro I e detalhado por procedimento no Quadro li, e o montante total de 
proced imentos que são de responsabi l i dade da Entidade real izar.  Esta diferença refere-se aos 
proced imentos que serão aferidos no bloco cirúrgico (835 - oitocentos e trinta e c inco )  - Quadro I l i, 
aos procedimentos cons iderados pelo Min istério da Saúde enquanto Proced imentos da Atenção 
Bás ica - PAB (27 .057 - vinte e sete mil e c inquenta e sete) - Quadro IV e procedimentos sem códigos 
na tabela SUS ( 110 - cento e dez) - Quadro V. 
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Procedimento 

010101002 
020101004 
020101006 
020101019 
020101022 
020101026 
020101037 
020101038 
020101039 
020101041 
020101047 
020101052 
020101054 
020201012 
020201014 
020201018 
020201020 
020201021 
020201026 
020201027 
020201028 
020201029 
020201031 
020201032 
020201033 
020201036 
020201038 
020201039 

P R E FE ITU RA M U N I C I PAL D E  CAM P I NAS 
S EC R ETAR I A  M U N I C I PAL D E  SAÚ D E  

Quadro II Descrição oor Procedimento Físico 

ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTACAO EM GRUPO NA ATENCAO ESP 20 ----- ·-· ·'"·---------

BIOPSIA DE ANUS E CANAL ANAL 3 

BIOPSIA DE BEXIGA 2 
BIOPSIA DE FARINGE 3 -- ...------- -- -

BIOPSIA DE GANGLIO LINFATICO 3 

BIOPSIA DE LESAO DE PARTES MOLES (POR AGULHA / CEU ABERT 60 

BIOPSIA DE PELE E PARTES MOLES 40 
BIOPSIA DE PENIS 2 
BIOPSIA DE PIRAMIDE NASAL 2 
BIOPSIA DE PROSTATA 1 
BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE - PAAF 1 
BIÓPSIA DE TECIDO DA CAVIDADE ORAL 4 -·-------------------

BIOPSIA PERCUTANEA ORIENTADA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZ 150 
DOSAGEM DE ACIDO URICO 5 

DOSAGEM DE ALDOLASE 1 
DOSAGEM DE AMILASE 1 300 
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES 250 
DOSAGEM DE CALCIO 100 
DOSAGEM DE CLORETO 50 
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL 5 
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL 5 
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL 5 

DOSAGEM DE CREATININA 950 
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOOUINASE ICPK) 250 
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOOUINASE FRACAO M B  250 
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA 200 
DOSAGEM DE FERRffiNA 1 ------·--

DOSAGEM DE FERRO SERICO 1 

- ----
Subgrupo 

0101 
1 0201 1 

0201 
0201 

f-----

0201 
0201 
0201 

1 0201 
0201 � 
0201 
0201 
Q2_QL__ 

0201 
0202 
0202 
0202 
0202 
0202 
0202 i 
0202� 
0202 1 

0202 1 

0202 1 

0202 
0202 
0202 

i 0202 
i 0202 

---------;----
020201042 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA 180 
020201046 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) 350 
020201047 DOSAGEM DE GLICOSE 150 ·------··----------

020201050 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 1 
020201053 DOSAGEM DE LACTATO 1 
020201056 DOSAGEM DE MAGNESIO 150 
020201060 DOSAGEM DE POTASSIO 600 
020201061 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS 1 
020201062 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES 1 
020201063 DOSAGEM DE SODIO 600 
020201064 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO) 400 
020201065 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA ITGP) 400 
020201067 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS 5 
020201069 DOSAGEM DE UREIA 1000 

i 020201070 DOSAGEM DE VITAMINA 812 1 
020201073 GASOMETRIA IPH PC02 P02 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE ) 50 

i 020202002 CONTAGEM DE PLAQUETAS 2 
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0202 
0202 
0202 
0202 
0202 
0202 
0202 

i 0202 
0202 
0202 
0202 
0202 
0202 
0202 
0202 
0202 
0202 



020202003 
020202007 
020202013 
020202014 
020202015 
020202016 
020202030 
020202031 
020202037 

P R E F E IT U R A  M U N I C I P AL  D E  CAM P I NAS 
S E C R ETAR I A  M U N I C I P AL D E  S AÚ D E  

CONTAGEM DE RETICULOCITOS 1 
DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO 1 
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA 700 
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) 400 
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO IVHS) 2 
DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE 1 
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA 5 --��-------- ---

DOSAGEM DE HEMOGLOBINA - INSTABILIDADE A 370C 10 
HEMATOCRITO 2 

----
0202 

---- -� _ 020l 
0202 
0202 
0202 
0202 
0202 
0202 
0202 

020202038 HEMOGRAMA COMPLETO --�_l]_QQ____ ��? 
020202039 LEUCOGRAMA 
020202050 PROVA DO LACO 
020202051 RASTREIO P/ DEFICIENCIA DE ENZIMAS ERITROCITARIAS 
020203020 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA 
020203030 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA) 
020203079 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FE 
0202031 14 TESTE DE CONTATO 
020205001 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA 
020206021 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG BETA HCG 

1 020206025 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH) 
020206038 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) 
020208001 ANTIBIOGRAMA 
020208003 ANTIBIOGRAMA P/ MICOBACTERIAS 
020208004 . BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNOSTICA) 
020208007 i BACTERIOSCOPIA IGRAM) 
020208008 I CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO 
020208015 I HEMOCULTURA 
020209005 i CONTAGEM ESPECIFICA DE CELULAS NO LIOUOR 
203020030 EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO POR PARAFINA (EXCETO COLO) 
203020049 IMUNOHISTOQUÍMICA DE NEOPLASIA 
020401003 RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS IPA + OBLIQUAS + HIRTZ) 
020401004 RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS) 
020401005 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL 
020401006 RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ\ 
020401007 RADIOGRAFIA DE CRANIO IPA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON 
020401008 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) 
020401009 RADIOGRAFIA DE LARINGE 
020401010 RADIOGRAFIA DE MASTOIDE / ROCHEDOS (BILATERAL) 
02040101 1  RADIOGRAFIA D E  MAXILAR IPA + OBLIQUA) 
020401012 RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) --

�-

020401014 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE IFN + MN + LATERAL + HIRTZ) 
020401015 RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON) 
020401017 RADIOGRAFIA PANORAMICA 1 

020402003 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL IAP + LATERAL + TO + OBLI 
020402004 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEX 
020402005 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA 
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P R E FE ITU RA M U N IC I PAL DE  CAM P I N AS 
SECR ETAR IA  M U N I C I PAL DE  SAÚ D E  

---------------------------- -----------
020402006 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA 125 

020402007 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS) 150 

020402008 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL / DINAMICA 1 

020402009 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL) 150 

020402010 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR 10 

020402011  RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA 2 

020402012 RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA 10 

020402013 RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUNA TOTAL- TELESPONDILOGRAF 2 

020403003 MAMOGRAFIA 200 

020403006 RADIOGRAFIA DE CORACAO E VASOS DA BASE (PA + LATERAL) 1 

020403007 RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX) 50 

020403008 RADIOGRAFIA DE ESOFAGO 20 

020403009 RADIOGRAFIA DE ESTERNO 3 

020403010 RADIOGRAFIA DE MEDIASTINO (PA E PERFIL) 15 

020403012 RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA) 2 

020403013 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + INSPIRACAO + EXPIRACAO + LATE . 1 .<L � 

020403014 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA) 1 

020403015 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL) 1500 

020403017 RADIOGRAFIA DE TORAX IPA) 1500 

020403018 MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO 1000 

020404001 RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO 100 - -----·-�·----�-·- �-------·---·-�---··--·---� ·--------------------------

020404002 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROM!O-CLAVICULAR 3 
020404003 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO·UMERAL 15 

020404004 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR 1 

020404005 RADIOGRAFIA DE BRACO 60 

020404006 RADIOGRAFIA DE CLAVICULA 50 

020404007 RADIOGRAFIA DE COTOVELO 80 

020404008 RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO 80 

020404009 RADIOGRAFIA DE MAO 180 

020404010 RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO IP/ DETERMINACAO DE IDADE OSS 100 

020404011 RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO ITRES POSICOES) 150 

020404012 RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) 200 

020405001 CLISTER OPACO C/ DUPLO CONTRASTE 20 

020405005 FISTULOGRAFIA 1 

020405006 HISTEROSSALPINGOGRAFIA 20 

02040501 1  RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA) 25 

020405012 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS) 260 

020405013 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) 100 
020405014 RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO 40 
020405015 RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO) 5 
020405017 URETROCISTOGRAFIA 60 
020405018 UROGRAFIA VENOSA 45 
020406003 ESCANOMETRIA 30 
020406006 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL 150 

020406007 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA 100 
020406008 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA 320 
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P R E F E ITU RA M U N I C I PAL D E  C AM P I N AS 
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----------- --- --- ---- ---------------
020406009 RADIOGRAFIA DE BACIA 200 

020406010 RADIOGRAFIA DE CALCANEO 100 

02040601 1  RADIOGRAFIA D E  COXA -- . .  - . ·- -- . . . 48 

020406012 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) 200 

020406013 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) 250 

020406014 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA 20 

020406015 _RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE 280 ·---

020406016 RADIOGRAFIA DE PERNA 100 

020406017 RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES 1 

�0501002 ECOCARDIO TRANSESOFÁGICO 1 5  

020501003 ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA 600 

020501004 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS 700 

020501005 ULTRASSONOGRAFIA D_OPPLEB_!)E FLUXO OBSTETRICO 1 

020502002 PAQUIMETRIA ULTRASSONICA 400 

020502003 UL TRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR 150 

020502004 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL 300 -----····-····-

020502005 ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO 150 

020502006 UL TRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO 400 

020502007 ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL 20 

020502008 ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR / ORBITA (MONOCULAR) 60 

020502009 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL 272 

020502010 ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL 2 ··--·---

020502011 ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL) 109 

020502012 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE 140 

020502013 ULTRASSONOGRAFIA DE TORAX (EXTRACARDIACA) 1 

020502014 UL TRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA 400 

020502015 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C! DOPPLER COLORIDO E PULSAD 60 

020502016 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (G!NECOLOG!CA) 50 

020502017 ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA 10 

020502018 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGJNAL 600 

020601001 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ C 35 

020601002 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S 50 --·-------·-·-···· 

020601003 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ C 10 
020601004 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ART 50 

020601005 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO 9 

020601006 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA 2 

020601007 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO 300 

020601008 TOMOMIELOGRAFIA COMPUTADORIZADA 1 

020602001 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUP 4 

020602002 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES - 3 

020602003 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX 50 

: 020603001 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR 100 

l o20603002 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INF 15  

! 020603003 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA J ABDOMEN IN 80 
020701001 ANGIORESSONANCIA CEREBRAL 70 

020701002 RESSONANOA MAGNETICA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR 50 
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020701003 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL 50 

020701004 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA 100 

020701005 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA 50 

020701006 RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO 150 

020701007 RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURCICA 50 

020702001 RESSONANCIA MAGNETICA DE CORACAO / AORTA C/ CINE 20 

020702002 RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL) 50 

020702003 RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX 100 

020703001 RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR 50 

020703002 RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA / PELVE / ABDOMEN INFERI_Q _ 57 

020703003 RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL) 100 
020703004 RESSONANCIA MAGNETICA DE VIAS BILIARES 20 

020901001 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (VIA ENDOSCOPICA \ 12  

020901002 COLONOSCOPIA ICOLOSCOPIA) 400 

020901003 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA 620 

020901005 RETOSSIGMO IDOSCOPIA 20 
020902001 CISTOSCOPIA E/OU URETEROSCOPIA E/OU URETROSCOPIA 10 
020904001 BRONCOSCOPIA (BRONCOFIBROSCOPIA) 10 ---�----·-

020904002 LARINGOSCOPIA 50 
020904004 VIDEOLARINGOSCOPIA 100 
02 1102003 ELETROCARDIOGRAMA 1200 

02 1 1 02004 HOLTER 24 HORAS 275 
02 1102005 MAPA 45 
02 1102006 TESTE DE ESFORCO J TESTE ERGOMETRICO 400 
021105008 ELETRONEUROMIOGRAMA (ENMG\ 250 
02 1 105010 POLISSONOGRAFIA 60 
021106001 BIOMETRIA-ULTRASSONICA (MONOCULAR) 320 
02 1 1 06003 CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRAFICO 100 
02 1106005 CERA TOM ETRIA 100 
02 1 106010 FUNDOSCOPIA 30 
02 1 10601 1  GONIOSCOPIA 30 
021 106012 MAPEAMENTO DE RETINA 350 
02 1106014 MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA 100 
021 106015 POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL 50 
021 106017 RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR 120 
021 106018 RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR 50 
021106025 TONOMETRIA 600 
021106026 TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CORNEA 100 
02 1 1 07004 AUDIOTONAL LIMIAR (VIA AÉREA/ÓSSEA) 200 
021107020 IMIT ANCIOMETRIA 200 
021 107021 LOGOAUDIOMETRIA 1 200 
02 1 1 07035 TESTE VESTIBULAR / OTONEUROLÓGICO 30 
021108005 ESPIROMETRIA 240 
021108006 PROVA PULMONAR SIMPLES 50 
02 1 109001 AVALIACAO URODINAMICA COMPLETA 100 
02 1109007 UROFLUXOM ETRIA 1 20 �--�---------------
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---------------------------------------------------
030101004 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NNEL SUPERIOR NA ATENCAO E 13000 0301 
030101007 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA 10500 0301 
030106002 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM AT 1500 0301 

030106006 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA 1000 0301 

030106009 ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 15000 0301 
030106010 ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA s 0301 --

03010601 1  ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO 15000 0301 
0301 10001 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA. 7400 0301 
030201002 ATEND FISIOTERÁPICO PACIENTE COM DISFUNCÃO UROGINECOLÓGICA so 0302 
030204001 ATEND FISIOTERÁPICO PAC COM TRANST RESP COM COMPLIC SIST 30 0302 
030204002 ATEND FISIOTERAPICO PAC COM TRANST RESPIRATORIO SEM COMPLIC 30 0302 
030205001 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES NO PRE E POS-0 800 0302 
030205002 ATENDIMENTO F!SIOTERAPEUTICO NAS ALTERACOES MOTORAS 1500 0302 ... --
030206001 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES COM DISTURBIOS i 2 0302 
030206002 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTES COM DJSTURBIOS 1 296 0302 
030307004 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO ESOFAGO 2 0303 
030309007 REVISAO COM TROCA DE APARELHO GESSADO EM MEMBRO INFERIOR 2 0303 ---- -·--··--- ··-·--

030309008 REVISAO COM IMOBILIZACAO NAO GESSADA EM LESAO DA COLUNA 1 0303 
030309009 REVISAO COM TROCA DE APARELHO GESSADO EM MEMBRO SUPERIOR i 2 0303 
030309012 TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA NA CINTURA ESCAPULAR 1 5 0303 
030309014 I TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA DE COSTELAS ! 1 0303 
030309015 _ __ µ-RATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA DE PUNHO COM LUVA GESS ! 18 0303 
030309016 TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA DE OSSO METACARPICO l 0303 
030309018 TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA DO ESTERNO 1 0303 
030309020 TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA EM MEMBRO INFERIOR COM 75 . . -----Q30L _ 
030309021  TRATAMENTO CONSERVADOR DE LESAO DA COLUNA CERVICAL COM I 5 
030309022 TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA EM MEMBRO SUPERIOR COM 121 
030309023 TRATAMENTO CONSERVADOR DE LESAO DA COLUNA TORACO-LOMBO-S 1 
030309025 TRATAMENTO CONSERVADOR DE LESAO DE COLUNA TORACO-LOMBO-S 1 
030309026 TRATAMENTO CONSERVADOR DE LESAO DE MECANISMO EXTENSOR DO 25 
030602006 TRANSFUSAO DE CONCENTRADO DE HEMACIAS 10 
030903005 DILATACAO DE URETRA (POR SESSAO) 5 
040101001 CURATIVO GRAU II C/ OU 5/ DEBRIDAMENTO 400 
04010 1004 ELETROCOAGULACAO DE LESAO CUTANEA 10 
040101005 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS 10 

040101007 EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS J CISTO SEBACEO / LIPO 100 ··-----·- - --�---- .... -·-···· 

040101010 INCISAO E DRENAGEM DE ABSCESSO 1 20 
040101011  RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTANEO 5 

040101012 RmRADA DE LESAO POR SHAVING 40 
041701006 SEDACAO 50 
TOTAL 100.986 

Procedimento Quadro Ili Descrição por Procedimento Aferidos Bloco Cirúrgico i 

040401001 ADENOIDECTOMIA 

040401002 AM IGDALECTOM IA 

040401003 AMIGDALECTOM IA C/ ADENOIDECTOMIA  
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040401012 

040401024 

040401031 

040401034 

040401036 

040401041 

040402005 

040402008 

040402009 

040402010 

040402057 

040402061 

040501001 

040501003 

040501005 

040501006 

040501007 

040501010 

040501011 

040501016 

040501019 

040503004 

040503013 

040503015 

040503019 

040504010 

040504012 

040504020 

040504021 

040505002 

040505008 

040505009 

040505010 

040505019 

040505021 

040505025 

040505028 

040505030 

040505036 

040505037 

040701025 

040702039 

040801013 

040802016 

040802018 

040802019 

EXERESE DE TUMOR DE VIAS AEREAS SUPE RIORES, FACE E PESCO 
M IR I NGOTOMIA 
RETIRADA DE CORPO ESTRAN HO DE OUVIDO / FARINGE / LAR INGE 
TAMPONAMENTO NASAL ANTER IOR E/OU POSTERIOR 
TIM PANOTOMIA P/ TUBO DE VENTILACAO 
TURB INECTOMIA -· -
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS 

I EXCISAO DE RANU LA OU FENOM ENO DE RETENCAO SALIVAR 
i EXCISAO E SUTURA DE LESAO NA BOCA 
EXCISAO EM CUNHA DE LABIO 
REDUÇÃO DE FRATU RA ALVÉOLO DENTÁRIA SEM OSTEOSSÍNTESE 
REDUÇÃO DE LUXAÇÃO TÊM PORO MANDIBULAR 
CORRECAO C IRURG ICA DE ENTROPIO E ECTROPIO 
DACRIOCISTORR INOSTOMIA 
EP I LACAO A LASER  
EP I LACAO DE C I L IOS 
EXERESE DE CALAZIO E OUTRAS PEQUENAS LESOES DA PALPEBRA 
OCLUSAO DE PONTO LACRIMAL 
RECONSTITUICAO DE CANAL LACR IMAL 
SON DAGEM DE VIAS LACR IMAIS  

·- -
TRATAMENTO C IRURG ICO DE TRIQUIASE C/ OU S/ ENXERTO 
FOTOCOAGU LACAO A LASER 
VITRECTOMIA ANTERIOR 
VITRIOLISE A YAG LASER 
PAN-FOTOCOAGU LACAO DE RETINA A LASER 
EXPLANTE DE LENTE I NTRA OCULAR 
IMPLANTE SECUNDÁRIO L IO 
TRATAMENTO DE PTOSE PALPEBRAL  
REPOSICIONAMENTO DE LENTE I NTRAOCU LAR 
CAPSULOTOMIA A YAG LASER 
EXERESE DE TUMOR DE CONJ UNTIVA 

---·---- - ----- -------- - - - --

FACECTOM IA COM IMPLANTE DE L IO 
FACECTOM IA SEM IMPLANTE DE L IO 
I R IDOTOMIA A LASER 
RECOBR IMENTO CONJU NTIVAL 
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CORNEA 
SUBSTITU ICAO DE LENTE I NTRA-OCU LAR 
SUTURA DE CORNEA 
TRATAMENTO C IRURG ICO DE PTER IG IO 

-------------

FACOEMULS IF ICACAO C/ IMPLANTE DE  LENTE I NTRA-OCU LAR DOBR 
RETIRADA DE POLIPO DO TUBO DIGESTIVO POR ENDOSCOPIA 
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO / POLI POS DO RETO / COLO S IGM 
REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO OU FRATU RA / LUXACAO ESCAPU 
REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LESAO F ISARIA DO EXTREMO 
CAEDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LUXACAO DE MONTEGGIA OU 
REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DA D IAFISE DO UMERO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 
Palácio dos Jequitibás - Avenida Anchieta, 200 / 1 1  ° andar - Centro - Campinas / S P  
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P R E FE ITU RA M U N IC I PAL DE  CAM P I N AS 
S E C R ETAR IA M U N IC I PAL D E  SAÚ D E  

----------- ---------------------------------------
040802020 REDUCAO I NCRUENTA DE FRATURA D IAF ISARIA DOS OSSOS DO ANT 
040802022 REDUCAO I NCRUENTA DE LUXACAO / FRATURA-LUXACAO DO COTOVE 
040802024 REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO OU FRATURA / LUXACAO NO PUN 
040805019 REDUCAO INCRUENTA DA LUXACAO / FRATURA-LUXACAO METATARSO 
040805021 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LUXACAO / FRATURA-LUXACAO 
040805022 REDUCAO I NCRUENTA DE FRATU RA D IAF ISARIA / LESAO FISARIA 
040805024 REDUCAO INCRUENTA DE FRATU RA DOS OSSOS DO TARSO 
040805025 REDUCAO I NCRUENTA DE FRATURA OU LESAO FISARIA DO JOELHO 
040805026 REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO / FRATURA-LUXACAO DO JOELHO 
040805029 REDUCAO I NCRUENTA DE LUXACAO OU FRATURA / LUXACAO TARSO-
040806021 RESSECCAO DE CISTO S INOVIAL 
040806065 TRATAMENTO C IRURGICO DE POLIDACTIL IA NAO ARTICU LADA 
040901015 EXTRACAO ENDOSCOPICA DE CORPO ESTRANHO / CALCULO EM U RET 
040902003 EXTRACAO ENDOSCOPICA DE CORPO ESTRANHO / CALCULO NA URET 
040902007 MEATOTOMIA S IMPLES 
040904001 DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOLSA ESCROTAL -----·----
040904006 EXERESE DE CISTO DE BOLSA ESCROTAL 
040904010 EXPLORACAO C IRURGICA DO CANAL DEFERENTE 
040904014 ORQUI ECTOMIA SUBCAPSULAR B I LATERAL 
040905006 P LASTICA DE F RE IO BALANO-PREPUCIAL 
040905008 POSTECTOM IA --· 
040907017 EXTRACAO DE CORPO ESTRANHO DA VAGINA 
041401034 EXCISÃO DE CÁLCU LO DE GLÂNDULAS SALIVARES 
041401038 TRATAMENTO C IRURGICO DE F ISTULA I NTRA / EXTRAORAL 
041402003 APROFUNDAMENTO DE VESTI BULO ORAL (POR SEXTANTE) 
041402004 CORRECAO DE BRIDAS MUSCULARES 
041402005 CORRECAO DE I RREGULAR IDADES DE REBORDO ALVEOLAR 
041402006 CORRECAO DE TU BEROSIDADE DO MAXILAR 
041402007 CURETAGEM PER IAPICAL 
041402008 ENXERTO GENGIVAL 
041402009 ENXERTO OSSEO DE AREA DOADORA I NTRABUCAL 
041402014 EXODONTIA MULTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE 

_____ ,, ___ 
041402015 GENG IVECTOM IA ( POR SEXTANTE) 
041402016 GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE) 
041402020 MARSUPIALIZACAO DE CISTOS E PSEUDOCISTOS -----·-·-·--
041402021 ODONTOSECCAO / RADI LECTOMIA / TUNE LIZACAO 
041402024 RE IMPLANTE E TRANSPLANTE DENTAL (POR ELEMENTO) 
041402027 REMOCAO DE DENTE RETIDO ( I NCLUSO / IMPACTADO) 
041402029 REMOCAO DE TORUS E EXOSTOSES 
041402036 TRATAMENTO C I RURG ICO PARA TRACIONAMENTO DENTAL 
041402037 TRATAM ENTO CI RURGICO PER IODONTAL ( POR SEXTANTE) 
040402056 ARTROPLASTIA DA ARTICULAÇÃO TÊM PORO MANDIBULAR 
040402055 I OSTEOSSÍNTESE DE FRATURA SI MPLES DE MANDÍBULA 

..• 

040402045 OSTEOTOMIA DA MAXILA 
: 040402046 OSTEOTOMIA DA MANDÍBU LA 
i 040402058 REDUÇÃO DE FRATU RA DE MAXILA LEFORT 1 

DEPARTAMENTO D E  GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 
Palácio dos Jequitibás - Avenida Anchieta, 200 / 1 1  º andar - Centro - Campinas / SP 
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P R E FE ITU RA M U N IC I PAL D E  CAM P I N AS 
S EC R ETAR I A  M U N IC IPAL D E  SAÚ D E  

------------------- .. _ 
040402059 REDUÇÃO DE FRATU RA DE MAXILA LEFORT 2 3 
040402060 REDUÇÃO DE FRATURA DE MANDÍBULA SEtvl OSTEOSSÍNTESE 3 

040402064 TRATAMENTO C IRÚRG ICO DE ANQU I LOSE DA ARTIC TÊMP MAND IBULAR 3 
TOTAL 835 

. . .  

Procedimento Quadro IV Descrição por Procedimento PAB Físico Subgrupo 
020102004 COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL 4800 
021401001 G LICEMIA CAP I LAR 1000 
021401002 PESQUISA DE CORPOS CETON ICOS NA U R I NA 2 
030110003 AFER ICAO DE PRESSAO ARTERIAL 18000 
030110004 CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO 15 
030110005 CATETERISMO VESICAL DE DEMORA 40 
030110010 INALACAO / NEBUL IZACAO 3000 
030110012 LAVAGEM GASTRICA 3 
030110014 OXIGENOTERAP IA 100 
030110015 RETIRADA DE PONTOS DE C IRURGIAS BASICAS ( POR  PACI ENTE) 5 
030110017 SONDAGEM GASTRICA 4 
030110018 TERAPIA DE REH IDRATACAO ORAL 80 
040101008 FRENECTOMIA 5 
041402017 GLOSSORRAFIA 1 
041402035 TRATAMENTO C IRURG ICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL 1 
041402038 TRATAMENTO DE ALVEOLITE 1 

TOTAL 27.057 

Procedimento Quadro V Descrição por Procedimento Não Incluso na Tabela SUS Físico 
S CÓO TAB SUS TOMOGRAFIA POR COERÊNCIA ÓPTICA 80 
S CÓD TAB SUS EXAMES POR COLORAÇÕES ESPECIAIS 30 

-- ------------------------ ---------------------------------------------- - ----------------------

TOTAL 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Anexo l i  B 

Cronograma de Desembolso e Programação Orçamentária 

O cronograma financeiro a ser executado no CONTRATO DE GESTÃO será de acordo 

com a tabela abaixo, a contar de sua assinatura, com vigência de 60 (sessenta) meses, estando 

as dotações municipal e estadual pré-fixadas, restando passível de variação somente a dotação 

federal para composição do valor da proposta vencedora. 

Junho 

Junho 

*R$ 50.000 ,00 *R$ 50.000,00 

*Transição a ser paga no segundo mês do Contrato de Gestão 

*R$ 3.050.000,00 R$ 2.500.000,00 * Até R$ 5.437.35 1 , 1 6  Até R$ 1 0.987.35 1 , 1 6  

Julho R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5 .437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

Agosto R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.35 1 ,34 

Setembro R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 
� +-� � � � � � �t--� � ��� -

O u tu b r o R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5 .437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.35 1 ,34 

Novembro 

Dezembro 

RS 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5 .437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5 .437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

Total 2016 R$ 21 .050.000,00 R$ 17.500.000,00 Até R$ 38.061 .459,20 Até R$ 76.61 1 .459,20 

* Mês 2 - Recursos financeiros de fonte municipal mensal acrescidos do valor referente a Transição 
no valor de R$ 50.000,00 

Recurso financ de fonte federal descontado o valor de R$ O, 1 8  para fechar o valor global total do 
contrato conf e Programa de Trabalho apresentado pela Organização VITALE no Chamamento. 

Janeiro Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$1 0.937.351 ,34 1 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 
Av. Anchieta, 200, 1 1  º andar · Centro · Campinas/SP · CEP: 1 301 5-904 

Tel . :  ( 19 )  2 1 1 6-0 1 80 · Tel/Fax: ( 1 9 )  2 1 1 6  - 0 1 78  
emai l :  dgdo.diretoria@campinas.sp.gov.br 



Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

TôtáL2017 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE 

R $  3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 

R$ 3.000.000,00 ' R$ 2.500.000,00 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 

R$ 3.000.000,00 1 R$ 2.500.000,00 

R$ 36.000.000,00 3º nnn nn@ Oi;! 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 

RS 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 

Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 
1 

Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 i 

Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.35 1 ,34 

Até R$ 5.437.351 ,34 1 Até R$ 1 0.937.35 1 ,34 
1 

Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

Até R$ 5.437.351 ,34 1 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

Até R$ 5.437.351 ,34 1 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 
---- --- ---- - -- -

R$ ô$.248.i16,08 Até 8$ 131 .2411_.216,08 

Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$1 0.937.351 ,34 

Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 1 

Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

Até R$ 5.437.351 ,34 1 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 
--·--···--·--- - - -----i 

Setembro R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

Outubro R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

Novembro R$ 3.000.000,00 1 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 ! Até R$ 1 0.937.351 ,34 • 

>-D_e_z_e_m_b_ro--+--R$ 3. 000. 000 ,00 1 R$ 2.500.00-0-,0-0- +--A-te-. _R_$ _5_.4_3_7 .-3-51-,-34------,- A-te-. _R_$ _1-0.-9-37-.-35-1-,3-4__, 

Total 2018 R$ 36.000.000,00 R$ 30.000.000,00 R$ 65.248.21 6,08 Até R$ 1 31 .248.216,08 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 
Av. Anchieta, 200. l l "  andar · Centro , Campinas/SP · CEP: 1 30 15-904 

Te!.: ( 1 9 )  2 1 1 6-0 1 80 · Tel/Fax: ( 1 9 )  2 1 1 6 - 0 1 7 8  
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• 
Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abri l  

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

Total 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$1 0.937.351 ,34 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 10 .937.351 , 34 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

R$ 3.000.000,00 R$ 2 .500.000,00 Até R$ 5.437.35 1 , 34 ! Até R$ 1 0 .937.351 ,34 i 

R$ 3.000.000,00 R$ 2 .500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0 .937.351 ,34 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5 .437.351 ,34 Até R$ 1 0 .937.351 ,34 

R$ 3.000.000,00 i R$ 2.500.000,00 Até R$ 5 .437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 
i 

R$ 3.000.000,00 ! R$ 2.500.000,00 Até R$ 5 .437.351 ,34 Até RS 1 0.937.351 ,34 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 
---···-- ---

R$ 3.000.000,00 1 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 
---

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

-,d nnn nnn,® ,,n nn,1 nnn nn '3$ 6$,248.21•1),08 Até R$ 131 .248,216,08 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5 .437.35 1 , 34 Até R$1 0.937.351 ,34 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

R$ 3 .000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

R$ 3.000.000,00 R$ 2 .500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

R$ 3.000.000,00 _ +-R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

R$ 3.000.000,00 i R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

R$ 3.000.000,00 R$ 2 .500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

R$ 3.000.000,00 R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.35 1 , 34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

R$ ª6.000.000,00 R$ 30. 000.()00,()() R$ 65.24$.21 6;08 Até R$ 131 .248.21fj,08 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 
Av. Anchieta, 200, l l º andar · Centro · Campinas/SP · CEP: 1 30 1 5-904 
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• PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Janeiro R$ 3.000.000,00 

Fevereiro R$ 3.000.000 ,00 

Março R$ 3.000.000,00 

Abril R$ 3.000.000,00 

Total 2021 i. R$1 2.000.000,00 

Dra. Ivani lde A. Ribeiro 
Diretora do DGDO/SMS 

R$ 2.500.000,00 

R$ 2.500.000,00 

R$ 2.500.000,00 

Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$1 0.937.351 ,34 

Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

R$ 2.500.000,00 Até R$ 5.437.351 ,34 Até R$ 1 0.937.351 ,34 

R$ 1 0.000.000,00 Até R$ 21 .749.405,36 Até R� 43.749.405,36 . 

Dr. Carmin �ntbnio de Souza 
Secretário1 uni�ipal de Saúde 

\. 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ORGAN!ZACIO"IAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

DESCRIÇÃO DO BEM ,__ _____ ____________ _  _ 
ABRIDOR DE GESSO DE HENING 
AMACIADOR DE  BIFE - ELÉTRICO 
ANDADOR ADULTO COM RODIZIOS EM ALUMÍNIO 
ANDADOR FIXO ADULTO 
ANDADOR FIXO INFANTIL 
A NTROPÔMETRO PEDIÁTRICO 
APARELHO DE ANESTESIA 
-
APARELHO DE ANESTESIA COM VENTILAÇAO 
APARELHO DE DVD 
APARELHO DE FAX 
APARELHO DE LASER 
APARELHO DE PRESSÃO MISSOURI ANEROIDE PEDESTAL 
A PARELHO DE  RX FIXO - MAMÓGRAFO 
APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO 
APARELHO DE TELEFONE 
APARELHO DE TELEFONE DISCAGEM DIRETA E RAMAL REDISCAGEM AUTOM 
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO DIGITAL COM SECRETÁRIA ELETRÔNI 
APARELHODE- ULTRA SOM - ECOGRAFO 
APARELHO DE ULTRA-SOM PARA TERAPIA -------·-···--·-·-········-·· ... - ---------------·-·-··-·····----------·--···--------------
APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR 
APARELHO ÓPTICO 

- -·--------------

APARELHO P/ ULTRASSONOGRAFIA DIGITAL C/IMPRES$Qi{.AptB 
APARELHO PARA COLETA DE DADOS 
APARELHO PARA FISIOTERAPIA POR ONDAS CURTAS 
APARELHO PARA HEMODIÁLISE COM OSMOSE REVERSA 
APARELHO PARA OFTALMOLOGIA - TSI 

! 

1--- ' ----- ---------- - -- -
APARELHO PARA OFTALMOLOGIA EL 03 CADEIRA OFT. E LETRICA 

QUANTIDADE 
3 -
1 

2 

1 -
1 -
1 

1 

9 
2 

2 

1 1 - -----
40 

1 ... . . .... , ...•...• ..... .•.. . . -- . --- ------------- ----
2 ---------··-·-··-··-·, 

64 ' 

1 

1 -
3 
4 

3 
1 

1 

3 -
3 

--
1 

1 -
1 APARELHO PARA OFTAMOLOGIA ·· N C/TAMPO ----- -- - - ------- J 

-� 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

-------� -------··--····--·------·····-·--·--------

APARELHO PARA PROFILAXIA C/ ULTRASOM E JATO DE BICARBONATO 
AQUECEDOR DE TURBILHÃO ·-
AR CONDICINADO 30.000 BTU CARRIER 38XCA30226 
AR CONDICIONADO -UNIDADE CONDENSADORA MOD TRAE 30 
AR CONDICIONADO 10.000 BTUS -
AR CONDICIONADO 12 .000 BTUS YORK MHH 12B6 
AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S 
AR CONDICIONADO 9.000 BTU GARDEN .. ---···--··············- .. ···· · 

AR CONDICIONADO 9.000 BTU GREE 
AR CONDICIONADO CARRIER 

f-----

AR CONDICIONADO DE JANELA 
AR CONDICIONADO DE PAREDE 
AR CONDICIONADO PISO TETO 36.000 BTUS 
AR CONDICIONADO 50 FRIO 220 V CAP. 12 .500 BTU/H 
AR CONDICIONADO SPLIT 1 2.000 BTU'S 
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S LG 
AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU'S 
AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTU'S 
AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 38XCB03655MC 
AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTUS 
AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 18.000 BTU'S 
AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 36.000 BTU'S 
AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 48.000 BTU'S 
AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 60.000 BTU'S 
AR CONDICIONADO SPRINGER 

· · · · · ···· ·· ·· ··········-·· 

------------···------·····--·--··--
- -------···--·-·--··· -- ··-·-··-

----- - --- -----------·---------. ··--------· 

- ------ ,. ----- · · · ····· ·········--· 

--·--.. ··-···· . . .. . ---·-- - ----------
AR CONDICIONADO SPRINGER DE JANELA 10000 BTUS 
-· 
AR CONDICIONADO SPRINGER HI WALL MEXIFLEX 18000 

e
-

'' 
-

AR CONDICIONADO SPRINGER HI WALL MEXIFLEX 2 2000 
.. 

------··----- ····-···----

--- ------------------

----·····--··········· 

AR CONDICIONADO TIPO JANELA 18.000 BTU/H MECÂNICO CICLO FRIO 

·�--...-$;,_ 

-------···-.. ·- . . _ ..... . . · -------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

AR CONDICIONADO TIPO JANELA 2 1 .000 BTU'S 
AR CONDICIONADO TIPO JANELA 7.500 BTU/H MECÂNICO CICLO FRIO 
AR CONDICIONADO TIPO JANELA, CAPACIDADE DE REFRJGERAÇÃO DE 1 
AR CONDICIONADO TIPO SO FRIO 220V 7.500 BTU/H -----·--······ 

AR CONDICONADO SPLIT 9.000 BTU/H 220 V - CICLO FRIO ---------
ARCO CIRÚRGICO .. 

ARMÁRJO 1,60 X 1,00 
ARMÁRIO ALTO TIPO CASULO ----------- ------

ARMÁRIO BAIXO EM "L" --------·----
ARMÁRIO_(/ 02_ PORTAS DE CORRER MED. APROX. 3,00Xl,00 
ARMÁRIO CEREJEIRA 2 PORT.3 PRATCHAVE 1,60 X 1 00 X 0,43 M 
Af3._MÁRIO COFRE PARA 300 CHAVES 
ARMÁRIO COLMÉIA 
ARMÁRIO COM 02 PORTAS 200X900X420 MM COR CINZA 
ARMÁRIO COM 2 PORTAS REVESTIMENTO MELAMIN ICO 
ARMARIO COM COLMEIA INTERNA 5 1 5  X 1 14 
ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS DE ABRIR MED. APROX. 1 ,98 X 0,90 
ARMÁRIO DE AÇO TIPO VESTIÁRIO 
ARMÁRIO DE ACO VESTIÁRIO C/16  PORTAS M.APROX . 1  95Xl 25XO 40 

---------
3 
2 
3 
1 
4 
2 

1 
1 
7 
1 
2 
1 

1 

20 
166 

1 

54 
51  
5 ---

ARMÁRIO DE PAREDE COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS 
ARMÁRIO DE PAREDE COM 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS 
ARMÁRIO EM MDF 
ARMÁRIO EM MDF 2 PORTAS 
ARMÁRIO EM MDF 2,00 X 3,00 X 0,35 
ARMÁRIO EM MDF BRANCO 
ARMÁRIO EM MDF BRANCO O 90 X O 70 X 0.30 CM 
ARMÁRIO EM MDF BRANCO 1,30 X 1,20 X 0,50 C/ 06 GAVETAS 
ARMÁRIO EM MDF BRANCO 1,50 X 1 ,90 X O,SOC/ 4 N ICHOS 
ARMÁRIO EM MDF BRANCO C/ PORTAS DE CORRER, NICHOS INTERNOS E 9 GAVETAS 

------

----··----·----

--------

----- - -

--···--··--·-- -------

. -·-·-------------·-···--
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

-,----·-····----- --- . - - -----
ARMARIO EM MDF BRANCO COM PORTA DE CORRER 
ARMÁRIO FÓRMICA 

- --

____ .. _______________ 
ARMÁRIO GUARDA VOLUMES -----··- ·  

ARMARIO MULTI USO 4 PORTAS VERDE CLARO --
ARMÁRIO SUSPENSO COM PRATELEIRA 
ARMÁRIO SUSPENSO EM MDF BCO PORTAS DE CORRER/NICHOS INTERNOS 2,41Xl,33 
ARMÁRIO SUSPENSO EM MDF B RANCO C/ PORTAS DE CORRER E NICHOS INTE RNOS 
ARMÁRIO SUSPENSO EM MDF BRANCO MED. 3,42 X 0,60 
ARMÁRIO SUSPENSO MDF BRANCO 0,50 X 0,50 X 0,35 
ARMÁRIO SUSPENSO MDF BRANCO PORTAS DE CORRER 1,2 1 X 1,33 
ARMÁRIO SUSPENSO MDF BRANCO PORTAS DE CORRER 1,90 X 1,33 
ARMÁRIO SUSPENSO MDF BRANCO PORTAS DE CORRER 2,42 X 3,00 C/ 9 GAVETAS 
ARMÁRIO SUSPENSO MDF BRANCO PORTAS DE CORRER 3 ,42 X 1 ,33 
ARMÁRIO TIPO GAVETEIRO MED. APROX. 1 ,35 X 1,00 X 0,50 MT 
ARMÁRIO VESTIÁRIO EM MDF BRANCO VESTIÁRIO 
ARMÁRIO VITRINE 
ARQUIVO EM AÇO PARA DOCUMENTOS 
ARQUIVO ACO 5 GAV. 3 OFÍCIO 2 P/FICHA 5X8 - 1,35 MT X O 50 M 
ARQUIVO AÇO C/04 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA 

1 
1 
1 

5 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
2 
1 

38 
8 --

16 -- ------·�----------- -

69 _ .. ____ .,_ .. __________ ·--------··--

ASPIRADOR CIRÚRGICO 
ASPIRADOR DE FLUÍDOS FISIOLÓGICOS 
ASPIRADOR DE LIQUÍDO 220V 
ASPIRADOR DE SECREÇÕES 
ASPIRADOR P/PAREDE SISTEMA VENTURI - CONEXÃO OXIGÊNIO 
AUTO-REFRATOR COM CERATÔMETRO 
AUTOCLAVE COM CAPACIDADE DE 200 LITROS 
AUTOCLAVE COM CAPACIDADE DE 500 LITROS 
AUTOCLAVE COM CAPACIDADE ENTRE 125 E 150 LITROS 
AUTOCLAVE VERTICAL 30X45 CM 3000W 

----------
........ _ ........ ·······-

·-------·-

------ -- ---- -----·· 

-----·-····-·-·-·---------- --- ---------------------------

--------------·--·-·· -----····-·· 

- ----------·-----····-----·-· 
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PREFl::ITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

BALANÇA ANALÍTICA 220V OHAUS TOLEDO ARA520-7LO 
BALANÇA DE MESA 
BALANÇA ELETRÔNICA CAPACIDADE 60KG 
BALANÇA ELETRÔNICA PARA PESAR PESSOAS ATÉ 200 KGS 
BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 
BALANCA ELR C 6KG / 2G - 15KG / 5G 
BALANCA ELR P 300KG / lOOG PR 
BALANCA FILIZOLA BP 15  KG 
BALANCA INFANTIL DIGITAL 
BALANCA PEDIÁTRICA 
BALANÇA PLATAFORMA 
BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO REFRIGERADO 
BALCÃO EM MDF MARFIM 2,55 X 0,50 X 0,70 
BALCÃO TÉRMICO 
BALCÃO TÉRMICO PARA BANHO MARIA COM 08 CUBAS ----·-

BANCADA CENTRAL ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO 2.00X0.70M -··----------------------- ------------------------------- --------------

BANCADA EM MDF ------·-------------- -- - -------------------------·----------

BANCADA EM MDF BRANCO 1,20 X 0,55 
BANCADA EM MDF BRANCO 1,90 X 0,80 X 0,55 
BANCADA EM MDF BRANCO 1.20 X 1 .20 X 0.80 
BANCADA EM MDF B RANCO 2,00 X 0,80 X 0,55 
BANCADA EM MDF BRANCO COM RODÍZIOS MED. 1,60 X 1,00 X 1,00 
BANCADA EM MDF C/ 03 MÓDULOS INFERIORES MED. APROX. 2,00 MT 
BANCADA EM MDF MARFIM "L" O 80 X 0,80 
BANCADA MDF BRANCO 1,20 X 0,80 X 0,40 C/ 2 PRATELEIRAS 
BANCADA MDF C/ PORTAS CORRER - MED APROX. 2,50 MT X 1 , 10  MT 
BANCADA MELAMINA CINZA - MED.APROX. 1 00 X 0,60 MT 
BANCADA PARA COMPUTADOR 
BANCADA SUSPENSA EM MDF BCO 2,41 X 0,60 E 02 GAVETEIROS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

.
---------····-.. -·-·--·---··""" __ ,,_________________ ------··------

BANCADA SUSPENSA EM MDF BRANCO MED. 3,42 X 0,60 
�CADA SUSPENSA EM MDF BRA�_s_C?.__����--3,74 X 0,60 C/ 02 GAVETEIROS 
BANCADA SUSPENSA MDF BRANCO PORTAS DE CORRER 1 ,90 X 0,60 E 0 1  GAVETEIRO 
BANCADA SUSPENSA MDF BRANCO PORTAS DE CORRER 3,42 X 1,33 E 02 GAVETEIROS 
BANCO EM MDF 150 X 0,40 X 0,45 
BANCO ESTOFADO 3 LUGARES 5/ ENCOSTO S/BRACO - PRETO 
BANHO DE PARAFINA PARA MEMBRO INFERIOR E INFE RIOR 
BANHO DE PARAFINA PARA MEMBRO SUPERIOR 
BANHO MARIA GRANDE l lOV 
BANHO MARIA MOD. 105 DC DELTA 
BANHO MARIA PARA USO EM LABORATÓRIO 
BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA 
BATEDEIRA INDUSTRIAL 
BEBEDOURO - GABINETE EM AÇO INOX 
BEBEDOURO ADULTO E INFANTIL - GABINETE EM AÇO INOX SEM EMEN 
BEBEDOURO TIPO PRESSÃO ESTRUTURA CHAPA METÁLICA VAZÃO 40 L/H 
BELICHE 
BELICHE LUIMOVEL BRANCA 
BERÇO AQUECIDO ----·--------- -
BICICLETA E RGOMÉTRICA 
BIOMBO 
BISTURI ELÉTRICO ODONTOLOGICO ATÉ 50 W DE POTÊNCIA 1 10 V ·---
BOMBA DE INFUSÃO 
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA DE SERINGA ··-------�------------

BOMBA DE VACUO EQUIVALENTE A VAZAO DE 48 M3/H (Q=48M3/H) -----------------

BOMBA VACUO CLINICO/MOTOR ELETRICO O 75 HP RESERVAT. 200LTS 
BONECO DE EN FERMAGEM 
B RAÇADEIRA DE INJEÇÃO 
BRONCOFIBROSCÓPIO FLEXÍVEL 

·,�--: 

·--- ----------·····-··--------

----······-- .... ------ ----··----------···----------·---·········· 

····----------·--·-···-.. ---·--·--···----···· 

·---·-------··-·--··--·------------------------ ---------------------·-·· 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

B RONCOFIBROSCÓPIO FLEXÍVEL PEDIÁTRICO 
CABINA DE SEGURANÇA 
CADASTRADOR BIOMÉTRICO 
CADEIRA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL 
CADEIRA CAIXA 
CADEIRA DE BAN HO 
CADEIRA __ DE BANHO ATÉ 130 KG 
CADEIRA DE BANHO COM RODAS 

i------------.. ·-·----------····---·-----------
CADEIRA DE BANHO INOX - PED 

··---· - . 

CADEIRA DE BANHO PARA OBESO ATÉ 250 KG 
CADEIRA DE RODAS 
CADEIRA DE RODAS INFANTIL 
CADEIRA DE RODAS PARA BANHO 
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO 
CADEIRA DE TRANSPORTE PARA OBESO 
CADEIRA DIGITADOR 
CADEIRA FIXA 
CADEIRA GIRATÓRIA 
CADEIRA OFTALMOLOGICA ESTOF.COURVIM DESCIDA HIDRAULICA 
CADEIRA PARA BANCADA 
CADEIRA POLIPROPILENO C/BRACO EMPILHÁVEL 75CM ALTX54CM LARG 
CADEIRA POLIPROPILENO INJETADO EMPILHÁVEL S/BRACO 
CADEIRA TIPO CAIXA 
CADEIRA UNIVERSITARIA C/ ASSENTO ENCOSTO IMBUIA 
CADEIRA UNIVERSITARIA PARA DESTRO 
CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 
CAIXA DE_ÇABO DE REDE - CAT SE C/350MTS MYMAX -----
CAIXA DE ESTERILIZAÇÃO PARA PERFURADORES PNEUMÁTICOS 

QIXA PROVA: CONJUNTO LENTES - ESF�RICAS,CILINDRICAS_g:fC 

----- -- ------ --·· -- - ------··----

--··�-------· 

. ___ " _____________ 
--------·-·--·-·--·--------- ----------

---·--------

-----·-·--·-----·------···-----··-----

-----------· . . .. · ·· · ·· · - --·· 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

CALDEIRÃO A GÁS 
CALDEIRÃO BASCULANTE --
CAMA EM MDF 
CAMA FAWLER 
CAMA FAWLER 3 MANIVELAS CAB TUB GRADE ABAIX 
CAMA FAWLER INFANTIL 
CAMA FAWLER INFANTIL MANUAL CINZA 
CAMA FAWLER OBESO 
CAMA FAWLER ORTOPÉDICA 
CAMA FAWLER PARA UTI 
CAMARA COMPACTA PARA CONSERVAÇÃO VACINAS - CAPACIDADE PARA 3 
CÂMARA DE VACINA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 340 LITROS ÚTEIS 
CÂMARA ESCURA PARA REVELACÃO DE FILMES ODONTOLÓGICOS 
CÂMARA FRIGORÍFICA 
CÂMERA DIGITAL SONY 
CÂMERA FRIGORÍFICA PARA ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS 
CAMPÍMETRO DIGITAL 
CANETA D E  ALTA ROTACAO 
CARDIOVERSOR BIFÁSICO 
CARRINHO AUXILIAR INOX 02 BANDEJAS 
CARRINHO PARA CURATIVO 
CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - 1M3  
CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGÊNIO 1QM3 
CARRO AUXILIAR INOX 2 PLANOS WANHE GN - 2 --------·--- - -- --------··----

CARRO AUXILIAR INOX FECHADO 304 SOLUTION 03568 _________ .. ___ 

CARRO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE LOUÇAS E COPOS ------- --- �-----·-----·------------------· 

CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA 
CARRO DE EMERGÊNCIA ---·-----------··--·--·-----·-----------------···-···-··--------------··-·--· ····--·-·"··----------

CARRO D E  LIMPEZA - TIPO CAMAREIRA ------------------- ----- -----------------------·-----------------

· -··-•••••••-----"""'"'"•••••••••• •• _._,_.,_,,,,,.M•••·•••• • ••• ••••• ••• ••• ••-·.,·•·••••••••••••••••••••••••• 

- --- --

----·-------·------

______ ,, ________ 

··-----------------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

·-·-------------

CARRO DE LIMPEZA ALTA CAPACIDADE PRETO 9T72 -
CARRO DE TRANSPORTE - 2 CESTOS 
CARRO ESPECIAL CILINDRO 1 M.C. -·----

CARRO ESPECIAL CILINDRO 10 M.C. -- --�-·· .. -----·---·--

CARRO EXTRA TRIPLEX ----------------·-

CARRO FECHADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL -
CARRO FUNCIONAL - MAGIC UNE 3 10E  
CARRO HIDRÁULICO ---

CARRO MACA HOSPITALR OBESO PINT ROD 8' ---�----.·-·---·--·---

CARRO MULTIFUNCIONAL (CONJUNTO) MAGIC UNE 
CARRO MULTIFUNCIONAL MAGIC UNE 3 10E 
CARRO MULTIUSO ( BRANCO/BEGE) 
CARRO PARA BANDEJAS 
CARRO PARA TRANPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA INOX 
CARRO PARA TRANSPORTE DE CADÁVER 
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E ROUPA LIMPA 
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL 
CARRO PARA TRANSPORTE E LAVAGEM DE CEREAIS 
CARRO PLATAFORMA CHAPA RS ABA 300KG 
CARRO PLATAFORMA EM AÇO INOX 
CARRO PRATELEIRA PARA SALADAS, SOBREMESAS E FRUTAS 
CATRACA ELETRÔNICA 
CENTRAL D E  MONITORIZAÇÃO PARA UTI 
CENTRAL TELEFÔNICA CPA TIPO KS 4 LINHAS E 10 RAMAIS 
CENTRÍFUGA 
CENTRÍFUGA BABY 1 206-BL 
CENTRÍFUGA MICROPROCESSADA 
CHAPA-QUENTE ELÉTRICA 
CITOCENTRÍFUGA 

Palácio dos Jcquiribús - A,·e11ida Anchit.::líl. 200 -- Centro ·--· Catnpínas - SP- CEP l 30 1 5-904 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

COFRE ELETRONICO DIGITAL 
COIFA PARA FOGÃO 
COLCHÃO BIO AIR PLUS (SISTEMA) 
COLUNA PANTOGRÁFICA C/ AJUSTE LONGITUDINAL 
COLUNA RETRÁTIL PARA GASES: 
COMPRESSOR AR 10 À 15 PÉS CUBICOS - TANQUE DE 200 LITROS 
COMPRESSOR AR PARA CENTRAL C/ VAZAO DE 300 L/MIN TRIF.220 V 
CONECTOR RJ45-8 VIA? ?9rv1J_Ç S_QLIDQ:_P/N 5-554-720-3 COD95010 
CONJ. COMPLETO LITOTRI PSIA POR ULTRA-SOM 
CONJ. ODONTOLÓGICO COMPOSTO - CADEIRA ODONT. - EQUIPO - UNID 

�Q_I\JJUNTO COMPOSTO POR CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE E APLICA 
CONJUNTO DE VÍDEO LAPAROSCOPIA 
·- · 

CONJUNTO MODULADO ARMÁRIOS ODONTOLÓGICOS 
CONTADOR DE CÉLULAS SANGÜÍNEAS 
CORADOR DE LÂMINAS 
CORTADOR DE FIO GRANDE BERNARD ST 
CORTADOR DE FIO MÉDIO BERNARD ST 
CORTADOR DE FIO PEQUENO BERNARD ST 
CORTADOR DE FRIOS 
CORTADOR DE GRAMA 
CRANIÓTOMO COM DRILL 
CRIOCAUTÉRIO 

-

DETECTOR FETAL 
DIVÃ - MESA DE EXAME 
DIVÃ - MESA PARA EXAME CLÍNICO 
DIVÃ COM ARMÁRIO 
DIVÃ PARA EXAME CLÍNICO 

- -

-----···-·· ---

----·----.. ·--.. ·····-----

--

..... 

-

---------

-·-·-·-·-········· 

-··········-·· 

--·-----·-·-·- --

---------------·------

... · ··· ·-·--·-·-----

---·- -- - �-------------···-···········-······· 

DUALPEX 2 CANAIS 
DUALPEX 961 URO BIVOLT QUARK 

---··· 

-----·· - ····-

Pnl:icio dos Jcquitib{is - Avenida Anchie1a, 200 - Centro - Campinas - SP ·- CEI' 1 30 1 5-1)04 

http://wv.i\\'.campinas.sp.gov.br Púgina I O de 2 2  

- ············-----· 

- ······-·--·--······--··· -

---·-···-- ··----··-··-·--

· ·· - ... .. . ·········--

... . ·······---·--··-·--

- ··· ·······-·---

... ············--·--·-·· 

1 
3 
2 
2 
i5 
1 
1 

100 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
2 1 

-
2 
1 ······-······-·--·-··-···---

1 
- --·----------- ---·--

3 
2 
1 
18 
5 
6 
8 
1 --
1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

DVD E KARAOQUE 
DYNAPAK MPX 816 PARA MANOMETRIA ANORRETAL E ESOFAGIA COM 08 CANAIS 
ELETROBISTURI 
ELETROCARDIÓGRAFO 
ELETROCARDIOGRAFO 03 CANAIS VIDEO C/03 TRACOS ECG SIMULTANEO 
ELETROENCEFALÓGRAFO 
ELETROESTIMULADOR DE CORRENTES INTERFERENCIAIS 
ELETROESTIMULADOR TENS E FES 
ELETRONEUROMIÓGRAFO 
ENCADERNADORA _____________ ,, _______ 

ENCADERNADORA MANUAL P-20F EXCENTRIX 
ENCERADEIRA INDUSTRIAL .. 

ENCERADEIRA LOW SPEED l lOV -------

ENCERADEIRA LS 510 -·-·----
EN DOPHASYS NMS 050 1  BIVOLT KLD 

·-· 

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA POR_ U LTRASSON 
EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA TELECOMANDADO 
EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO. 

f-- -----··-···-·---- ,., 
EQUIPAMENTO DE URODINAMICA 
EQUIPAMENTO MÓVEL PARA RAIOS - X 
EQUIPAMENTO PARA CONTROLE D E  HIPERTERMIA E HIPOTERMIA 

____ ,, ________ 

EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO U ROGINECOLÓGICO EM FISIOTERAPIA 
1 EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO - I MPACT-LITH 
EQUIPAMENTOS DE REDE 5/ FIO TIPO ACESS POINT UBIQUITI 
EQUIPAMENTOS DE RX - LOTE 1 1  
ESCADA COM 7 DEGRAUS, TIPO DOMÉSTICA - CAPAC. M ÍNIMA DE 100 

_ESCAD�E._RRO ABRIR C/6 DEGRAUS -TIPO _DOMESTICA 
ESCADA HOSPITALAR DE FERR9 C/2 DEGRAUS 
ESCRIVANINHA CEREJ. 3 GAVETAS-M ED.APROX. l,25X0,70X0,74MT 

.. 

------.. ·---.. --·--····-· 

--------
----------

---·----

---

--------- ·  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

�--

ESCRIVANINHA EM MDF ESTRUTURA METÁLICA ---· -------------

ESFIGMOMANÔMETRO 
� --·--.. -·-···-·-- "" --·--·------------ --- -------- -· --·----------·-·------
ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL 

ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO 
ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO 
ESMERILHADEIRA MAKITA 9554NB 
ESPELHO DE POSTURA 

ESPIRÔMETRO C/ MICROCOMPUTADOR P/ PROVAS DE ESPIROMETRIA 
ESTABILIZADOR DE TENSÃO TRIFÁSICO 
ESTADIÔMETRO PERSONAL 
ESTANTE METAL CROMADO COM 4 PRATELEIRAS 
ESTANTE DE AÇO 

ESTANTE DE ACO 06 PRAT. FECHADA - 1 98 X O 92 X O 30 MT 
ESTANTE DE ACO 200 x 32 x 42 
ESTANTE DE ACO INOX FRIO 
ESTANTE DE ACO INOX LISA 
ESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA EXERCÍCIOS 
ESTIMULADOR RESPIRATÓRIO DE VOLUME 

�ESTR. LONG DIR. 04 LUG. PRETO 
ESTR. LONG. DIR . 03 LUGARES PRETO 
ESTR. LONG. DIR. 05 LUG. PRETO 
ESTRIBO DE KIRCHINNER TAMAHO GRANDE 
ESTRIBO DE KIRCHINNER TAMAHO MÉDIO 
ESTRIBO DE KIRCHINNER TAMAHO PEQUENO 
ESTUFA 502/4 CULTURA 
ESTUFA BACTERIOLÓGICA 
EXTRATOR DE SUCOS 

FERRO A VAPOR INDUSTRIAL 
FERULA BOELHER ADULTA PINTURA EPOXI BRANCA 

-----
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

---
FERULA BOELHER INFANTIL PINTURA EPOXI BRANCA --·--··-·-· 

FICHÁRIO EM MDF BRANCO ·---.. --·---------·· 

FOCO CIRÚRGICO DE TETO 2 CÚPULAS 
FOCO CIRÚRGICO MÓVEL DE PEDESTAL 
FOCO D E  TETO 1 CÚPULA ---·· 

FOCO PARABOLICO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL 
J=OGÃO ATLAS 
J=ONTE ALIMENTADORA ENTRADA 1 10/220 SAÍDA 
FORNO BIER C/ TERMOSTATO ACIONADO A ELETRICIDADE 127/220 V 
FORNO DE MICROONDAS - CAPACIDADE ENTRE 30 A 40 LITROS 
FORNO ELÉTRICO COMBINADO 
FOTÓFORO 
FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS CAPACI. EM LITROS DE 500 A 600, 
FREEZER VERTICAL 200V 
FREEZER VERTICAL CAPACIDADE PARA 280 A 330 LITROS 
FRIGIDEIRA À GÁS 
FRITADEIRA ELÉTRICA 
FURADEIRA D E  BANCADA 
FURADEIRA MAKITA HP630 l lOV / 710W 
GABIN ETE 
GABINETE - ARMÁRIO BAIXO 2, 10 X 0,60 
GABINETE COM COLMEIA 
GAVETEIRO EM MDF BRANCO 1,20 X 0,90 X 0,50 
GAVETEIRO VOLANTE 
GAVETEIRO VOLANTE - TIPO ESCANINHO 
GELADEIRA COMERCIAL INOX 04 PORTAS 
GELADEIRA PARA VACINA 
GUARITA RETANGULAR SEM ISOLAMENTO TERMICO 
HOMOGENEIZADOR DE TUBOS 270/THB 

- -- - - -- ···--------- -------· 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

IDENTIFICADOR RADIOGRAFICO 
IMPRESORA HP 2605dn 
IMPRESORA TERMICA S4M 
IMPRESORA TERMICA TLP 2844 
IMPRESSORA LASERJET HP 2015dn 
IMPRESSORA LASERJET HP P152SNW 
IMPRESSORA DATACARD --------------------··---- --------

IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS 
IMPRESSORA EPSON 

- -- -----· . ---- ----

----------- .. ---------·-·--··--·-·-·--····-·--· 
IMPRESSORA EPSON FX 890 
IMPRESSORA HP DESKJET D2460 
IMPRESSORA JATO DE TINTA I 
IMPRESSORA MATRICIAL 136 COLUNAS 
IMPRESSORA TLP - 2244 - ZEBRA 
INALADOR ULTRASÔNICO 
INCUBADORA DE TRANSPORTE 
LÂMPADA DE FENDA 
LARINGOSCÓPIO ADULTO 
LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO 
LASER DE ARGÔNIO COM LAMPADA DE FENDA 
LAVADORA 12000 220V 
LAVADORA 85K 
LAVADORA A. P. K330SM PLUS 127V KARCHER 
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 
LAVADORA ELÉTRICA 220V 
LAVADORA KARCHER K2. 170 220V 
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 
LENSÔMETRO OPTICO 

-------------

LENSOMETRO P/LEITURA EXTERNA EIXO O A 180 GRAUS S/INCLINACAO 

--------------·-·-···-·----

---

-·--------

---- ------- -

------......, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

LIQUIDIFICADOR 1 5 L PROF - COPO AI l lOV Lll 5 / 177610 
LIQUIDIFICADOR 10 L 
LIQUIDIFICADOR 2 LTS 1/2CV 
LIQUIDIFICADOR 4 L 
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 
LIXEIRA MULTIFUNCIONAL SMILE 
LONGARINA 3 LUGARES 
LONGARINA 4 ASSENTOS 
LOUSA ESPECIAL COM FUN DO BRANCO PARA MARCADOR A TINTA - 1 20 
LUPA CIRCULAR COM ILUMINAÇÃO E APOIO DE MESA -------------·------·-··-·--····---· 
MACA COM RODAS ----------------·--------------
MACA COM RODAS PARA OBESO 
MACA DE TRANSFERÊNCIA INÓX 
MACA FIXA ADULTO 

f---·---

MACA PARA DRENAGEM POSTURAL 
MACA RIGÍDA_MDF 1 . 90 X 45 CM 
MACA TRANSFER ----

--

MACRONEBULIZADOR AQUECIDO 500 ML  HASTE LONGA C/ FONTE 
MACRONEBULIZADOR AQUECIDO 500 ML PARA UTI 
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS 
MÁQUINA DE SOLDA 
MÁQUINA PARA PISO - LAVA E ASPIRA 
M EDIDOR DE CUFF 
MESA 100 X 90 X 91  EM MDF 
MESA 2 50 X 1,20 
MESA 2 75 X 1 50 
MESA AUXILIAR 2 PRATELEIRAS COM RODÍZIOS 
M ESA AUXILIAR COM RODÍZIOS 
M ESA AUXILIAR HOSPITALAR - M ED. 40 X 40 X 80 CM. 

·- - --------- - -------------

••••-----••·-•• ""•••••••.vw,•-••··•se--·•·•• ---- - ·-·•••••••••• 

__________ ,, _________________ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

-----�·--·----·-·----··-··- - --------··--·-- -------- -----··-------------

MESA AUXILIAR HOSPITALAR - MED. 90 X 50 X 80 CM 7 
MESA AUXILIAR INOX 20 
MESA CIRÚRGICA ··--· ---------
MESA DE CABECEIRA 72 - -
M ESA DE CABECEIRA C/MESA D E  REFEIÇÕES ACOPLADA 165 
MESA DE CABECEIRA FECHADA 24 
MESA DE CENTRO 4 00 X 1

1
5 0  X ltOO -··-·----------- 1 

MESA DE MAYO 42 ··-····--·-···----------------
MESA DE REFEIÇÃO PINT TAMPO MDF 20 - --- -- �---------·--··-·-·----------
MESA DE TRABALHO 54 
MESA EM ACO INOX C/RODIZIO 2 
MESA EM AÇO INOXIDÁVEL 6 
MESA EM MDF BRANCA COM 02 GAVETAS 1 ,00 x 0 .60 x 0.80 3 1 
M ESA ESCRIVANINHA COM 03 GAVETAS 1200X600 MM COR CINZA 15  
MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS 4 
MESA ORTOSTÁTICA 1 
MESA P/ 2 (DOIS) COMPUTADORES 5 
MESA P/ ANESTESIA 4 
MESA P/ CENTRÍFUGA 1 
MESA P/ DUAS PESSOAS 1 
MESA P/ FERRO A PASSAR INDUSTRIAL 1 
MESA P/ IMPRESSORA 51  
MESA P/ INSTRUMENTAL 17 
MESA P/ MICROCOMPUTADOR 45 
MESA P/ MICROSCOPIO 1 
MESA P/ REFEIÇÃO 38 
MESA P/ REFEIÇÕES COM CADEIRAS 7 
MESA P/ REFEITÓRIO 10 
MESA P/ REFEITÓRIO 10 LUGARES 2 

- - --- --- - -- -----�-----------·- -·--- -- ------ --------·-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

MESA P/ REFEITORIO INFANTIL FORMICA - 2 00 X O 60 X O 54 MT 
MESA P/MAQ. ESC. REVEST.CEREJEIRA MED.APROX. O 60X0,50XO 70MT 
MESA PARA TERMINAL DE COMPUTADOR 
MESA RETA 120X60 MEGUI 25MM CRIS/CRIS/PE CRIS MOBICON 
MESA RETA 1400X600X740 ALFA CR/CR/PE PRA 
MESA RETA TAMPO l SMM 1500 X 600 COM GAVETEIRO FIXO 03 GAVETAS 
MESA RETANGULAR 2,00 X 1,20 X 1,05 M - EM MDF ALMENDRA 
MESA REUN REif>.r-.i_§ IO_QX�_Q fv1�GUJ25MM CRIS/PE CRIS-MOBICON 
MESA REUN RETANG. 180X90 MEGUI 25MM CRIS/PE CRIS MOBICON 
MESA REUN .  REDONDA 120 MEGUI ZSMM CRIS/CRIS/PE - MOBICON 
MESA REUNIÃO C / TAMPO MDF CINZA M ED.  APROX. 1 ,20 X 0,75 MT 
MESA REUNIÃO C/ TAMPO MDF CINZA MED. APROX. 2,20 X 1 00 MT 
MICROCOMPUTADOR INTEL CORE -
MICROCOMPUTADOR TIPO I 
MICROCOMPUTADOR TIPO II 
MICROCOMPUTADOR TIPO SERVIDOR 
MICROONDAS 
MICROSCÓPIO BINOCULAR HALLED 

- - ----···· 

MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR ----·-········-·-··-··-·····-·····-- . .  ····----·--·---·-····---
MICROSCÓPIO CIRÚRGICO 
MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR - LÂMPADA FENDA 
MICROSCÓPIO MOD SL 1400 ··--·-··-·-··-·-
MINI CARREGADOR ···-····-··-·········-··· .. · · · 
MISTURADOR DE GASES ----------·------... 

MOCHO (BANCO GIRATÓRIO) - ----

---·--·-·-··· .. ---------

....... . ·· ··· ·····---···--······----

· ············· ·--···---·-----

- - - ---------------

MOCHO CIRÚRGICO À GAS COM RODÍZIO E BRAÇO - ----···-··· ·· - ·· ·  ---·············· ··--·-

MOCHO COM ENCOSTO -············-·····"" 

MÓDULO DE CAPNOGRAFIA 
MÓDULO ESTIMULADOR ÁUDIO VISUAL P/ NEUROMIÓGRAFO -·--·---· ·-----·-----------------------·······-·······--· ··-

-----·-------·-·--·------·--------

----·�--------� 

-------·-····-·-···-· 

----------- -·----· 

-·-·-· -----

- ---- - ----·------·-------······ . 

- ····---·--··----------- --· - - -------· 

---·--·-··---------·--- . ···-···------ ······--- -------

-

------·--··-· 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

MÓDULO PARA MEDIÇÃO DE GASES 
MÓDULO PARA M EDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA 
MONIOR LED 19,5" 
MONITOR CARDÍACO COM CARDIOVERSOR E DESFIBRILADOR ··------

MONITOR LCD 15" COR PRETA '-----·---·--·----.. --,-.. ,--.--- ----------·-------------------------------- , ·------ - --- -------------------------- --------------------· 
MONITOR LCD 20 POL 
MONITOR LG 

- - -------------

MONITOR MODULAR MULTIPARAMÉTRICO - ECG , RESP, SP02 
MONITOR MODULAR MULTIPARAMÉTRICO DE SINAIS VITAIS - ECG, RES 
MONITOR RTF 17" 
MOTOR - GRUPO-GERADOR 36 KVA COMPOSTO DE MOTOR DIESEL, 12 H 
NEBULIZADOR CONT.TRAO. PVC AD.PARA OXIGENIO (CONJUNTO) 
NEGATOSCOPIO 02 CORPOS P/ MESA OU PAREDE C/LAMP.FLUOR.-l lOV 
NEGATOSCÓPIO 1 CORPO 
NEGATOSCOPIO 4 CORPOS PARA PAREDES 
NEGATOSCÓPIO DUPLO 
NEGATOSCÓPIO MAMOGRÁFICO P/ 04 FILMES 
N EGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO COM LUPA 
NEGATOSCÓPIO SIMPLES 
N ICHO EM MADEIRA 
NICHO EM MDF BRANCO 0,80 X 0,40 X 0,35 
NOBREAK 
NOBREAK EXTERNO P/ RELÓGIO PONTO 
NOTEBOOK 
NOTEBOOK HP 14 
OFTALMOSCÓPIO 
OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIR. C/DIST.INTRAPUPILAR 49 A 74MM 
OFTALMOSCÓPIO TIPO "MAY" C/ FILTROS FENDA LENTES O A 35 D 
OTOSCÓPIO 

------------- --· --------------

---�-----.-- - --
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

OXÍMETRO DE PULSO 
OXITENDA C/ UMIDIFICADOR REINALANTE TAM. 01  
OXITENDA MEDIA 
PAINEL ELETRÔNICO 
PAQUÍMETRO MÉDIO 
PASSA CHASSI 
PERFURADOR PNEUMÁTICO 
PERSIANA SUNSET HORIZONTAL ALUMINIO 
PICADOR ELÉTRICO DE CARNES 
PISTOLA PARA BIÓPSIA 
PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS -" 
PODOSCÓPIO 
POLIDORA DE PISO 

·-·-.. ··-----

----------·- ·-

. ·-·-----· .. ····--··---

POLTRONA RECLINÁVEL 
-------------------------- · ····-···-· 

PRATELEIRA EM "L" 
PRENSA TÉRMICA 

------·-·--··---· . . - ·  ·· - - ---

-----------------·-·-- · · · ---

. -- - -- .... . .  ·········-

-

- - ---------····· 

- --··-··· 

··· ········· · · · ·· ····-----

PROCESSADORA AUTOMATICA FILMES RX TIPO CHAPA - 220V-60HZ 
PROCESSADORA DE FILME RADIOLÓGICO 
PROJETO R  MULTIMIDIA 
PROJETOR MULTIMÍDIA SONY 2 .800 LX XGA VPL - DX130B 
PROJETOR MULTIMIDIA SONY VPL ES5 
PROTOCOLADORA 
PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO 

I QUADRO BRANCO E DE AVISO DIVERSAS MEDIDAS 

�UADRO DE VIDRO TAMANHOS DIVERSOS 
QUADROS DECORATIVOS DIVERSOS 
RACK FECHADO 44U600 X 600 -" 
RACK P/ SERVIDORE? COM SWITCH KVM E MONITOR LCD 
RACK PARA SERVIDORES 

······-··-··-··-· 

···················--

"" 

---

--" 

- ····--·-··---

-"---...:::;:: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

REFLETOR PARABÓLICO 
·-

REFRESQUEIRA INOX BR  100 
REFRIGERADO VERTICAL COM CAPACIDADE PARA 230 A 300 LITROS 
REFRIGERADOR 
REFRIGERADOR 303 LITROS 
REFRIGERADOR CONSUL 280 L 
REFRIGERADOR DUPLEX 
REFRIGERADOR DUPLEX 362L 
REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL 
REFRIGERADOR PARA VACINA 
REFRIGERADOR VERTICAL - CAPACIDADE TOTAL DE 330 A 380 LITROS 
REFRIGERADOR VERTICAL COM CAPACIDADE PARA 450 A 550 LITROS 
RELÓGIO DE PONTO BIOMETRIA + CÓD. BARRAS 
RESFREQUEIRA DE SUCO 2 SABORES 16LTS CADA 
RESPIRADOR PORTÁTIL PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO 
RETINÓGRAFO 
RETORCEDOR DE FIOS 
ROCADEIRA (CORTADOR DE GRAMA) 
ROÇADEIRA COSTAL A GÁS 
ROÇADEIRA LATERAL A GÁS 
ROUPEIRO GRP CH 26 PADRÃO ART MÓVEIS 
ROUPEIRO EM 
ROUPEIRO EM AÇO 12 PORTAS 

�ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS 
ROUPEIRO JS COM 12 PORTAS PEQUENO 
SCANNER 
SECADOR DE TRAQUÉIA VL MASTER 
SECADORA 85 KG 
SELADORA �-- ·-· 

- ---- --- - -------

.... 

--

- ----- -- -- -------·--·---·--·-- ---- - -----��-- ·-··---····-·- -··- -----·--- -------------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

SELADORA 30CM MANUAL TEMPORIZ M-300T BARBI 
SELADORA DE MESA 
SELADORA DE SACOLA 
SELADORA FRAMAC 
SELF SERVICE SALADA REFR. PRT SALIVAR 3GNS 304 SOLUTION 03365 ST 
SELF SERVICE TÉRMICO PRT SALIVAR 5GNS 304 SOLUTION 03492 
SERRA PARA GESSO 
SERVIDOR DE BANCO DE DADOS 
SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM PARA 11 LEITOS 
SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM PARA 60 LEITOS 
SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM PARA 68 LEITOS 
SISTEMA DE  MICROONDAS PARA TERAPIA 
SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE PACIENTE 
SISTEMA DE VÍDEO-ENDOSCOPIA 
SISTEMA MODULAR DE MONITORIZAÇÃO DE PACIENTE MULTIPARÂMETROS 
SISTEMA P/ RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COMPLETO 
SISTEMA PARA BRONCOSCOPIA 
SOFÁ C/ 02 .�l,JGA�ES R9t-:J/1. ÇQg_CINZA 
SUPORTE DE HAMPER 

L.------·-- - - - - -·· ··
·
······---------·--

SUPORTE DE SORO 
·----···----

SUPORTE DE SORO C/ ALTURA REGULÁVEL ATE 2,00 MTS 
SUPORTE E CORTADOR RSC 600 
SUPORTE HAMPER INOX COM RODÍZIO ····--· 

SUPORTE METÁLICO DE PAREDE PARA TV E VIDEO REGULAVEL 
SUPORTE PARA CESTOS 
SUPORTE PARA INJ EÇÃO ALTURA REGULÁVEL ATE 1,20 MT 
SWITCH 1 6  PORTAS 10/ 100 ----· 
SWITCH 24 PORTAS 10/ 100-FNSW 2401 RACKMOUNT SW 
SWITCH 4.200 G 24 PORTAS 

. -

--··--·---------·--·--·----

-···· 

. --------
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

SWITCH 4.200 G 48 PORTAS 
SWITCH 4. 500 G 48 PORTAS 
SWITCH 5.500 G 24 PORTAS 
TABLADO PARA FISITERAPIA 
TÁBUA QUADRÍCEPS 
TELA RETRÁTIL NARDELI 1180 X 1,80 
TELEVISOR COLORIDO 20" 
TENDA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICA MÉDIA 
TENDA PIRÂMIDE 
TERMODESINFECTORA 

-····-··- ···· · · ·· -·······-······ 

TERMOFUSOR MANUAL 220V 
. ······· ·········---· ·--···-·······--··-···-·--·----

-------- -- . - - ---------------······-

_IONÔMETRq DE APLANAÇÃO TIPO GOLDMANN 
VEÍCULO FIORINO 

--------------- -- ·--- ----·--------- · ·· · · ·-····· 

··-······ .. ······-···-·-····-····· ···········-·--·-···--·-

-·-------······-.. ···· . 

·· ··· · · ······-·····-··-· 

-

. . .. . . .. ------

-

VENTILADOR / GERADOR DE FLUXO COM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO (BI 
VENTILADOR ARTIFICIAL INVASIVO 
VENTILADOR MICROPROCESSADO PEDIÁTRICO / ADULTO 
VIBRADOR P/ GESSO 
VIDEO COLONOSCÓPIO COM MAGNIFICACÃO 

·-

VÍDEO COLONOSCÓPIO DUPLO CANAL 
VIDEO DUODENOSCÓPIO 
VÍDEO ENDOSCOPIA - GASTROSCÓPIO 
VIDEO GASTROSCÓPIO COM MAGNIFICAÇÃO. 
VIDEO GASTROSCÓPIO DUPLO CANAL 
VIDEO GASTROSCÓPIO PEDIÁTRICO. 
VÍDEO PORTEIRO 
VOICE PANEL 30P ----· ----·----------------

VOICE PANEL 50P ,.____ _______ ··-·- ---··----·------· 

- · -· 
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1 .  I DENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

Programa de Trabalho para gestão das atividades e serviços de saúde, ensino e pesqu isa 

do Complexo Hospita lar P refeito Ed ivaldo Ors i ,  situado no Mun icípio de Campinas - SP ,  

em conform idade com o Ed ita l de  Chamamento Públ ico Nº 02/201 5 ,  da Secretaria 

Mun icipal De Saúde da Prefeitura Mun icipal de Campinas. 

2. I DENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

Proponente I Organização Social : 

VITALE SAÚDE (antiga denominação: Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia De 

Bariri) 

CNPJ:  44.690.238/000 1 -61  

Endereço: Avenida Antônio José de  Carvalho, 409 Bariri/SP CEP :  1 7250-000 

DDD: ( 1 4) Tel . :  3662-9393 Fax: mesmo 

UF: São Pau lo Home Page: www.santacasabariri . com .br 

Representante Legal/Responsável pelo Projeto :  Daniel Augusto Gonsales Camara 

CPF:  2 1 9 .022 .628-75 CI/Órgão Expedidor: 30.202 .628 SSP/SP 

Data: 05/janeiro/20 1 6  

\�� 
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 1 9 8 0  
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Barir i )  

3 . 0BJETIVO GERAL Do PROGRAMA DE TRABALHO 

Apresentar a gestão das atividades e serviços d e  saúde, ensino e pesquisa d o  COMPLEXO 
HOSPITALAR PREFEITO EDIVALDO ORS I ,  em conformidade com as condições técnicas e legais 
constantes do Edital de Chamamento Públ ico 02/201 5 e seus anexos, detalhando a atividade 
hospitalar, os elementos de qual idade no desempenho dos serviços prestados, a competência técnica 
da equipe e os métodos uti l izados para organização e execução dos serviços de saúde, assim 
constitu ído: 

• Assistência Hospitalar com 255 leitos de internação, sendo 55 leitos de UTI ; 
• Assistência Cirú rg ica com 1 1  salas de cirurgia ,  sendo 3 salas ambu latoriais; 
• Atendimento Ambulatorial com mais de 30 especia l idades; ;  
• Atendimento de Urgência e Emergência 24horas com atendimento Adu lto e I nfant i l ;  
• Serviços de Apoio Diagnóstico, Terapêutico e Reabil itação 
• Serviço de Assistência Domici l iar com 2 equipes de EMAD e 1 equipe de EMAP 
• Serviços de Gestão d i reta do Município: NASF, Laboratório Mun icipa l ,  CTA e CEO 
• Departamento de Ensino e Pesquisa 

Abrangência Geográfica do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi (CHPEO) está assim 
definida: 

O CHPEO está inserido no Distrito de Saúde Sudoeste, sendo referência principalmente para esta 
região, bem como para todo o município de Campinas, assim como para a Região de Campinas do 
Departamento Regional de Saúde - DRS-VI I .  

Os pacientes assistidos serão aqueles que derem entrada pela urgência, egressos d o  próprio Hospital 
e referenciados pelo s istema de regulação Municipa l .  À estes pacientes será oferecido assistênci 
especial izada de média e a lta complexidade para o diagnóstico e tratamento com foco em Cl ín ic 
Médica e Cirúrg ica, adulto e infanti l ,  com referência em atenção vascular aguda, ortopedia, saú e 
menta l ,  reabi l itação, entre outras.  

w 
Os leitos e as ofertas ambulatoriais deste Hospital serão regulados pelo Complexo Regulató�V 
Municipal ,  através do sistema informatizado .  

1, 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

I NSTITU IÇÃO : VITALE SAÚDE {ANTIGA DENOMINAÇÃO : IRMANDADE DA 

SANTA CASA DE M ISERICÓRDIA DE BARIRI ) 

DADOS DA INSTITUIÇÃO 

Local ização 

Avenida Antonio Jose De Carvalho, 409 - Centro 
CEP 1 7250-000 Bariri - SP Fone: ( 1 4) 3662-9393 
CNPJ 44.690.238.0001 ffi 1  

Registros Públ icos 

CNAS/CEBAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nº 25000 . 1 08068/20 1 2- 1 7 

CNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nº 2791 676 

Uti l idade Públ ica Federal . . . . . . . .  Decreto nº 93081 07/08/1 986 

Uti l idade Públ ica Estadual . .  . . . . . Lei nº 1 3 1 8  29/1 0/1 962 

Uti l idade Públ ica Municipa l .  . . . . . .  Lei nº 1 097 1 0/09/1 97 4 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

Bienio 2014 / 2016 

Provedora 

Vice Provedor 

1 ° Secretário 

2° Secretário 

1 ° Tesoureiro 

2° Tesoureiro 

Mesários 

Aparecida de Fátima Bertoncel lo 

Herberto Tavares de Lima 

Daniela Cristiane Modenese 

Dani lo Fel ippe 

Luis Alberto Navarro 

Leila Cristina Della Coletta 

Cezar Augusto Domingues Ferreira 

Jose Ivan Carvalho Rangel 

Lucilo Fel ipe 

Marcelo Alexandre Costa 

Amauri Barbosa Cesar 

Avenida /\ntõnio Jose De Carvalho, 409 CEP 17250-000 Bari ri/SP Fone: ( 14) 3662 9393 
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HISTÓRICO 

(Antiga denominação: I rmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

Conselho Fiscal 

Luis Antonio Sanches Canelada 

Maurício Rodrigues 

Rita Aparecida Resende Barboza 

Alceu Aparecido Mozardo 

Francisco Garcia Simon 

Vilson Aparecido Della Coletta 

Diretoria Clínica 

Adriana Stela Barbosa Fontes CRM 1 28422 

Diretoria Técnica 

Marco Antonio Gallo CRM 50737 

Em 1 922, no município de Barir i ,  i nterior do estado de São Paulo, recrudesceram-se os esforços para 
a construção de um hospital após a doação de um terreno para tal fim ,  por Constância dos Santos 
Carvalho. 

Em 1 8  de agosto de 1 922, reúnem-se na sala de audiência do Fórum local ,  a lguns cidadãos movidos 
pelo objetivo comum de se fundar uma Irmandade de Misericórd ia ,  a fim de se concretizar a tomada 

� 
de posse do terreno ofertado pela doadora , e in iciarem os trabalhos com o intu ito de angariarem 
recursos para a construção de tão sonhado hospita l .  

A construção da Santa Casa de Bariri , teve uma importância fundamental não somente para a cidade, 
mas por toda reg ião atendida. 

Tendo sido constituída a I rmandade da Santa Casa, deu-se a primeira Assembleia Geral em 1 9  de 
março de 1 923,  nas dependências do Fórum loca l .  Nessa Assembleia, foi eleita a primeira d i retoria da 
referida I rmandade. (1 
A primeira reunião da Mesa Admin istrativa ocorreu no mês seguinte, mais precisamente no dia 09 de o' 
abri l de 1 923, tendo sido distribu ído o Estatuto e decidindo-se pelas adoções do Livro de Caridade, a 

�
1 · 

fim de receber doações de até um conto de réis ,  e do Livro de Ouro, destinado a donativos de maiores 
vultos. 

No dia de Natal do ano de 1 924 ocorre um fato sign ificativo na H istória da referi a institu ição. 
Em 25 de dezembro é lançada a Pedra Fundamental da construção do edifício,  o qu  1 1  var

7
e 

A"nldc, Amôclo Jose De Cacvn lho, 409 CEP 17250-000 Badd/SP fone,  ( 14) 3662:�� 
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seis anos para ser conclu ído.  Em sua reunião de 22 de setembro de 1 930, a Mesa Administrativa 
informava que Ângelo Marini trazia ao conhecimento dos mesmos, que as obras empreitadas estavam 
prontas e em condições de serem entregues. 

Os primeiros médicos a comporem o Corpo Cl ínico da Santa Casa foram os doutores Carlos Balthazar 
de Azevedo, Pedro Regina Sobrinho, Carlos Gui lherme Hofh ing e Eustáquio Scalzo; que como deixa 
transparecer o Livro de Impressões da entidade, prestavam juntamente com todo o corpo de 
funcionários, um atendimento com excelente qual idade. 

Dando prosseguimento à obra ,  importante não somente para a cidade de Bariri , mas para toda a 
região, foi constru ída a matern idade "Madre Maria Augustinha": 

Em 1 3  de maio de 1 951  é inaugurada a matern idade "Madre Maria Augustinha" ,  cujo nome é uma justa 
homenagem àquela que foi uma das i rmãs pioneiras a trabalharem nesse referido centro hospitalar, 
tendo aí dedicado boa parte de sua vida. A matern idade seria ainda ampliada, reformada e dotada de 
novas instalações no ano de 1 980. 

Podemos observar que após a inauguração da matern idade, aumentou consideravelmente o índice de 
partos real izados na institu ição, conclu indo-se que até então, boa parte desses serviços eram 
real izados por partei ras nas próprias residências. 

Os atendimentos humanizados, sua história de caridade e sua luta por manter uma unidade condizente 
com seus objetivos desde sua inauguração, mostram o d iferencial desta entidade, onde apesar de 
crises, mesmo em esfera nacional, conseguiu manter viva sua essência caridosa, com 
responsabil idade e com o respeito de toda comunidade. 
Durante toda sua história a I rmandade Santa Casa de Misericórdia de Bariri tem desempenhado um 
importante papel não somente para a cidade, mas para toda a reg ião por ela atendida nos ú lt imos 8 1  
anos. 

Buscando d iversificar suas atividades na área da saúde, perante a nova real idade de gestão em saú (l / 
no Brasi l ,  a I rmandade Santa Casa de Barir i ,  sob nova denominação: Organização Social Vitale Saúdt� Y 
amplia sua atuação na área, através de uma reforma em seu estatuto, possib i l itando que sua vocação 

J socia l ,  a transparência na gestão de recursos e a qual idade da assistência em favor dos usuários do { 
SUS possam ser expandidas e repl icadas a outras instituições de saúde do País. 

Para a execução de atividades de gestão de instituições de saúde em âmbito nacional ,  às quais a 
I nstitu ição abraçou como m issão, conta com uma equ ipe profissional sênior, lotada em São 8 lo 

Avenida Antônio Jose De Carvalho, 409 CEP 17250-000 Bariri/SP Fone: (14)  3662-93 
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capital ,  cuja atuação em n ível nacional e vasta experiência na área da saúde públ ica e privada, 

perm item uma forte referência na gestão da saúde, através do modelo Organização Socia l .  

QUADRO DE PROFISSIONAIS SENIORES DA ENTIDADE 

PAULO ROBERTO SEGATELLI (AMARA CRA/SP Nº 15686 

Formação 

./ Bachare l  em Admin i stração Hospita la r  pe lo Instituto Bras i le i ro de Desenvolvimento e Pesqu isas 
Hospita l a res - IPH 

./ MBA Gestão Empresar ia l  e L iderança - Univers idade de  Santo Amaro 
./ Mestre em Liderança, Pesquisa em Liderança, e Hospitais F i l antrópicos - Un ivers idade de Santo 

Amaro 
Experiências Profissionais 

./ D&P Gestão em Saúde Ltda .  - Consu ltor em Saúde - desde jane i ro/2015 
./ Irmandade Santa Casa de Bari ri - SP - Colaborador Técnico e cientifico - desde jane i ro/15 . 
./ Pró-Saúde Associação Beneficente de Ass istência Soci a l  e Hospita la r  - em abri l/2013 passou a ser 

Relações Externas até jane i ro/2015 . 
./ Pró-Saúde Associação Beneficente de Ass istência Socia l e Hospita l a r  - Superi ntendente -1998 a abri l 

2013 Coordenação das  atividades das reg iona is em d iversos Estados, que assessoram e admin i stram 
42 hospitais e 05 creches, com aproximadamente 3120 leitos e 703 cr ianças . Além da p romoção de 
Cong ressos, S impósios, eventos e cursos de espec ia l ização na área da Admin i stração Hospita lar .  
Durante a sua gestão a Pró-Saúde tornou-se a qu i nta maior entidade fi l antróp ica do Bras i l  . 

./ Sociedade Beneficente São Cami lo - Gerência Hospita la r  - D i retor Geral -1985 até 1998 
./ Coordenava as atividades dos o ito departamentos em d iversos Estados, assessorava e admin i strava 

125 hospitais, com tota l de 10859 leitos . 
./ Sociedade Beneficente São Cami lo  - Hosp ita l São Marcos - Nova Venécia - ES - d i retor gera l  - 1983 

até 1985 
./ Gerênc ia Hospita la r  - Após ter concl u ído o traba lho no Hosp ita l São Marcos - Nova Venécia, foi 

incumbido pela Sede Central da  Sociedade Beneficente São Cami lo para reestruturar e implantar 14 
hospitais , facu ldades e creches . 

./ Secretaria de Estado da Educação e Cu ltura - Vitória do Espírito Santo - Professor MA-P3 de jane i ro 
1984 a jane i ro de 1985 

./ C l i n ic-C l ín icas para a Indústria e Comércio S/C Ltda .  Auxi l i a r  de Conferência de Contas Méd icas, 
Enca rregado de Conferência de Contas Médicas, Assi stente Admin i strativo e Encarregado dos 
Serviços F inanceiros Empresa de Medic ina de Grupo de médio porte - 1977 até 1983 .  

Publ icações 
./ Prefácio do l ivro :  IPH - Instituto de Pesqu isas Hospita lares Arqu iteto J a rbas Karman, "60 Anos de  

H i stóri a"  - maio/2014 . 
./ Revista Admin i strador Profiss iona l  - CRA-SP - nº 332 - ano 37 - fevere i ro de 2014 - págs 24 e 25  -

O Futuro da  Adm ini stração Hospita lar 
./ Revista Hospitais Bras i l  - nº 62 - ju l ho/agosto de 2013 - págs .  38 e 39 - Gente que Faz - Entrevista 

à Caro l  Gonça lves - Dedicação à Admin i stração de Hosp1ta 1 s  F i l antróp icos no Brasi l  
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./ Revista Administrador  Profiss iona l  - CRA-SP - nº 325 - ano 36 - ju lho de 2013 - págs 24 e 25 -
Mercado de Trabalho 

./ Revista Hea lthers - nº 2 -junho de 2013 - pág.  56  e 57 - Garantindo uma Boa Compra 
./ Revista Notíc ias Hosp ita lares - ano 12 - número 72 - dez/12 e jan e fev/13 - pág 12 à 14 - matéria :  

F inanciamento Inadequado Fragi l iza Parcerias entre as  F i l antrópicas e SUS . 
./ Revista do Hospital - FEHOSC - "Gestão:  O Grande Desafio das Fi l a ntrópicas" - pág . 12 - set/ 2012 
./ Revista Exame - Ed 1019 de 27 /06/2012 - Informe Pub l icitár io: matéria sobre Gestão Hospita la r  
./ Livro Redes Integradas de Servivios de Sa lud :  EI Desafío de lós Hospita les - partic i pação - Santiago 

do Chi le - maio/2012 
./ Revista O M u ndo da  Saúde - ju l ho/setembro-2011- pág.332 a 335  - "Diagnóstico nos mun icípios, 

estados e u nidades de saúde: ferramenta para a formu l ação de gestão nas i nstitu ições de saúde" 
./ Revista Me lhores Práticas em Saúde, Qua l idade e Acred itação Ed .  2 - Ano 1 - pág . 29 "FBAH festeja 

40 anos e lança l ivro h i stórico . 
./ Livro - Liderança para o Serviço, Competências e Hospitais F i l antrópicos - junho 2006 
./ Texto - "Admin i strador - Profissão Va lorizada - Revista Notíc ias Hospita la res nº 47 -junho 2005 
./ Entrevista - "Saúde M u n icipa l "  - Revista Fornecedores Hospita l a res - maio 2005 
./ Texto "A M i ssão do Admin istrador Hospita l ar" da agenda BD de  2005 
./ Anuário 2005 - Hospita l Best - O Gu ia  da  Excelência do Mercado Hospita l a r  - texto "Mensagem do 

Superintendente" - 2005 
./ Jorna l  DCI - Comércio Indústria & Serviços - texto "Hospita is  Priorizam Compras e Pessoa l "  -

maio/2005 
./ Revista Gestão Méd ica - texto "Colocando o Caixa em Ordem" - abri l/2005 
./ Revista Fornecedores Hospita lares - texto Mensagem da  Di retoria"  - dezembro 2004 
./ Fornecedores Hospita la res - A  Revista de Produtos, Serviços e Tecnologias para Estabelec imentos de 

Saúde - Ponto de Vista - texto "Modelos Éticos de  Gestão" - janei ro/2004 
./ Admin istrador Profiss iona l  - Órgão Informativo dos Ad min istradores Profiss ionais de São Pau lo -

texto "A gestão Profiss iona l  Chega aos Hospita is "  - maio/2003 � I 
./ Gu ia  de Fornecedores Hospita l a res - texto "Mensagem da Superintendência" - dezembro/2002 

� ./ Revista Veja  - referência ao texto de Stephen Kan itz " O Poder do Tercei ro Setor" (Ponto de Vista -
30 de  outubro de 2002) - 06 de  novembro de 2002 

./ Adm i ni strador Hospita la r  - Bo let im Ofic ia l  e Informativo da  Federação Bras i le i ra de  Administradores 
Hospita l a res - Ed itor ia l  - fevere iro a setembro de 2002, janeiro 2001 e du rante o ano de 2000 

./ Partici pação como "paine l i sta" no l ivro Tendências do Si stema de Saúde Bras i le i ro - Estudo De lph i  -
IPEA - 2001 

./ Admin i strador Hospita la r  - Boletim Ofic ia l  e Informativo da Federação Bras i le i ra de  Admin istradores 
Hospita la res - Ed itor ia l  du rante o ano 2000 

./ Entrevista : "A Importância do Profiss ional  no combate à corrupção e na ag i l idade do atendiment

[ 
aos pacientes .  Jorna l  Medic ina Nac iona l  - J unho / 1993 

./ (o-autor  do l ivro :  Cadastro Geral dos Hospita i s  e Instituições para Deficientes - Sociedade 
Beneficente São Cami lo  - Gerência Hospita l a r  - Ação Cami l iana Pró-excepcionais - 1990 Sociedad 
Beneficente Cami l i ana - Pró-Excepciona is; "Admin i stração: Integ ração Escola-Comunidade" - P lano g 
Globa l  

./ Manua l  de  Informações Gerencia is  
./ O Di lema dos Hospita is Bras i le i ros - IHB  / setembro / 88 
./ Prontuário do Paciente - Sociedade Beneficente São Cami lo  - Gerência Hospita lar 

Vincu lação A Órgãos De Classe 

A"'n ida Aot6', io  Jose De Coeva lho, 409 CEP 17250·000 Bacid/SP Fon" (14) 3662·9�� 
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../ Membro do Comitê da  Cadeia Produtiva da Saúde - COMSAUDE - FIESP 

1 9 8 6  

../ Vice - Presidente da  Confederação Ibero Americana de Di rectivos Sanitarios (CIDIS) - Barce lona -
Espanha 

../ Consel heiro e d i retor/tesoure iro do Conselho Regional de Admin i stração/SP - 2006 a 2009 
./ Vice pres idente de relações externas do CRA/SP - de jan/2009 à dez/2010 
../ Conselheiro fi scal da Associação Bras i le i ra de Ad min istração 
../ Conselheiro Fiscal do S ind icato das Empresas de Admin i stração no Estado de  São Pau lo - SINDAESP 
../ Di retor do S ind icato das  Empresas de Admin istração no Estado de São Pau lo - SIN DAESP 
../ Di retor da  Associação Bras i le i ra de Admin i stração - ADM 
../ Conselheiro - Conselho Reg iona l  de Administração/SP - Conselheiro E le ito -2003 a 2006 
../ Membro efetivo do Colégio Bras i le i ro de  Admin istradores da  Saúde 
../ Vice Pres idente da ABEAS Associ ação Bras i le i ra de Entidades de Assistência Soci a l  de junho de 2001 

a maio de 2003 
../ Di retor da  ABEAS Associação Bras i le i ra de Entidades de  Assistência Socia l  de junho 2003 a maio de  

2005, de  junho de  2005 a ma io  de 2007, e de  junho de  2007 a ma io  de 2009 . 
../ Pres idente da Federação Brasi le i ra de Admin i stradores Hospita l a res de feverei ro de  1999 a fevere i ro 

2005, de  2007 a 2009, de 2010 a 2013 . Em 2013 passou a atuar  como membro do Conselho Nacional  
em Saúde . 

../ Pres idente do Consel ho Naciona l  de  Gestão em Saúde 2005 a 2007 - Federação Brasi le i ra de  
Admin i stradores Hospita lares 

../ Federação das Santas Casas de M isericórd ia, Hospita i s  e Entidades F i l antrópicas do Estado de São 
Paulo - Vice Coordenador - grande São Pau lo 

../ Vice Presidente da Federación Lati noamericana de Admin istradores de la Sa lud - desde 2005 
../ Di retor da  Mãos J u ntas Assoc iação Bras i le ira de Voluntários Soc ia i s  desde 01 de março de 1999 . 

Hoje como sócio colaborador. 

Real izações: 

../ Projetou e criou os segu intes departamentos: 
>- 1985 - Gerência Hospita la r  São Pau lo 
>- 1988 - Gerência Hospita l a r  Su l  
>- 1990 - Gerência Hosp ita la r  Paraná - Santa Catari na  
>- 1991 - Gerência Hosp ita l ar  M inas Gerais 
>- 1993 - Gerência Hosp ita la r  Esp írito Santo 
>- 1995 - Gerência Hospita la r  Tocanti ns 
>- 1997 - Gerência Hospita l a r  R io de J aneiro r: >- 1997 - Gerência Hospita l a r  Nordeste 
>- 1997 - Gerência Hospita l a r  M aranhão 

../ Desenvolveu e imp lantou o Projeto de  tercei rização do Hospital do Instituto de  Previdência do Estado 
do Maranhão . 

../ Desenvolveu o projeto e acompanhou a imp lantação dos 1 5  Hospita i s  Comunitá rios do Estado do 
Tocanti ns  . 

../ Ideal izou os segu intes eventos cami l i anos :  
>- 1987 Cong resso Cami l i ano de Admin istração Hospita la r, que tota l iza 10 edições consecutivas 
>- 1993 Congresso Cami l i ano de Di retores C l ín icos e Chefi as Méd icas, com cinco edições 

consecutivas 
\ >- 1993 Congresso Cami l i ano de Enfermagem com cinco ed ições consecutivas � 

1

� 
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>"' Em 1998 idea l izou o jorna l  Informativo Hospita la r  Bras i le i ro, com pub l icação de 9 .000 
exemplares mensa is  . 

./ Em 1998 idea l izou e imp lantou a Revista Notíc ias Hospita la res com tiragem atua l  de 12 .000 
exemp lares mensais . 

./ Criou e implantou controles admin i strativos em vários hospita i s  do Bras i l , como Hospita l da  
Penitênc ia do R io de J aneiro, Hospital de  Caridade de E rech im-RS, Hospita l Bom Jesus Ponta G rossa
PR, Hospital São Cami lo de  Aracruz-ES, Hospital Reg iona l  de Araranguá-SC, Hospital Regional de 
Chapecó-SC, Hospita l São F ranc isco de Concórd ia-se, Hospital Casa de Caridade de Caxambú-MG, 
Hospital São Marcos - Nova Venécia -ES, Hospital Nossa Senhora do Carmo Resplendor-ES entre 
outros 

./ M in i strou au las  de  Estatística Hospita lar  e de  Informações Gerenc ia is  em vários Hospitais do Bras i l .  
./ ACAPE - Ação Cami l i ana Pró-Excepciona is, idea l izador e d i retor, que juntamente com a M isereor, 

Institu ição Alemã que fi nanc ia obras socia i s, imp lantou contro les admini strativos, m in istrou cursos e 
desenvolveu m in i s  p rojetos técn icos de autofi nanc iamento em aproximadamente 550 entidades em 
d i ferentes reg iões do Bras i l .  

Homenagens Recebidas 
./ Adm in i strador Hospita la r  Emérito, pelo Colégio Bras i le i ro de Adm ini stradores da Saúde - ju lho de 

1993 
./ Membro efetivo do Colégio Bras i le i ro de Admin istradores da  Saúde - novembro de 1993 . 
./ Membro efetivo da Federação Bras i le i ra de Admin i stradores Hospita l a res - feverei ro de 1995 até hoje 

./ Adm ini strador Emérito: pela Federação Bras i le i ra de  Admin i stradores Hospita lares : j unho de 1996 . 
./ O l ivro "Adm ini strador Hospita la r  - U m  Compromisso com a C iênc ia e a Arte" - Pe. N ivers indo 

Antonio Cheru bi n  - Ed ições Loyo la  1998 - foi ded icado a Pau lo Roberto Segate l l i  (amara . 
./ Títu lo de Cidadão Honorário do Mun icípio de Fernando Prestes - 02 de  ju l ho de 1999. 
./ Revista IPH - Homenagem aos formados entre os a nos de 1978 a 1984 -j unho de  2004 . 
./ Homenageado pela câmara Mun ic ipa l  de São Paulo pelos relevantes serviços na á rea de Saúde no 

Bras i l  
./ Mérito profiss iona l  em prol das conqu i stas e certificações do Hospital M unic i pal de Cubatão. - ju l ho 

de 2011 
./ novembro/2012: Sócio Honorário FEPAS - Pres idente de  La Federación Bras i le i ra de  Adm i nistradores 

Hospita l a rios - Peru 
./ Prêmio São Cami lo - Destaque na área de Admin i stração Hospita l a r  - Revista 20 anos - Feira + 
./ Fórum Hospita lar  - ma io de 2013 . 
./ Placa comemorativa de  ing resso no Ha l l  of Fame Hospita la r  Bras i le i ro - ABMS Associação Bras i le i ra 

11 de M arketi ng em Saúde - maio 2014. 

'.(}; 

JOSÉ ANTÔNIO PASSOS - CRA/SP  29.177 

Formação Acadêmica 

./ Graduação em Admin istração Hospita la r  - IPH - Instituto de Pesqu isas Hospita lares 
./ Negociação - USP - Un ivers idade de São Pau lo 
./ BSC - Ba lanced Scorecard - FGV - Fundação Getú l io Vargas 

Aven ida António Jose  De Carvé1 lho, 409 CEP 17250 000 Bari ri/SP Fone: ( 14) 3662 93 
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Síntese De Qual ificações 

,/ Atuação na á rea Admin istrativa, com experiência na coordenação, p lanejamento e contro le das 
atividades de Apoio e Assistencia l , fixando pol ít icas de  gestão dos recu rsos fi nanceiros e humanos, 
estrutu ração e rac iona l ização, tendo em vista os objetivos da instituição; 

,/ Experiência no desenvolvimento de estratégias de mercado, aux i l iando na defin ição, aná l ise e 
cumprimento de metas; 

./ Vivência e laboração de p lano orçamentário, estudo de viab i l idade financeira, controle de  custos e 
receitas, através de relatório de atividades específico; 

,/ Dispon ib i l id ade para viagens e mudança de cidade; 
./ Reorgan ização do Setor de Pronto Socorro, ap l icando sistema de triagem, fl uxo de pacientes com a 

redução do tempo de atend imento e maior satisfação dos c l ientes . 

Experiência Profissional  

06/1991 - 03/1998 - Sociedade Beneficente São Cami lo - GH - Diretor Admin istrativo 
./ Santa Casa de Mis .  De Ourinhos - SP, Santa Casa de Mis .  De Araraquara, Hospital São Pau lo - Muriaé 

- MG, HUSF - Hospita l Un iversitário São F rancisco - Bragança Pau l i sta - SP .  
,/ Gestão da  área administrativo-financeira, sendo, projeção fi nanceira, e laboração de relatórios e 

consol idação de custos e orçamentos; 
,/ Gerenciamento de contratos, garant indo as exigências lega i s  e admin i strativas, a lém de implantar 

processos e proced imentos admin i strativos de forma coorporativa. 
04/1998 - 05/2000 - Hospita l Pitangueiras - J und ia í  SP - Grupo SOBAM - Diretor Admin istrativo 

,/ Reestruturação admin i strativa com a implantação de organograma funcional ,  compatível com as 
necessidades dos serviços; 

,/ Adequação dos custos com a prestação de serviços ao p lano de saúde próprio, através da 
s in istra l idade, trazendo um equi l íbrio fi nanceiro para ambos . 

06/2000 - 02/2003 - Hospital São Cami lo - Ipiranga - Di retor Admin istrativo 
,/ Gestão da área admin istrativo-fi nanceira, sendo, projeção fi nancei ra, e laboração de re latórios e 

consol idação de custos e orçamentos; 
,/ Gerenciamento de contratos, garanti ndo as exigências legais e admin i strativas, a lém de imp lanta r 

processos e proced imentos admin i strativos de forma coorporativa . 
03/2003 - 09/2006 - IBCC-Instituto Bras i lei ro de Contro le do Câncer - Entidade pertencente à Sociedade 
Beneficente São Cami lo - - Di retor Admin istrativo 

./ Gestão da área administrativo-financeira, sendo, projeção fi nanceira , e laboração de rel atórios

rr 
conso l idação de custos e orçamentos; 

,/ Gerenciamento de contratos, garantindo as exigências lega i s  e admin istrativas, a lém de imp lan 
processos e proced imentos admin i strativos de forma coorporativa. 1 

1
0/2006 - 02/2012 - Organização Social Santa Marcel ina - Hospital Munic ipa l C idade Tiradentes - Di retor ( 

Admin i strativo 
,/ Implantação de todas as atividades admin i strativas e de apoio, i n ic iando as atividades do hospita l ,  

em ci nco etapas, fi na l izando com 278 leitos; 
,/ Gestão da á rea administrativo-financei ra, sendo, projeção fi nanceira, e laboração de rel atórios e 

conso l idação de custos e orçamentos; 
,/ Gerenciamento de contratos, e exigências lega is, admin i strativas, a lém de imp lantar processos e 

proced imentos admin istrativos de forma coorporativa . 
03/

2
0
12 

- 0
2
/
2
0
1
4

A
�e�:::::�à::

n

,::::

t

:,::,�h:�:�

O

C�P 

H

,:::

a

�:

e

�:

l

,:i:S:

e

::�:.ª 1 ::

j

::::

(

9::1

t 

,1: ,� 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 1 9 8 9 
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./ Gestão da  área administrativo-financeira, sendo, projeção fi nanceira, e laboração de rel atórios e 
consol idação de custos e orçamentos; 

./ Gerenciamento de contratos, garantindo tota l aderência às ex igências lega is e admin istrativas, a lém 
de imp lantar processos e proced imentos admin istrativos de forma coorporativa; 

./ Reestrutu ração do Setor de Pronto Socorro, apl icando s istema de triagem, fl uxo de pacientes com a 
redução do tempo de atend imento e maior sati sfação dos c l ientes; 

./ Reorgan ização do organograma funcional ,  adaptando a necess idade de equi l íbrio fi nanceiro; 
./ Renegociação de todos os contratos de serviços . 

Desde 2014 - Hospita l Santo Amaro - Guarujá - SP - Di retor Administrativo 
./ Reorgan ização do organograma funcional , adaptando a necess idade de equ i l íbrio fi nanceiro; 
./ Renegociação de todos os contratos de serviços; 
./ Reestrutu ração do Pronto Socorro com implantação de um sistema de ag i l i zação no atendimento; 
./ Implantação de Re latório de Atividades, proporcionando i nformações necessárias para tomadas de 

decisões; 
./ Organização do Centro de Estudos e Pesqu isa, proporcionando convênio com o M E(, para i n stalação 

de Residência Médica . 

CARLO EMANUEL PETITTO CRM/SP: 128347 

Formação 

./ Graduação em Med ic ina pela Un ivers idade de São Pau lo (2007) . 
./ Residência Médica em Neurocirurgia pela Un ivers idade de São Pau lo (2014) 
./ Especia l i sta pela Sociedade Brasi le i ra de Neurociru rg ia  (2014) 
./ Membro da  Sociedade Bras i le i ra de Neurocirurg ia (

2
0
1
4) 

./ Membro da  International Society of Ped iatric Neurosurgery (2014) 

Atuação Profissional 

./ Hospita l das Clínicas Faculdade de Medic ina USP, HCFMUSP 
Méd ico Colaborador Neurocirurgia Pediátrica; Méd ico Colaborador H idrodinâmica Cerebral ; Médico 
Preceptor dos Residentes Neurocirurg ia ;  Méd ico lntensivista UTI Neuro lóg ica !Pq 

j 
./ Hospital do Servidor Públ ico Municipal, HSPM/SP 

Méd ico P lantonista Pronto Socorro NCR 
./ Hospital Regional Viva ldo Martins Simões - Osasco/SP 

Méd ico P lantonista Pronto Socorro NCR 

Formação Acadêmica 

./ Especia l ização - Res idência médica . 
Hospita l das C l ín icas Facu ldade de Medic ina USP. Res idência médica em Neuroci ru rg ia \ 

./ Especia l ização - Títu lo de Especia l i sta em Neurocirurg ia 

� 

Sociedade Bras i le i ra de Neurocirurg ia .  , � ( / / 

Avenida Antônio Jose De Carvalho, 409 CEP 17250 000 Bariri/SP Fone: (14) 3662 9
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./ Especia l ização - Títu lo de Especia l i sta em Neurocirurg ia  Ped iátrica. 
Internationa l  Society of Ped iatric Neurosu rgery 

./ Graduação em Med ic ina .  Un ivers idade de São Pau lo, USP, Bras i l .  

Formação Complementar 

./ 2014 Extensão un ivers itária em Méd ico Preceptor. 
Hospita l das C l ín icas Facu ldade de Medic ina USP  . 

./ 2014 Extensão un iversitária em Méd ico Colaborador Grupo Neurocirurgia Ped iátrica .  
Hospita l das  C l ín icas Facu ldade de  Medic ina USP . 

1 9 9 0  

./ 2014 Extensão un iversitária em Méd ico Colaborador Grupo de H idrod i nâmica Cerebra l .  Hospital das 
C l ín icas Facu ldade de  Medic ina USP . 

./ 2006 - 2006 Extensão universitá ria em Formação Méd ica Complementa r em Neurocirurg ia .  L iga de 
Neuroci rurgia da  FMUSP  . 

./ 2006 - 2006 Extensão un iversitár ia em Formação Médica Complementar em Acupuntu ra . 
L iga de Acupuntura da  FMSUP . 

./ 2005 - 2006 Extensão universitária em Curso de Tratamento de Medic ina Tradic iona l  Ch ines. Centro 
de Estudo Integ rado de Medic ina Chinesa . 

./ 2005 - 2005 Extensão un iversitária em Formação Médica Complementar em Neurocirurg ia .  L iga de  
Neurocirurg ia  da  FMUSP . 

./ 2005 - 2005 Extensão univers itária em Formação Médica Complementa r em Acupuntura. 
L iga de Acupuntu ra da  FMSUP  . 

./ 2004 - 2004 Extensão univers itária em Intercâmbio Científico. 
Un iversity of Iowa . 

./ 2004 - 2004 Extensão un ivers itária em Formação Médica Complementar em Febre Reumática .  L iga 
de Febre Reumática da FMUSP . 

./ 2004 - 2004 Extensão un ivers itár ia em Formação Médica Complementar em Neurocirurg ia .  L iga de 
Neurocirurg ia da  FMUSP . 

./ 2003 - 2003 Extensão un iversitária em Formação Médica Complementar em Dor. 
Liga de Dor FMUSP . 

./ 2003 - 2003 Extensão u niversitária em Formação Médica Complementar em Anestes ia .  
L iga de Anestes io logia, Dor e Terap ia Intensiva . 

./ 2003 - 2003 Extensão un iversitár ia em Formação Médica Complementar em Febre Reumática .  L iga 
de Febre Reumática da  FMUSP .  

FERNANDA ORICCHIO ROSSI - COREN/SP 28349 

Formação: 

./ Graduação Escola de Enfermagem São José - 1981 a 1983 
./ Pós Graduação em Enfermagem Ped iátrica e Puericu ltu ra Escola Pau l ista de Med ic ina - 1984 
./ Espec ia l ização em Admin istração Hospita lar  C EDAS - SP - Sociedade Beneficente São Cami lo - 1986 
./ Pós Graduação em Saúde Púb l ica - UNAERP - 1990 

� 
./ M BA - Gestão em negócios - U NISA - Bus i ness School - conc lu ído em outubro de 2005 \� 
./ Mestre em liderança - UNISA - conc lu ído em agosto de 2005 

_'_{,( /,:, Aven ida 1\ntônio Jose De Carvalho, 409 CEP 17250 000 Bariri/SP Fone: (14)  3662 9393p 
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Experiência Profiss iona l :  

>- Set de 2008 a Out 2015: Pró Saúde - ABSH 
Cargo:  Consu ltora de Enfermagem - como prestadoras de  serviços . 

../ Real izando consu ltoria de  gestão hospita lar, com foco ass istenc ia l ,  com atuação em d iversos 
hospita i s  da rede nacional  . 

../ E laboração de Diagnósticos Instituc ionais e Munic ipa i s, Estudos de  Viab i l idades, V is itas Técnicas . 
../ Implantação de  P lanejamentos Estratégicos e Gestão de Processos . 
../ Consu ltoria de ava l i ação e preparo aos Hospita i s  em fase Pré e de Visitas de M anutenção, dos 

Processos de Acreditação_ONA, dos Hospitais da  Admin istrados pela Pró Saúde . 
../ Consu ltoria para imp lantação de Núcleos de Qual idade e Protoco los de Segurança do Paciente, 

nos Hospita i s .  

>- Ago 2006 a Set 2008 - CONPLASA - Consu ltoria e Planejamento em Saúde - São Pau lo - SP 
Cargo:  Consu ltora de  Gestão em Saúde 

../ Partic ipante da  E laboração do P lano de Negócios da  C línica G i rassol - Luanda - Angola . 
../ Consu ltora partic ipante da  Gestão do Processo de Recrutamento e Seleção, na área da  

enfermagem, para a C l ín ica G i rassol - Luanda - Angola . 
../ Consu ltora partic ipante do Processo de  Implantação e Gestão, na área de enfermagem da  C l ínica 

G i rassol - Luanda - Angola . 
../ Docente de Cursos de Capacitação de Gestão em Saúde e de vários cursos com temas relativos à 

Enfermagem . 
../ E laboração de Diagnósticos Instituc ionais e M unic ipa is, Estudos de Viab i l idades, Vis itas Técnicas, 

Implantação de Gestão de Processos .  

>- Out 2000 a Ago 2006 - Pró Saúde - ABASH 
Cargo:  Assessora de Enfermagem 

../ Docente de Cursos de Capacitação de Gestão em Saúde e de vários cu rsos com temas re l ativos 
à Enfermagem . (ver anexo) 

../ Gestora do processo de imp lantação dos serviços de enfermagem da  C l ín ica Sonangol - Projeto 
em Luanda - Angola . 

../ Real izando Relatórios Diagnosticador, Auditoria Operac iona l ,  Consu ltoria e Assessoria dentro da  
área de enfermagem, p lanejamento e acompanhamento na i m plantação de novos serviços. 

>- Ago 2001 a presente data - SECTA - Serviços de Enfermagem em Consu ltor ia e Trei namentos 
Cargo:  Sócia - Di retora 
Empresa de consu ltoria, trei namentos e aud itoria nos assuntos referentes à admin i stração de 
enfermagem. 

>- Jan 2000 a Out 2000 - Pró Saúde - MA - ABASH 
Cargo: Gerente do Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas das Unidades .  ( 

../ Part ic ipação na Coordenação e fac i l itadora para cursos de atua l ização para Auxi l i a res de f 
Enfermagem na área de UTI, Centro C i rúrg ico e Interações Medicamentosas, com partic ipação f 
de aproximadamente 300 profi ss iona is  nos Hospita l e Matern idade Marly Sa rney e 

r
spita l Dr. 

Carlos Macie i ra - São Luís - MA. 
../ Coordenadora de encontros, jornadas e palestras dentro da  área hospita la r. 

// 18 
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../ Curso de Human ização do Atend imento de Enfermagem para Auxi l i a r  de Enfermagem em 
Vi l hena - Rondôn ia  - 02 turmas de  45 profiss iona is em cada turma. 

};;- Dez 1997 a Jan 2000 - Pró Saúde MA - Hospital Dr .  Carlos M acieira 
Cargo:  Gerente de Enfermagem 

../ Partic ipação do p lanejamento e imp lantação de  reabertura do Hospita l ,  com capacidade para 
300 leitos para atend imentos de c l ientes com convênios dos funcionários do Estado, demais  
convênios e particu lares em d iversas espec ia l idades . 

../ Responsab i l idade técnica do Serviço de  Enfermagem . 
../ Atividades de aud itor ias de  prontuários de pacientes, executando aná l ises de contas médico

hospita l a res 
../ Docente dos Cu rsos de Capacitação de  Gestão em Saúde - Secretari a de Saúde de  Manaus  -

04 tu rmas de aprox imadamente 50 a l unos por curso . 
../ Atividades de  consu ltor ia de  enfermagem e relatórios d iagnosticador  em vários hospita i s  no 

Bras i l .  

};;- Fev 1995 a Dez 1997 - Sociedade Beneficente São  Cami lo - Gerência Hospita lar  Centra l 
Cargo:  Assessora de enfermagem 

../ Atividades de  assessoria, consu ltor ia de  enfermagem e relatórios d iag nosticador em vários 
hospitais no Bras i l .  

};;- Fev 1993 a Fev 1995 - Irmandade de  M i sericórd ia da  Santa Casa de  São Pau lo 
Cargo:  Chefe de  Enfermagem 

../ Executando atividades de Chefe de  Serviço da  U nidade de Centro C i rúrg ico, reportando-se 
d
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enfermagem, controle de custos e desenvolvimento dos colaboradores .  

};;- Jun 1988 a Fev 1993 - Prefeitura do M unicípio de  São Pau lo - SMS -Ad min istração Regional Centro 
Cargo :  Encarregada de Setor -

../ Executando atividades de  coordenação do p lanejamento da  área fís ica e funciona l  das Unidades 
Básicas de Saúde da reg i ão, coordenação de campanhas de  vaci nação da  reg iona l  centro . 

../ Partici pação na coordenação e execução do P lano Di retor da  criação do Pronto Socorro "Álva ro 
Dino de Almeida", na Barra Funda - São Pau lo - SP . 

../ Assessoria na imp lantação da  estrutura da Adm in i stração Reg iona l  Centro - elaborando u m

� diag nóstico epidemio lóg ico da  reg iona l  . 
../ Enfermeira do Posto de Saúde São Lucas - Vi la  Prudente - São Paulo - SP 

};;- Ju l  1986 a Jun  1991 - Sociedade Beneficente São Cami lo 
../ Exercendo o cargo de professora adjunta da  d i sc ip l ina de  Enfermagem Pediátrica e Puericu ltura . 
../ Chefe de Departamento de  Enfermagem Apl icada em Ad m ini stração.  

};;- Dez 1984 a Jan 1988 - Hospital das C línicas da  Facu ldade de  M edicina da Un ivers idade de  São Pau lo .  
Cargo:  Enfermeira 

../ Enfermeira do Pronto Socorro Infant i l  do Instituto da C riança . 
../ Partic i pação em vários Congressos, Encontros e Jornadas na á rea de gestão em saúde e 

enfermagem. 

� 
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Participação em Organizações Profiss ionais :  
Coren - Conselho Reg iona l  de E nfermagem - São Paulo 
Sobragen - Sociedade Bras i le ira de  Gerenciamento de Enfermagem -
Di retoria - Comissão de Divu lgação - mandato 2004 - 2007 

DANIEL AUGUSTO GONSALES CAMARA - CRA/SP 83.630 

Formação Acadêm ica 

Pós-Graduação com Espec ia l i zação em Ad m .  Hospita la r  e de S istemas de Saúde - CEAHS - FGV/SP -
31/07 /2004 . 

Pós- Graduando em Gestão F inanceira Avançada- Univers idade Pau l i sta - UNIP. 

Graduação em Admin istração de Empresas - U n ivers idade Pau l i sta - U NIP - 25/09/2003 

Experiência Profiss ional 

1 9 9 3  

• M ai s  de 14 anos de experiência, atuando em empresas de  g rande porte e expressiva partic ipação no ramo / 
Hospita l a r, desenvolvendo atividades profiss iona is na á rea de  Admin istração e Consu ltoria Hospita la r. 

� • Atuando como Sócio Di retor na CON PLASA - Consu ltoria e P lanejamento de Saúde 
• Atuando como Sócio Di retor na D&P - Gestão Em Saúde 
• Atuando como colaborador Técnico e Científico junto a Irmandade Santa Casa de Bar i ri - SP 
• Sócio Efetivo da  Federação dos Administradores Hospita lares 14/07 /2011 .  
• Atuou como Di retor de Desenvolvimento da  Pró-Saúde Associação Beneficente de  Assistência Socia l  e 

Hospita lar .  
• Atuou como Gerente Executivo de Desenvolvimento da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência 

Socia l e Hospita lar .  
• Atuou pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Socia l  e Hospita l a r, como Diretor da  Santa

({ 

Casa de M isericórd ia  de Mogi  das  C ruzes. 
• Atuou como Sócio/Consultor de Gestão em Saúde para a Conplasa - Consu ltoria e P lanejamento em 

Saúde Ltda .  Desenvo lvendo projetos de Diagnósticos, Trei namentos e Capacitações e consu ltor ias na  área 
da  saúde. 

) 

• Experiência i nternacional  de 3 anos, atuando em Luanda, Angola, como gestor e consu ltor de  gestão em 
saúde, em i nstitu ição de saúde de g rande porte . 

• Experiência na coordenação de Recrutamento e seleção na área da  saúde. ( 
• Experiência na operaciona l izaçãos de hospita is, partic i pando ativamente nas obras do Hosp ita l e 

M atern idade Pró-Saúde, São Pau lo - SP, Santa Casa de  M isericórd i a  de  Mogi  das C ruzes - SP  e da C l i n ica 
G i rassol, Luanda - Ango la .  

• Experiência na área de Contro ladoria , dando suporte às decisões da  a lta d i reção, através de rel atórios de 
atividades dos hospita i s  geridos pela entidade.  

� 4 
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• Part ic ipação ativa em estágios junto ao Hospital e Matern idade Pró-Saúde e Hospita l  das  C l ín icas  de  São 
Pau lo, em roti nas da á rea Admin i strativa-Hospita lar  em gera l .  

• Id ioma Ing lês i ntermediár io adqu i rido em mais  de 4 anos de estudos, inc lus ive curso de  verão nos EUA.  

Cursos Extracurriculares e Congressos 

• VI Semi nár io Tercei ro Setor e Parcerias na área da  Saúde - Rio de J ane i ro - Setembro/2014 
• 37° Congresso B ras i le i ro de Admin istração Hospita la r  e Gestão em Saúde - São Pau lo - M a io/14 

• 23° Congresso da FEHOSP (Federação das Santas Casas e Hospita is Beneficentes do Estado de São Pau lo) 
Saúde. Este é o nome do jogo " Guarujá -SP - maio/2014. 

• IV Jornada Internac iona l  - Parceria Púb l ico Privada - São Pau lo- 23/05/2012 
• II Jornada de Sustentab i l idade na Saúde - São Pau lo - 25/05/20111 .  
• Congresso Naciona l  de Adm. Hospita la r  - Gestão da  Saúde no Bras i l :  Questão de Cidadan ia  - São Pau lo  

- junho/2009. 
• 1 Jornada de Sustentabi l idade na Saúde - 03/06 2009. 
• II Congresso Latino Americano de Admin i stradores em Saúde - 19/06/2006. 
• Curso Fatu ramento Hospita la r  - SUS Pró-Saúde ABASH - 25/05/2005. 
• XXVI Congresso Brasi le i ro de Admin i stração Hospita l a r  - P lanejando e Rea l izando a Admin i stração 

Hospita la r  na E ra da G loba l ização - Junho/2002 
• XV Jornada Científica do HASP - Hospita l da  Aeronáutica de SP - 12 e 13 de setembro de 2001. 

ANA MARIA PESSOA MASSARENTI - C RA SP 45021 

Formação Acadêmica 
Pós-g raduada em Admin i stração Estratégica Empresar ia l  no Centro U n iversitário Nove de J u l ho .  
Graduada em Admin i stração Hospita l a r  no Instituto Bras i le i ro de Desenvolvimento e Pesqu i sas Hospita l a res 
- IPH - São Cami lo .  

Experiência Profissional 
2009 - 2014: Hospital Gera l  de Carapicuíba/SP - Corpo C l ín ico de 284 méd icos; 1186 co laboradores 
Função: Di retora Executiva 

• Coordenação das Diretorias  de Apoio, Assistencia l ,  Técnica e de  Ens ino .  
• Responsável pe la D i reção dos Serviços Admin istrativos .  
• Apoio na gestão do AME  Carap icu íba em parceria com a Superintendência da  Organ ização Socia l .  
• Gestão do Contrato de  7 m i lhões mês e a devida Prestação de  Contas, mensais ,  trimestra i s  e anua l .1 
• Integ ração e Contribu ição com rede bás ica de atenção à saúde no mun icíp io e reg ião .  

2006 - 2008 : C ientifica lab - Barueri/SP - Laboratório de Aná l i ses C l in i cas e Pato lógica; 1400 colaboradores 
no B ras i l  
Função Diretora Admin istrativa 

• Atuação nas áreas de fatu ramento, fi nanceiro, suprimentos, tecnologia da Informa
\

o, Log ística, 
Recursos Humanos e Serviços de Apoio, gerenciando 98 co laboradores d i re

\
s 

\�// n· 21  
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• Estudando as v iab i l idades para novos c l ientes, p lanejando e i nsta l ando novas un idades l aborator ia i s  
externas e intra -hospita lar .  

• Supervi s ionando e acompanhando os re l atórios mensa is  de produtividade, consumo, faturamento e 
atividades desenvolvidas nas 32 un idades laboratori a i s  externas e Centra l Técn ica .  

2004 - 2006: Hospital Dr . Francisco Tozzi - Santa Casa de M isericórd ia  - Águas de L indóia - SP, Hospital de 
pequeno porte. 
Função Administradora Hospita lar 

• Admin i strar a Santa Casa, p lanejando, coordenando e contro lando todas as atividades .  
• Representar a Santa Casa perante os poderes governamentais e entidades de cl asse, s ind icatos, 

comun idades e outros .  
• Manter re lac ionamento com os poderes púb l icos munic ipa l  e estadua l ,  v isando a manutenção de 

aportes fi nanceiros e apo ios estratég icos. 

1997 - 2005 :  P ró Saúde - Associação Beneficente de Ass istência Social e Hospita lar  - M ucuri/BA e São 
Pau lo/SP - Hospitais de pequeno porte 
Função: Diretora Admin istrativa 

• Executa r as pol ít icas soci ais , econômicas, de recu rsos humanos e admin i strativas defin idas  pela Bah ia 
Su l  Ce lu lose - hoje g rupo Suzano (Proprietá rio do Hospita l ) .  

• P lanejar, organizar e coordenar as atividades do hospital , assegu rando a regu l a ridade de seu 
funcionamento, de acordo com o p lanejado .  

• Buscar a v iab i l idade econômica da i n stitu ição. 

1992 - 1997 Sociedade Beneficente São Cami lo - Gerênc ia Hospita l a r  do Espírito Santo - Vitor ia/ ES; G rupo 
de 11 hosp ita is assessorados no Estado 
Função Coordenadora de Assessoria Hospitala r  \ / 

• Coordenar a equ ipe de consultores hosp ita la res, admin i stradores, enfermei ros, contador, ana l i sta de L\_, 

s istemas etc, com foco na formação e p rofiss ional ização daquelas institu ições. .! 

• Fortalecer os hospitais sob gestão Cami l i ana  naquele estado, levando aos seus admin i stradores e 
profi ss iona is  as boas práticas de admin i stração, o padrão Cami l i ano de  gestão, a atua l ização 
profi ss iona l  e o foco na busca do equ i l íbrio fi nanceiro .  

1987 - 1992 :  Sociedade Beneficente São Cami lo  - Hospital e Creche São Marcos - Nova Venécia / ES  
Função: Di retora Administrativa 

• D i ri g i r, o rgan izar e contro la r  as atividades do Hosp ital e C reche como um todo e cada uma  das  su
ty

. 
atividades .  

• E l abo ra r  os i nstrumentos admin i strativos para formar o pad rão de atend i mento e profiss iona l izar 
ass istência prestada .  

• P reparar o orçamento programa anua l  com metas e projetos a serem executados ass im como a 
devida prestação de contas mensais para a Superi ntendência da  entidade com relatórios estatísticos, 

• 

• 

• 

econôm icos e ass istenc ia is .  
Buscar cu idadosamente o equ i l íbrio fi nanceiro do Hospital ,  a lém de acompanhar os processos 
visando a mel horia contínua da assistênc ia .  
Garant ir condições para o adequado processamento e d istri bu ição de roupas, necessár ias ao p leno 
func ionamento da  U n idade de  Saúde; 
Proporc ionar um ambiente l impo, h ig ienizado e segu ro para pacientes, co laboradores e vis itantes; 

A"n;d, Antón;o Jose De Coe.alho, 409 CEP 17250-000 Ba<i,i/SP Fone, ( 14) ��}". 0 
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• Garanti r as condições para a adequada manutenção e funcionamento das i nsta lações e 
equ ipamentos do Hospital , através da e laboração, tre inamento e i mp lementação dos programas 
de manutenção corretiva e preventiva; 

• Estruturar e negocia r  contratos de prestação de serviços de infraestrutura com o objetivo de ga rantir 
o bom funcionamento dos serviços da  Un idade de  Saúde; 

• Organizar os processos de  compra e a rmazenamento de materia l ,  medicamento e insumos 
hospita lares, garantindo a adequada manutenção dos estoques de acordo com as necessidades 
da  U nidade de Saúde; 

• Dar suporte a projetos de  reformas estruturais e e laboração de relatórios situac ionais relativos a 
área de i nfraestrutu ra, v isando contri bu i r  para tomada de  decisões estratégicas; 

I DENTIDADE DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

MISSÃO 

Prestar assistência médica e hospitalar com dign idade, dedicação, eficiência e calor humano, através 
da adoção de padrões éticos e científicos, uti l izando-se de recursos técnicos compatíveis com nossas 
atividades, a fim de valorizar a vida e contribuir para o aprimoramento profissional de nossos recursos 
humanos e à melhoria da qual idade de vida da comunidade. 

VALORES 

• Comportamento ético e responsabil idade social para com a comunidade; 
• Melhoria contínua - Compromisso com a qual idade; 
• Respeito e atenção ao cl iente ; 
• Valorização e integração das pessoas; 
• Ambiente de trabalho saudável ,  harmonioso e cooperativo . 

Qual ificação Como Organização Social 
\ �/ 

Nossa entidade é qual ificada como Organização Social no Município de Sertãozinho-SP, Balneário\/) 

Camboriú  -SC e Campinas - SP, nos estados do Maranhão - MA e Pará - PA, além de estar em 
processo de qual ificação em mais 6 estados e 1 7  municípios. 

Aveoida Aotào io Jose De Cacvalho, 409 CEP 17250 000 Bad, i/SP f m,e ,  (14) 36�\ ,0 
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O HOSPITAL EM BARI RI - SP 

A I rmandade da Santa Casa de Misericórdia de  Bari ri , Hospital Gera l ,  considerada entidade privada 
sem fins lucrativos, cuja abrangência local e na micro região composta pelos municípios de ltaju e 
Boracéia. 

Apresenta 4 . 1 34 m2 de área construída .  Disponib i l iza 77 leitos, sendo 59 para os usuários SUS. Possui 
em média 1 30 funcionários contratados pelo reg ime celetista . 

A Santa Casa, realiza cirurg ias de baixa e média complexidade e atendimentos 24 horas de urgência 
e emergência. Disponib i l iza aos seus cl ientes uma Maternidade 24 horas com atendimentos dentro 

? das especial idades exigidas. 
v 

Serviços Do Hospital 

,1, • Atendimento Prestado: Internação, Atendimento Ambulatoria l ,  SADT, Urgência e Emergênc· 
(SUS, Particular e Convênios) ; 

• Serviços de Apoio:  SAME,  Ouvidoria, Serviço Socia l ,  Dispensário de Medicamentos, Central 
de Esteri l ização de Materia is , Serviço de Nutrição e Dietética, Lactário ,  Lavanderia ,  Limpeza, 
Necrotério, Velório ,  Capela,  Recepção/Portaria ,  Telefonia ,  Manutenção Geral e Predial ,  
Serviços de Manutenção Preventiva de Equipamentos, Lanchonete. 

\/ � 
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• Serviços Especial izados :  Anatomia Patológ ica , Fisioterapia, Patologia Cl ín ica , Radiolog ia, 
Eletrocardiografia ,  U ltrassonografia ,  Endoscopia, Mamografia .  

• Comissões : Controle de I nfecção Hospitalar, Comissão Ética Medica , Comissão I nterna de 
Prevenção de Acidentes e Comissão de Revisão de Prontuário .  

• Serviços Admin istrativos: S istemas de I nformação, Compras, Almoxarifado ,  Telemarketing , 
Faturamento, Tesouraria ,  Contabi l idade e Orçamento, Controle do Ativo Imobi l izado, Recursos 
Humanos, Gerencia Admin istrativa e Operaciona l .  

• Unidade Medicina: Cl ínica Geral ,  Cl ín ica Pediátrica, Cl ín ica Ortopédica , 

• Pronto-Socorro, Ambulatório e Unidade I ntermediaria .  

• Unidade Cirúrg ica : Cirurg ia Geral ,  G inecologia/Obstetrícia, Otorrinolaringologia ,  Ortopedia e 
Traumatologia, Plástica, U rolog ia, Gastrenterologias. 

SERVIÇOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

Com o propósito de expansão e ampl iação das suas atividades, a Organização Social - I rmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de Bari ri ,  além de manter seu Hospital em Bari ri , encontra-se estruturada 
para prestar serviços de gestão em saúde. Conta, em sua estrutura, com um quadro de profissionais 
sênior, com sólida experiência na gestão de serviços públ icos de saúde, através dos quais desenvolve 
os seguintes serviços: 

a. Gestão de Unidades de Saúde 
() Compreende a operacional ização do um programa de trabalho, composto por planejamento, 

organização, administração e anál ise de desempenho, de Un idades de Saúde, independente do porte 
e complexidade, em conformidade com técnicas contemporâneas de gestão e assistência e em 
conformidade com legislações e normas técnicas vigentes, sendo: 

Hospitais 
Gestão completa de hospitais ,  de pequeno, médio e grande porte, especial izados ou gerais ,  de baixa, 
média ou a lta complexidade. 
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Urgência e Emergência 
Gestão completa de pronto socorro e pronto atendimento 

Ambulatório de Especial idades 
Gestão de centros de especial idades, com atendimento em: 

• Consultas médicas especial izadas; 
• Pequenos procedimentos cirúrg icos ambulatoriais: coleta de material para exame 

anatomopatológico, cauterização de lesões, exerese de pequenas lesões; 
• Atendimentos em especial idades não médicas: serviço socia l ,  fonoaudiolog ia,  psicologia e 

nutrição; 
• Exames de apoio ao diagnóstico : audiometria,  eletrocard iografia, exames laboratoriais, teste 

ergométrico, mamografia ,  ecocardiograma, densitometria óssea, RX, USG, espirometria ,  

eletroneuromiografia ;  
• Procedimentos de enfermagem: admin istração de medicamentos, aferição de sinais vita is ,  

medidas antropométricas, g l icemia capilar, curativos, oximetria de pu lso , coleta de exames 

laboratoriais, pré e pós-consulta ; 

SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
Gestão completa das unidades de SAMU ,  inclu indo modernos protocolos de atendimento, treinamento 

continuado e específico (ATLS, ACLS, BLS entre outros) . Gestão dos equ ipamentos e mão de obra. 

UBS - Unidades Básicas de Saúde 
Gestão completa de unidades de UBS's e de todos os serviços ou programas eventualmente 

vincu lados a ela ,  tais como:  Saúde do Homem, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Saúde Buca l ,  

entre outros. 

I 
/ 

Unidades de Terapia Intensiva - UTI 
Gestão completa de UTI (adulto, pediátrico e neonatal) ,  inclus ive 

equipamentos assistenciais completos se necessário. 
com disponibi l ização de {J" 

Reabi I itação 
Gestão de serviços de medicina física e de reabi l itação motora e sensoria l ,  prestando assistênci 

especial izada à pessoa com deficiência através de uma equipe mu ltiprofissional : 

r Aval iação médica e funcional real izadas por médicos especial izados 

Aval iação e atendimento em: fisioterapia, terapia ocupacional ,  fonoaudiolog ia ,  serviço socia l ,  

nutrição, enfermagem, otorrinolaringologia ,  entre outras. 

Avenida Antônio Jose De Carvalho, 409 CEP 17250 000 Bariri/SP Fone: (14) 3662 93 
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Estratégia Saúde da Família 
Gestão completa de recursos humanos, insumos e ferramentas de controle e inovações em todos os 
procedimentos da saúde da famíl ia estabelecidos pelo SUS, visando garantir a continu idade e 
integral idade da atenção ao cidadão, defin idas pelo Min istério da Saúde com a criação Núcleo de 
Apoio à Saúde da Famíl ia - NASF (Portaria GM nº 1 54,  de 24/01 /  2008, Republicada em 04/03/ 2008) . 
O NASF é entendido como uma potente estratégia para ampl iar a abrangência e a d iversidade das 
ações das Equipes Saúde da Famíl ia , bem como sua resolubi l idade, uma vez que promove a criação 
de espaços para a produção de novos saberes e ampl iação da cl ín ica .  O NASF não se constitui porta 
de entrada do sistema para os usuários, mas apoio às equipes de saúde da famí l ia .  Tem como eixos 
a responsabil ização, a gestão comparti lhada e apoio à coordenação do cuidado, que se pretende, pela 
saúde da famí l ia .  Está d ividido em oito áreas estratégicas: atividade física/práticas corporais ; práticas 
integrativas e complementares; reabil itação; al imentação e nutrição; saúde mental; serviço socia l ;  
saúde da criança/adolescente/adulto jovem; saúde da mulher e assistência farmacêutica. 

UBS - Unidades Básicas de Saúde 
Gestão completa de un idades de UBS 's e de todos os serviços ou programas eventualmente 
vincu lados a ela, tais como:  Saúde do Homem, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Saúde Buca l ,  
entre outros. 

CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) 
Gestão de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS. Atendimento intensivo e d iário aos portadores 
com transtornos mentais - psicoses, neuroses graves e demais quadros- cuja severidade e/ou 
persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de cu idado intensivo, comunitário, 
personal izado e promotor de vida. Permite que os usuários permaneçam junto às suas fam íl ias e 
comunidades. 

b. Programa de Capacitação e Desenvolvimento Profissional 

Para enfrentar os desafios e a competividade do mundo corporativo as institu ições, públ icas ou 
privadas, precisam de equipes al inhadas com as estratég ias e bem preparadas para l idar com 
mudanças constantes. Desenvolvemos programas "sob medida" de Capacitação e Desenvolvimento 
de Pessoas, visando promover o aprimoramento das competências necessárias para fazer frente I 

essa realidade. Apoiamo-nos em grande bagagem dos nossos profissionais na área de treinamento e 
desenvolvimento e no domínio de métodos e técnicas da psicologia organizacional .  A partir de 
diagnósticos elaborados com base na real idade de cada empresa, podem ser desenvolvidos os 
segu intes programas: 

\ Desenvolvimento de Lideranças e de equ ipes 

\� � Avenida i\ntõnio Jose De Carvalho, 409 CEP 17250 000 Bariri/SP Fone: (14) 3662 �93 y 
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Comunicação e Relacionamento I nterpessoal 
Capacitações técnicas nas áreas médica ,  administrativa e de enfermagem 

2 0 0 1  

Nossa metodologia visa identificar, faci l itar e acelerar mudanças de atitudes que contribuam para 
garantir a a lta performance dos profissionais e os efetivos resu ltados dos investimentos em 
treinamento. 

e. Logística - compras, armazenamento e distribuição de medicamentos, materiais 

e insumos 

Gestão completa da cadeia de suprimentos, através de soluções personal izadas que abrangem desde 
o recebimento , armazenagem , transporte, d istribu ição e dispensação de medicamentos, materiais e 
insumos, podendo inclusive envolver os processos de compras. I nclui o fracionamento e un itarização, 
preparação de kits de procedimentos e cirúrg icos e ambulatoriais. Todos os serviços util izam sistemas 
integrados de informação que perm item visões operacionais e administrativas estratégicas para a 
melhor tomada de decisão, sempre al inhado às práticas de excelência visando garantir a integridade, 
segurança e pontual idade necessárias. A perfeita gestão dos processos de log ística , reduz custos, 
reduz n íveis de estocagem e acompanha a util ização por parte dos pacientes. 

d. Qualidade e Acreditação 

Através de profissionais especial izados, prepara institu ições para implantação da qual idade e apoia 
tecnicamente o processo de obtenção da Acreditação na metodologia ONA - Organização Nacional 
de Acreditação. 

e. Aval iação de Desempenho Institucional 

'\  r, 

· � 
/ 

O processo de Aval iação de Desempenho I nstitucional atua como elemento faci l itador e integrador das 
� melhores práticas de gestão e assistência e tem como objetivo melhorar o desempenho operacional 

e econômico da instituição. Aval ia e direciona a institu ição nas mais d iversas áreas e processos, 
envolvendo boas práticas de assistência e de gestão ,  cumprimento de exigências legais ,  entre outros ) 
elementos. 

(}, 
f. Programas Especiais 

Criação de programas especiais nas áreas de saúde e educação em saúde de acordo com as 
necessidades particu lares de cada local idade, 

� A'°nida Antfü, io Jose De Cacvc, l ho, 409 CEP 1 7250 ·000 Bann/SP fonec ( 14) 3662 �� 
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Cl ientes 

A partir de novembro de 201 5 , a entidade assumira a gestão do Hospital e Matern idade Municipal 
de São Jose do Ribamar - MA, com o Total de 77 leitos em Cl ín ica Médica , Cirúrg ica, Obstétrica e 
Ortopédica em média e baixa complexidade, atendimento de Urgência e Emergência no Pronto 
Socorro, laboratório e serviços diagnósticos SADT. 

A partir de novembro de 201 5 , a entidade assumira a gestão dos Serviços Médicos no município 
de Aguaí-SP.  

Desde de outubro de 201 5  a entidade presta serviços de consultoria , gestão e ensino para 
o Hospital São Luís - HSLZ Ltda,  un idade hospitalar que presta serviços médicos hospita lares com 

exclusividade aos servidores públ icos do Estado do Maranhão, possuindo 1 00 leitos, sendo 1 6  de UTI , 
Pronto Socorro com média de 5 mi l  atendimentos mensais nas Cl in icas Ortopédica, Pediátrica , Geral  
e Cirúrgica, 200 I nternações em Cl ínica Médica, Pediátrica e Cirúrg ica, 1 80 cirurg ias de médio e grande 
porte, 1 5  mil consultas ambulatoriais em 28 especial idades médicas, tais como Anestesiologia ,  
Cardiolog ia, Angiolog ia, Cl ín ica Médica, Cl ín ica Médica para o Idoso, Endocrinologia, 
Gastroenterolog ia, G inecologia ,  Neurologia ,  Neurologia Pediátrica, Ortopedia ,  Otorrinolaringologia ,  
Alergolog ia ,  Cirurgia Gera l ,  Cirurg ia de Cabeça e Pescoço, Cirurg ia Pediátrica, Cirurgia Torácica, 
Dermatolog ia ,  Fonoaudiolog ia, Hematologia ,  Nefrolog ia, Nutrição Pediatria ,  Pneumologia ,  Proctologia ,  
Reumatologia, Urolog ia ,  Oftalmologia e 83 mi l  exames por mês e que cobrem todas as especial idades 
descritas. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DO C H PEO COMPLEXO 

HOSPITALAR PREFEITO EDIVALDO 0RSI 

A Institu ição atua como Complexo Hospitalar desde 2008, possuindo 255 leitos distribuídos em uma 
área 21 .479 m2 de arqu itetura horizontal ,  com 9 un idades de internação de d iferentes cl ín icas e 1 1  
salas de cirurg ia .  O Hospital conta com um Ambulatório de Especia l idades, com mais de 30 
especial idades ofertadas, e um parque tecnológ ico para execução dos serviços de apoio e diagnose : 
laboratório de patolog ia cl ín ica ,  centro de imagens, endoscopias, métodos gráficos. Possui um amplo 
salão de cerca de 1 000 m2

, contando com infraestrutura para as áreas de Reabi l itação Física , além de 
equipes de Serviço de Atendimento Domici l iar. 

Dentro do Complexo Hospitalar Prefeito Edvaldo Orsi estão local izados 04 serviços que possuem 
gestão direta da Secretaria de Saúde de Campinas que comparti lham a área física: Núcleo de Apoio 
a Saúde da Famíl ia - NASF Sudoeste, o Laboratório Municipa l ,  o Centro de Testagem e 
Aconselhamento Edvaldo Orsi e o Centro de Especial idades Odontológ icas Sudoeste. Para a 
manutenção do bom convívio e da operacional ização efetiva destes serviços, são real izadas reuniões 
periód icas para defin ição de interface entre os d iversos serviços de apoio. Estas un idades continuarão 
sob a gestão direta do Município. 

O CTA e o CEO compart i lham a estrutura e o funcionamento dos serviços do CHPEO (Serviço de 
Recepção, Serviço de Arqu ivamento de Prontuários SAME,  Almoxarifado, Centra l de Materiais 
Esteri l izados - CME,  Nutrição, UCA, Segurança, H ig iene, Zeladoria ,  serviços de I nformática , 
Engenharia Cl in ica e de Manutenção, entre outros) ,  cuja responsabi l idade para sua operacional ização 
será da Organização Socia l ,  portanto, prover tal estrutura é parte desta proposta, contudo a gestão 
desses serviços não é escopo desta proposta . Os insumos, equipamentos e RH para atividades()/ 
assistenciais, serão fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. 

'{/ 

O hospital conta com uma agência transfusional vinculada ao Hemocentro da Un icamp. Os insumos, 
equipamentos e RH para atividades assistenciais, serão fornecidos pelo Hemocentro da Unicamp, 
mediante termo de parceria a ser firmado com a OS. Não faz parte do escopo desta proposta a gestão 
deste serviço .  

O município possui Convênio de Ensino com a São Leopoldo Mandic, que está responsável pela 
equipe especia l izada em bucomaxilofacial .  Os usuários tem acesso a este serviço através do Pronto 
Socorro do CHPEO (traumas e urgências) e também através do SOL. Os procedimentos nece�,r0s 
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para a resolutividade dos casos serão regulados pela CSRA. À Organização Social compete a 
disponibi l ização do centro cirúrg ico, equ ipe mu lt iprofissional e insumos para a real ização dos mesmos, 
com recursos previstos no orçamento de custeio. 

Os mobil iários e equipamentos d ispon íveis no CHPEO estão l istados em inventário e ,  após 
conferência, farão parte integrante da estrutura sob gestão da Organização Socia l .  Outros 
equipamentos poderão ser locados para o cumprimento das metas apontadas no Termo de Referência 
Técnico. 

Qualquer investimento para aqu isição de equipamentos e adequações fís icas complementares, 
especialmente as inadequações apontadas pela Vig i lância Sanitária ,  serão tratadas individual e 
separadamente desta proposta, mediante programa de trabalho específico. 

ÁREAS DE ATENDIMENTO DO CHPEO 

UNIDADES DE INTERNAÇÃO 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO NÚMERO DE LEITOS 

Cl ínica Cirúrgica / Ortopedia 50 le itos 

Cl ínica Médica 64 le itos 

URVA 20 leitos 

Pediatria 11 leitos 

UTI Adulto 40 leitos 

UTI Pediátrica 15 le itos 

Saúde Menta l 20 le itos 

U n idade de Ciru rgia Am bu latoria l 12 leitos 

Leitos de Retaguarda - U rgência 23 le itos 

TOTAL 255 leitos 

\ !1 
! 

j. // AMBULATÓRIO 
ü. 

, 26 Consultórios; 5 Salas de Reabi l itação; Sala De Enfermagem; Sala De Pequena Cirurgi:; i 
• 3 Salas De Cirurg ia Ambulatorial ;  1 Sala Da Recuperação. 
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ESPECIAL! D ADES 

AM BULATÓRIO DE EG RESSO 
BUCOMAXI LO 
CARDIOLOG IA 
CARD IOLOGIA I N FANTI L 
C IRU RGIA AM BU LATORIAL 
C IRU RGIA GERAL 
C IRU RGIA PED IÁTRICA 
C IRU RGIA VASCULAR 
CONSU LTA PRÉ ANESTÉSICA 
DERMATOLOGIA 
ENDOCRINO 
GASTRO ADULTO 
GASTRO I N FANTIL 
HEMATOLOGIA ANTICOAGULAÇÃO) 
NEFROLOGIA 
NEU ROLOG IA 
NEURO I N FANTI L 
OFTALMOLOG IA 
ORTOPEDIA 
OTORRI  NOLARI NGOLOG IA 
PNEU MOLOGIA 
PNEUMO IN FANTIL 
PROCTOLOG IA 
UROLOGIA 

SALAS CIRÚRGICAS 

CENTRO CIRÚRGICO TOTAL DE SALAS LEITOS 
RECUPERAÇÃO PÓS 

ANESTÉSICA 

Cirúrgicas E letivas / U rgência 8 9 

U n idade de C irurgia Am bu latoria l  3 12 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
6 Consultórios Cl ín icos; 1 Sala De Atendimento Crítico/Estabi l ização; 1 Sala De Curativo; 1 Sala b 
Gesso; 1 Sala De Pequena Cirurgia;  1 Sala De Observação Feminino,  1 Sala De Observa o 
Mascul ino ;  2 Salas De Observação I nd iferenciado; 1 Sala De Observação Pediátrica . 

/ 
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(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bari ri) 

CLASSIFICAÇÃO 

Cl ínico 

Pediátrico 

Isolamento 

Saúde Menta l 

SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO 
Diagnóstico por Imagem: 

1 Tomógrafo Computadorizado 
3 Ultrassom 
1 Ressonância 
2 Raios X 
1 Mamógrafo 
2 Equipo Odontológ ico 

Métodos Gráficos: 

1 O Eletrocardiógrafo 
1 Eletroencefalógrafo 

Métodos Opticos: 

1 Endoscópio das vias urinárias 
6 Endoscópio d igestivo 
1 Equipamento para Optometria 

Hemodiálise 

3 Aparelhos 

Serviços de Reabil itação: 

Fisioterapia 
Terapia Ocupacional 
Fonoaudiologia 
Ortopedia 
Neurologia 

LEITOS DE 
RETAGUARDA 

14 le itos 

5 leitos 

1 leito 

3 le itos 

2 0 0 6  

) 
y 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 
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SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR - SAD 

1 EMAP 
2 EMAD 

SERVIÇOS DE GESTÃO DIRETA DO MUNICÍPIO 

Núcleo de Apoio a Saúde da Famíl ia - NASF Sudoeste 
Laboratório Municipal 
Centro de Testagem e Aconselhamento Edvaldo Orsi 
Centro de Especial idades Odontológicas Sudoeste 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES À ASSISTÊNCIA DO PACIENTE 

Assistência Farmacêutica 
Assistência Nutricional 
Assistência em Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Assistência em Psicolog ia 
Assistência em Fonoaudiolog ia 
Assistência Social 
Prevenção e Controle de Infecção Hospita lar 

Fonte: Edital 0212015  e CNESIMS 

2 0 0 7  
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PROGRAMA DE TRABALHO 

A PROPOSTA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE {ANTIGA 

DENOMINAÇÃO : IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 

BARIRI) PARA G ESTÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO 

EVALDO 0RSI SERÁ APRESENTADA EM 4 EIXOS, CONFORME 

1'-SEGUE :  

EIXO 1 - ASSISTÊNCIA ( 1 ª . PARTE : ÁREAS FIM / 2ª . PARTE : ÁREAS MEIO) 

EIXO l i  - GESTÃO 

EIXO I l i  - ENSINO, PESQUISA E I NOVAÇÃO TECNOLOGIA 

EIXO IV - AVALIAÇÃO 

Avenida Aotônio Jose De Cacvalho, 4D9 CEP 17250 .000 Bar ici/SP Fone (14) 3662 9393/ (� 
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Passaremos a apresentar informações necessários para a compreensão do modelo assistencial a ser 
desenvolvido no CHPEO. Trata-se de um modelo norteador das diversas etapas da organização e 
operacional ização dos serviços prestados em cada uma das áreas assistenciais que compõem esta 
un idade hospitalar. 

I n icialmente registramos o compromisso desse modelo em assegurar ao paciente assistido, em todos 
os serviços do Hospita l ,  conforme previsto na Portaria MS Nº 1 .820, 1 3/08/2009, os segu intes direitos: 

1 - Ter um atendimento digno, atencioso e respeitoso .  
2 - Ser identificado e tratado por seu nome e sobrenome. 
3 - Não ser identificado e tratado por: a) números; b) códigos; ou c) de modo genérico, 

desrespeitoso ou preconceituoso. 
4 - Ter resguardado o sigilo sobre seus dados pessoais ,  desde que não acarrete riscos a 

terceiros ou à saúde pública. 
5 - Poder identificar as pessoas responsáveis d ireta e indiretamente por sua assistência, 

por meio de crachás visíveis ,  leg íveis e que contenham: a) nome completo; b) função; c) cargo; d) 
nome da institu ição. 

/ 

6 - Receber informações claras, objetivas e compreensíveis sobre:  a) suspeitas 
diagnósticas; b) d iagnósticos real izados; c) ações terapêuticas; d) riscos, benefícios e inconvenientes 
provenientes das medidas d iagnósticas e terapêuticas propostas; e) duração prevista do tratamento 
proposto; f) necessidade ou não de anestesia, t ipo de anestesia a ser apl icada, instrumental a ser 
uti l izado, partes do corpo afetadas, efeitos colaterais, riscos e consequências indesejáveis e duração 
esperada do procedimento; g) exames e condutas a que será submetido; h) final idade dos materiais 
coletados para exame; i) a lternativas de diagnóstico e terapêutica existentes no serviço em que está 

/}
sendo atendido e em outro serviço ; j) o que julgar necessário. 

{:j' 7 - Consentir ou recusar, de forma l ivre , voluntária e esclarecida, com adequada 
informação, procedimentos cirúrg icos, diagnósticos e/ou terapêuticos a que será submetido, para os 
quais deverá conceder autorização por escrito , no Termo de Consentimento . 

8 - Ter acesso às informações existentes em seu prontuário. 
/ 

9 - Receber, por escrito, o diagnóstico e o tratamento indicado, com o nome e a assinatura, ( J 
do profissional e seu número de registro no órgão de regulamentação e controle da profissão. 

1 0  - Receber as prescrições médicas: a) com o nome genérico das substâncias; b) 
d ig itadas, dati lografadas ou em cal igrafia leg íve l ;  c) sem a util ização de códigos ou abreviaturas; ) 

A"ni d" António Jose De Ca,va I ho, 409 CE P 17250-000 Ba cici/SP Fonec ( 14) 3662-9i f 
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com o nome leg ível do profissional ,  assinatura e seu número de registro no órgão de controle e 
regulamentação da profissão. 

1 1  - Conhecer a procedência do sangue e dos hemoderivados e poder verificar, antes de 
recebe-los, os carimbos que atestaram a origem , sorologias efetuadas e prazos de val idade. 

1 2  - Ter registrados em seu prontuário, principalmente se inconsciente durante o 
atendimento: a) todas as medicações, com as dosagens uti l izadas; b) a quantidade de sangue recebida 
e os dados que permitam identificar sua origem , as sorologias efetuadas e prazos de validade. 

1 3  - Ter assegurados, durante as consultas, internações, procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos, e na satisfação de suas necessidades fisiológ icas: a) sua integridade física; b) sua 
privacidade; c) sua individual idade; d)  o respeito a seus valores éticos e culturais ;  e) o sig i lo de toda e 
qualquer informação pessoal ;  f) a segurança do procedimento. 

1 4  - Ser acompanhado, se assim o desejar, nas consultas, nos exames e no momento da 
internação por uma pessoa por ele ind icada. 

1 5  - Ser acompanhado, se maior de 60 anos, durante o período da internação, de acordo 
com o que d ispõe o Estatuto do Idoso. 

1 6  - Ser acompanhado, se menor de idade, nas consultas, nos exames e durante a 
internação, de acordo com o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

1 7- Ter asseguradas, durante a hospita l ização, sua segurança e a de seus pertences que 
forem considerados indispensáveis pela instituição. 

1 8  - Ter d i reito, se criança ou adolescente, de desfrutar de alguma forma de recreação, 
prevista na Resolução 41  do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. 

1 9  - Ter d i reito, durante longos períodos de hospita l ização, de desfrutar de ambientes 
adequados para o lazer. 

20 - Ter garantia de comunicação com o meio externo, como acesso ao telefone. 
21 - Ser prévia e claramente informado quando o tratamento proposto estiver relacionado 

a projeto de pesquisa em seres humanos, observando o que d ispõe a Resolução 1 96,  de 1 0/1 0/1 996, 
do Conselho Nacional de Saúde. 

J 
22 - Ter l iberdade de recusar a participação ou retirar seu consentimento em qualquer faÍ 

da pesquisa, sem penal ização alguma e sem preju ízo a seu tratamento. ( , 
23 - Ter assegurada, após a alta hospitalar, a cont inu idade da assistência médica. 
24 - Ter asseguradas, durante a internação e após a a lta, a assistência para o tratament 

da dor e as orientações necessárias para o atendimento domici l iar, mesmo quando considerado forr 
de possibi l idades terapêuticas atuais . \ . 

25 - Receber ou recusar assistência moral ,  psicológica, social ou rel ig iosa. 
( 

26 - Recusar tratamentos dolorosos ou extraord inários para tentar prolongar a vida. 
27 - Optar pelo local de morte. 7 1 

Aveo ida  Antônio Jose De Cacvalho, 409 CEP 17250-000 Badd/SP Fo"e ( 14 }  3662 939�y 
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OBJETIVOS D O  M ODELO ASSIS TENCIAL DO CH PEO 

Objetivo e abrangência da assistência hospitalar: 
• Tratamento do d iagnóstico de base e das possíveis compl icações que possam ocorrer ao longo 

do processo assistencial ,  tanto na fase de tratamento, quanto na fase de recuperação; 
• Tratamentos concomitantes, d iferentes daqueles classificados como principal que motivaram a 

internação do usuário, que podem ser necessários, adicionalmente, devido às condições 
especiais do usuário e/ou outras causas; 

• Tratamento medicamentoso que seja requerido durante o processo de internação; 
• Procedimentos e cuidados de enfermagem, necessários durante o processo de internação; 
• Alimentação, inclu ída a assistência nutricional e a l imentação parenteral e entera l ;  
• Assistência por equ ipe médica especializada, pessoal de enfermagem e pessoal técnico ; 
• Uti l ização do Centro Cirúrg ico e procedimentos de anestesia; 
• 
• 

O material descartável necessário para os cuidados de enfermagem e tratamentos; 
Diárias de hospital ização em quarto comparti lhado ou individual ,  quando necessário, devido às 
condições especiais do usuário e/ou quarto de isolamento; 

• Acompanhante para os usuários de acordo com a Pol ítica de Humanização e/ou leg islação 
vigente; 

• Sangue e hemoderivados; 
• Fornecimento de roupas hospitalares; 
• Procedimentos especiais que se fizerem necessários ao adequado atendimento e tratamento 

do usuário, de acordo com a capacidade instalada, respeitando a complexidade do Hospita l .  

Objetivo e abrangência do atendimento ambulatorial :  
• No Hospital serão d isponibi l izadas consultas ambulatoria is ,  para usuários egressos do próprio 

Hospital e, igualmente, aos encaminhamentos efetuados pela Central de Regulação ou 
encaminhamentos da Rede Básica, para as especial idades previamente definidas e pactuada{1 ,, 
para o Hospita l ,  respeitando o l im ite da capacidade operacional do ambulatório .  

. f 
Objetivo e abrangência do atendimento às urgências : 

• Serão considerados atendimentos de Urgência aqueles não programados, que sejam 
dispensados pelo serviço de Urgência aos pacientes egressos do próprio Hospital e também 

\, 
os atendimentos que ocorram de forma referenciada encaminhados por meio da Central de 
Regulação, SAMU ,  Corpo de Bombeiros e Pol ícias Rodoviárias ou ,  ainda, por procura f 
espontânea do usuário; 

O 
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• Será implantado o acolhimento do usuário por classificação de risco, priorizando o atendimento 
por gravidade do caso, conforme protocolo pré-estabelecido, em consonância com as 
orientações do Programa Nacional de Humanização; 

Objetivo e abrangência do Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT: 
• Entende-se por SADT interno, a disponib i l ização de exames e ações de apoio d iagnóstico e 

terapêutico a usuários atendidos nas un idades de Urgência e Emergência ,  I nternados e no 
atendimento Ambulatorial do próprio Hospita l .  E SADT externo a disponibi lização de exames e 
ações de apoio,  diagnóstico e terapêutico à usuários encaminhados pela Central de Regulação 
ou, a inda, por procura espontânea do próprio usuário, respeitando os l imites pactuados e a 
capacidade operacional do SADT. 

Projetos especiais e novas especialidades de atendimento: 
• Novos serviços ou ampl iação dos existentes, seja pela introdução de novas atividades 

diagnósticas e/ou terapêuticas, seja pela real ização de programas especiais para determinado 
t ipo de patolog ia serão planejadas e submetidas a aprovação prévia, para somente depois 
serem executadas. Essas atividades sofrerão anál ise técnica , que envolve a correspondente 
quantificação física e financeira ,  destacada das do atendimento rotineiro do Hospita l ,  e 
apresentação, de forma d iscrim inada, do orçamento econômico-financeiro pois necessitam de 
fonte específica de financiamento. 

RESPONSABILIDADES DO MODELO ASSISTENCIAL 

Fazem parte do modelo assistencial a ser implantado no CHPEO as seguintes responsabil idades: 

./ Cumprir os compromissos e metas a serem pacteados, zelando pela qual idade e resolutividade 
da assistência; 

./ Cumpri r  os requisitos assistenciais , ações e serviços de saúde de alta complexidade e (Y 
determinações de demais atos normativos; / 

./ Util izar d i retrizes terapêuticas e protocolos clín icos val idados pelos gestores ; 
./ Manter o serviço de urgência e emergência geral e especial izado em funcionamento 24 (vinte 

e quatro) horas por d ia ,  nos 7 (sete) dias da semana, e implantar acolh imento com protoc o 
de classificação de risco; 

./ Realizar a gestão de leitos hospitalares com vistas à otimização da uti l ização; 
./ Assegurar a a lta hospitalar responsável , conforme estabelecido na PNHOSP; 

I 
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./ Implantar e/ou implementar as ações previstas na Portaria nº 529/GM/MS, de 1 ° de abri l de 
201 3 , que estabelece o Programa Nacional de Segurança do Paciente, contemplando, 
principa lmente, as seguintes ações: 

• implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente; 
• elaboração de planos para Segurança do Paciente; e 
• implantação dos Protocolos de Segurança do Paciente; 

./ Implantar o Atendimento Humanizado, de acordo com as d i retrizes da Pol ítica Nacional de 
Humanização (PNH) ;  

./ Garantir assistência igual itária sem discriminação de qualquer natureza; 
./ Garantir que todo o corpo clín ico realize a prestação de ações e serviços para o SUS nas 

respectivas especial idades, sempre que estas estejam previstas no Programa de Trabalho 
apresentado pela Contratada; 

./ Promover a visita ampliada (multiprofissional) para os usuários internados; 
./ Garantir a presença de acompanhante para crianças, adolescentes, gestantes, idosos e 

ind ígenas, de acordo com as legislações especificas; 
./ Disponib i l izar informações sobre as intervenções, sol icitando ao usuário consentimento l ivre e 

esclarecido para a real ização procedimentos terapêuticos e diagnósticos, de acordo com 
legislações específicas; 

./ Notificar suspeitas de violência e negl igência, de acordo com a leg islação específica ; e 
./ Disponibi l izar o acesso dos prontuários à autoridade sanitária ,  bem como aos usuários e pais 

ou responsáveis de menores, de acordo com o Código de Ética Médica. 

Produção de Serviços Assistenciais 

O resultado quantitativo da assistência prestado pelo CHPEO será representado pelo seguinte volume 
de produção: 

// 
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Quad ro de Metas de Produção 
(Fonte: Edital 02/201 5) 

1 I nternações Cl ín icas 

2 Procedimentos 
Cirúrg icos 

3 Procedimentos por 
Subgrupo da FPO 

4 Serviço de Atendimento 
Domici l iar 

2.814 

1 644 cl ín ica médica 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 1 6  URVA 
_ ��� _p��-i�tr_i� _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
258 saúde mental 

·· 3 . 000 AIHs > 24 hs 
1 ... :.?.ª? .... tl.9§Pi!_� 1 .... P.i�·-····· 
1 . 500 APACs 

produção ambulatoria l ,  
SADT e urgência e 
emergência 

Assistir 1 200 pacientes 

2 0 1 4  

Passamos a apresentar o Eixo 1 - Assistência, d idaticamente organizado em duas partes, a saber: 

• 1 ª . Parte : Áreas F im - Assistência Di reta Ao Paciente 
• 2ª . Parte : Áreas Meio - Infraestrutu ra Da Ass istência \ 

/} 
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O Complexo Hospitalar Prefeito Edvaldo Orsi é uma un idade de saúde de grande porte, com 255 leitos 
e atendimento de média e alta complexidade, conforme já descrito na sua caracterização in icia l .  

O processo de assistência à saúde, em regime de hospital ização, compreenderá o conjunto de 
atendimentos oferecidos aos usuários, segundo a patolog ia atendida, desde sua admissão 
programada ou de urgência no Hospital até sua saída por a lta , transferência ou óbito. Também fazem 
parte desse processo a assistência de pacientes em regime ambulatorial eletivo ou de urgência, para 
consultas, procedimentos, exames e atendimento domicil iar. Desta forma ,  incl ui-se todos os 
atendimentos e procedimentos necessários para obter, ou completar, o diagnóstico e as terapêuticas 
necessárias para o tratamento no âmbito do Complexo Hospitalar, inclusive as relacionadas a todos 
os tipos de Órteses, Próteses e Materiais - OPM, contempladas na tabela un ificada do SUS.  

A Assistência no CHPEO será organizada com base em Linhas de Cuidado mult iprofissional al inhadas 
ao perfil epidemiológico institucional .  Porém, a construção das Linhas de Cuidado dentro do Hospita l ,  
parte de um conceito ma is  amplo que in icia na própria Rede de Assistência à Saúde do SUS, e 
considera os d iferentes n íveis de complexidade da atenção à saúde desde a básica até a a lta 
complexidade. A observação desse conceito é fundamentalmente importante para que o Hospital 
possa, internamente, estruturar sua assistência de modo a promover e faci l itar o trajeto do paciente ao 
longo de toda Rede, criando fluxos inteligentes e eficientes para o acesso e o encaminhamento deste 
paciente. 

1 .  REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ( RAS) 

A Rede caracteriza-se pela formação de relações horizonta is entre os pontos de atenção com o centro 
de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS) ,  pela centra l idade nas necessidades em saúde 
de uma população, pela responsabil ização na atenção contínua e integra l ,  pelo cuidado 
mu lt iprofissional ,  pelo comparti lhamento de objetivos e compromissos com os resu ltados sanitários e 
econômicos. ( 
A implantação das RAS convoca mudanças radicais no modelo de atenção à saúde praticado no SUS 

r e aponta para a necessidade da implantação de novos modelos de atenção às condições agudas e 
crônicas. 

#,; 
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Desde o in ício da construção do SUS está colocado o desafio de trabalhar redes integ radas de saúde. 
A ideia de Rede está impl ícita nos princípios e diretrizes do SUS, e na Lei 8080. A Rede de Atenção à 
Saúde é fundamental para garantir acesso un iversa! dos cidadãos aos serviços e ações de saúde, de 
acordo com suas necessidades, e para oferecer atenção integral .  

O Pacto pela Saúde, na sua d imensão do  Pacto de Gestão estabelece a necessidade de desenhar 
redes regional izadas de atenção a saúde, organizadas nos territórios das Regiões de Saúde. A Rede 
de Ações e Serviços de Saúde deve assegurar os princípios de universal idade do acesso, equidade e 
integra l idade. As redes, correspondem à articu lação entre serviços e sistemas de saúde, e às relações 
entre atores que aí atuam, mediante relações de interdependência entre os pontos da Rede. 

A RAS tem como objetivo promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão 
de atenção contínua, integra l ,  de qualidade, responsável e humanizada,  bem como incrementar o 
desempenho do sistema em termos de acesso, equidade, eficácia c l ín ica e sanitária; e eficiência 
econômica .  

O CHPEO organizará seus serviços assistenciais sempre considerando seu papel dentro da RAS, no  
sentido de promover o trabalho em Rede, observando o seguinte: 

• Guiar-se através das l inhas de cuidado, através da corresponsabi l ização do cu idado em saúde; 
• Sair da lóg ica do encaminhamento; 
• Diminu ir  a burocratização; / 
• Qual ificar e forta lecer o acolh imento e o vínculo com os usuários; 
• Mapear os percursos dos usuários na Rede, para poder ter maior compreensão e resolubi l idade 

dos casos; 
• Promover o encontro entre os serviços , para d iscussão de casos, troca de saberes e 

experiências; / 
• Melhorar a comunicação entre os serviços ; / 
• Comparti lhar ações e recursos de atendimento sempre que possível ;  
• Acionar e corresponsabi l izar a rede pessoal do usuário - fam íl ia ,  comunidade. ( 

2 .  LINHAS DE CUIDADO 
(/ 

O ponto de partida das Linhas de Cuidado é o objetivo terapêutico que se pretende alcançar, ou seja ,  
r 

o resultado final esperado . Por exemplo: O que se deseja alcançar quando se real iza a " l nte"o 
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Cirúrg ica"? Resposta: Paciente com grau de saúde no m ínimo superior ou melhor do que quando 
admitido,  e sem ter sido vít ima de erro e evento adverso assistencia l .  Partindo desse objetivo final ,  
passamos a estruturar e al inhar todos os processos intra-hospitalares para torna-lo uma real idade. 

A montagem das Linhas de Cuidado requer a apl icação de algumas etapas: 

• Mapear todos os processos organizacionais 
--

• Defin i r  quais Linhas de Cuidado serão elaboradas e os resultados esperados 
• Estabelecer os grupos de trabalho 
• Defin i r: acessos, fluxos, interações, requis itos, documentação, medidas 
• Capacitar, medir e anal isar crit icamente 

Mapear todos os processos organizacionais. 
Em primeiro lugar é necessário mapear todos os processos envolvidos no cuidado à condição cl ín ica 
do paciente e propor que a d iscussão das Linhas se dê de forma coletiva , mu lt idiscip l inar. 

Defin ir  quais Linhas de Cuidado serão elaboradas e os resultados esperados. 
A segunda questão é defin i r  quais Linhas de Cuidado serão montadas. Isto porque sabemos que os 
serviços de saúde têm inúmeros fluxos de cuidado funcionando, para cada grupo nosológ ico, ou 
programas de cuidado. Então deve-se escolher as Linhas de Cuidado que serão prioritariamente 
organizadas. O critério para esta defin ição será a prevalência de determ inado problema de saúde na 
população assistida, observando que essa prevalência deve estar estritamente al inhada com a m issão 
do Hospita l ,  ou seja ,  seu papel dentro da RAS. 
No CHPEO pode-se pensar como prioritárias, entre outras, as Linhas do Cuidado em:  

• Doenças Crônicas: circu latória ,  respiratória ,  d iabetes 
• Sobrepeso e Obesidade: / 
• Paciente Criticamente Enfermo: Adu lto e Criança 
• Paciente Cirúrg ico - Adulto e Criança 
• Atenção Domici l iar 
• Atenção Vascular Aguda 
• Atenção em Saúde Mental 
• Atenção em Ortopedia e Reabil itação 

Isto sign ifica que para cada um destes segmentos de cuidado, deve haver trabalho em 
multidiscipl inar, para construção dos fluxos de acesso, cuidados e a determinação dos result� __ 
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esperados. Os resultados assistenciais esperados serão pautados nas referências da medicina 
baseada em evidências e nas expectativas dos usuários. 

Estabelecer os grupos de trabalho. / 

Criar grupos de trabalho com todos aqueles envolvidos com determinado segmento de cuidado e da 
d iscussão deste grupo os consensos e os fluxos de cuidado devem ser definidos. Somente um 
processo coletivo mult idiscipl inar pode garantir que haja um bom funcionamento das Linhas de 
Cuidado após a sua estruturação. A d iscussão e consenso garante o compromisso de cada um, ativa 
a ideia de que o paciente é o centro dos serviços de saúde. 

Definir: acessos, fluxos, interações, requisitos, documentação, medidas. / 

O importante dos grupos de trabalho é mapear todas as possibi l idades de acesso aos serviços, e usar 
,. a criatividade para garanti r que o sistema trabalhe com base nas necessidades dos pacientes. A 

* -- - -

confiança,  sol idariedade, espírito de equipe, de trabalho em redes, colaboração mútua, são 
(\ fundamentais para que as Linhas de Cuidado funcionem adequadamente ,  como fluxos in interruptos v / 

de cu idado integral à saúde. Com os fluxos e as interações definidas, o grupo deve estabelecer a 
documentação da apl icação da l inha - protocolo mult idiscipl inar - e os ind icadores que i rão medir  cada 
etapa do fluxo e o resultado final esperado. 

Capacitar, medir e analisar criticamente 

Sistematicamente as Linhas de Cuidado serão reaval iadas uti l izando a metodologia PDCA - Plan, Do, 
Check, Act, afim de assegurar que os objetivos traçados para a assistência sejam atingidos, superando 
obstáculos que vierem a surg i r  após sua implantação, ou mesmo aqueles não identificados 
in icialmente. 

Resumo - Para construção das Linhas de Cuidado teremos: 

• 

• 

• 

Identificação da Missão do CHPOE, segundo seu papel dentro da RAS, como direcionador da / 
seleção de Linhas de Cuidado; 

J � Eleição das principais Linhas de Cuidados que, min imamente, deverão ser gerenciadas pelo 
Hospital 

Em cada Linha de Cuidado eleita será identificado: 
a .  Resultado final desejado e ind icador d e  efetividade; 
b. Áreas/setores envolvidos; 
c. Os possíveis acessos do paciente; 
d .  O fluxo do  paciente dentro do  Hospita l ;  
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e. De acordo com o fluxo qual o produto, e seus requ isitos, que uma área entrega para a 
outra, dentro da Linha de Cuidados. Será definido ao menos um indicador de cada área 
que mostre que a parte dela, na Linha de Cuidados, está sendo real izada;  

f. Quais seriam os campos m ínimos que deveriam constar no protocolo mu lt idiscipl inar e 
em seguida a sua descrição; 

g. Treinamento de sensibi l ização e monitoramento de resultados. 

3. ASSISTÊNCIA MUL TIPROFISSIONAL DA SAÚDE 

Serviços prestados por d iferentes profissionais d e  saúde, que atuam d e  forma integrada com objetivo 
de promover, manter, monitorar ou restaurar a saúde do paciente. Fazem parte da equipe 
mult iprofissional da assistência do CHPEO, os seguintes profissionais :  

Médico (com base na Resolução CFM Nº 1 .627/2001 

• Prestar assistência a todos os pacientes que procurarem o Hospita l ,  respeitadas as suas 
final idades; 

• Assist ir  a todos os pacientes sob seu cuidado com respeito, consideração, zelo e ética 
profissional ; 

• Elaborar o prontuário dos seus pacientes, com registros à elucidação de casos em qualquer 
momento; 

• Executar diagnóstico de enfermidades, ind icar e real izar procedimentos terapêuticos; 
• Reg istrar a história cl ín ica (história da doença e anamnese), relatórios de exames e os 

respectivos laudos; 
• Executar e sol icitar exames físicos, psíquicos e complementares visando o d iagnóstico de 

enfermidades ou o acompanhamento terapêutico; 

/ 
i/ 

• Realizar procedimentos cl ín icos, cirúrgicos ou quaisquer outros com finalidade d iagnóstica ,

(/ profi lática , terapêutica ou de reabi l itação que impl iquem em algum procedimento diagnóstico 
ou terapêutico; 

• Zelar para que não se executem tratamentos d iscutíveis do ponto de vista ético ou científico , 
levando-os ao conhecimento do Diretor Cl ínico; 

/) 

Enfermeiro (com base no Decreto Nº . 94.406/1 987) 1 f 
• Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência Y 

de enfermagem ; 
/l 
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• Consulta de enfermagem; 
• Prescrição da assistência de enfermagem ;  
• Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 

2 0 2 0  

• Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos 
científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; 

• Prevenção e controle sistemático da infecção hospita lar, inclusive como membro das 
respectivas comissões; 

• Participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que 
possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem; 

• Participação na prevenção e controle das doenças transm issíveis em geral e nos programas 
de vigi lância epidemiológica; 

• Participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de 
grupos específicos, particu larmente daqueles prioritários e de a lto risco ; 

• Participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, 
particularmente nos programas de educação continuada; 

• Participação nos programas de hig iene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes 
e de doenças profissionais e do trabalho; 

• Participação na elaboração e na operacional ização do sistema de referência e contra-referência 
do paciente nos d iferentes níveis de atenção à saúde; 

• Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura da institu ição de saúde e chefia de 
serviços e de un idades de enfermagem. 

Técnico de Enfermagem (com base no Decreto Nº . 94.406/1 987) 

Exerce as atividades auxi l iares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem, cabendo
lhe: 
1 - Assistir ao Enfermeiro :  

/ 

../ No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência d(/ 

Enfermagem; 
../ Na prestação de cuidados d i retos de Enfermagem a pacientes em estado grave; 
../ Na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigi lância 

epidemiológica; 

} 

../ Na prevenção e controle sistemático da infecção hospita lar; 
../ Na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a paciente� 

durante a assistência de saúde; \; 
l i  - Executar atividades de assistência de Enfermagem, excetuadas as privativas do Enfermeiro J 
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Auxil iar de Enfermagem (com base no Decreto Nº . 94 .406/1 987) 

Executa as atividades auxi l iares, de n ível médio atribu ídas à equipe de Enfermagem, cabendo-lhe: 
1 - Preparar o paciente para consultas , exames e tratamentos; 
li - Observar, reconhecer e descrever sinais e s intomas, ao n ível de sua qual ificação; 
I l i  - Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rot ina, além de outras atividades de 
Enfermagem, tais como: 

./ Ministrar medicamentos por via ora l  e parenteral ;  
./ Realizar controle h ídrico; 
./ Fazer curativos . 
./ Aplicar oxigenoterapia, nebul ização, enterocl isma, enema e calor ou frio; 
./ Executar tarefas referentes à conservação e apl icação de vacinas; 
./ Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; 
./ Real izar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico; 
./ Colher material para exames laboratoriais ;  
./ Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios; 
./ Circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar; 
./ Executar atividades de desinfecção e esteri l ização; 

IV - Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, inclusive al imentá
lo ou auxi l iá-lo a al imentar-se; zelar pela l impeza e ordem do materia l ,  de equipamentos e de 
dependências de un idades de saúde; 
VI - participar de atividades de educação em saúde, inclusive: orientar os pacientes na pós-consulta , 
quanto ao cumprimento das prescrições de Enfermagem e médicas; auxi l iar o Enfermeiro e o Técnico 
de Enfermagem na execução dos programas de educação para a saúde; 
V I I  - Executar os trabalhos de rot ina vinculados à alta de pacientes; 
VI I I  - Participar dos procedimentos pós-morte. 

Fisioterapeuta (com base na Resolução Nº . 08/1 978) 

manter, desenvolver o# Prescrever, m inistrar e supervisionar terapia física , que objetive preservar, 
restaurar a integridade de órgão, sistema ou função do corpo humano, por meio de: 
1 - Ação, isolada ou concomitante, de agente termoterápico ou crioterápico, h idroterápico , 
aeroterápico, fototerápico ,  eletroterápico ou sonidoterápico, determinando: 

./ Objetivo da terapia e a programação para atingi- lo; r ./ Fonte geradora do agente terapêutico, com a indicação de particularidades na uti l ização da 
mesma, quando for o caso; 
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./ Região do corpo do cl iente a ser submetida à ação do agente terapêutico; 
./ Dosagem da 49requência do número de sessões terapêuticas, com a ind icação do período de 

tempo de duração de cada uma; 
./ Técnica a ser util izada;  

l i  - Uti l ização, com o emprego ou não de aparelho, de exercício respiratório,  cárd io-respiratório, cárdio
vascular, de educação ou reeducação neuro-muscular, de regeneração muscular, de relaxamento 
muscular, de locomoção, de regeneração osteoarticular, de correção de vício postura l ,  de adaptação 
ao uso de 49requê ou prótese e de adaptação dos meios e materiais disponíveis ,  pessoais ou 
ambienta is ,  para o desempenho físico do cl iente, determinando: 

./ Objetivo da terapia e a programação para atingi- lo; 
./ Segmento do corpo do cliente a ser submetido ao exercício; 
./ Modal idade do exercício a ser apl icado e a respectiva intensidade; 
./ Técnica de massoterapia a ser apl icada,  quando for o caso; 
./ Orientação ao cl iente para a execução da terapia em sua residência, quando for o caso; 
./ Dosagem da 49requência e do número de sessões terapêuticas, com a indicação do período 

- J de tempo de duração de cada uma. 
_('--

Terapeuta Ocupacional (com base na Resolução Nº . 08/1 978) 

Prescrever, m inistrar e supervisionar terapia ocupacional ,  objetivando preservar, manter, desenvolver 
ou restaurar a capacidade funcional do cl iente a fim de habil itá-lo ao melhor desempenho físico e 
mental possível ,  no lar, na escola, no trabalho e na comunidade, através de: 
1 - Elaboração de testes específicos para aval iar n íveis de capacidade funcional e sua apl icação: l i  -
programação das atividades da vida diária e outras a serem assumidas e exercidas pelo cliente, e 
orientação e supervisão do mesmo na execução dessas atividades; 
I l i  - Orientação à fam íl ia do cl iente e à comunidade quanto às condutas terapêuticas ocupacionais a 
serem observadas para a aceitação do cl iente, em seu meio, em pé de igualdade com os demais; 
IV - Adaptação dos meios e materiais disponíveis, pessoais ou ambientais, para o desempenho

/

..,. 
funcional do cl iente; ( / 
V - Adaptação ao uso de órteses e próteses necessárias ao desempenho funcional do cliente, quando 
for o caso; 
VI - Uti l ização, com o emprego obrigatório de atividade dos métodos específicos para educação ou 

I 

reeducação de função de sistema do corpo humano; e 
VI I - Determinação do objetivo da terapia e da programação para atingi-lo; da frequência das sessõf 
terapêuticas, com a ind icação do tempo de duração de cada uma; e da técnica a ser uti l izada.  r 
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Farmacêutico (com base na Resolução Nº . 300/1997) 

1. Assumir a coordenação técnica nas discussões para seleção e aquisição de medicamentos, 
germicidas e correlatos, garantindo sua qualidade e otimizando a terapia medicamentosa. 
li. Cumprir normas e disposições gerais relativas ao armazenamento, controle de estoque e 
distribuição de medicamentos, correlatos, germicidas e materiais médicos hospitalares. 
Ili. Estabelecer um sistema, eficiente, eficaz e seguro de dispensação para pacientes ambulatoriais e 
internados, de acordo com as condições técnicas hospitalares, onde ele se efetive. 
IV. Dispor de setor de farmacotécnica composto de unidades para: 

a) manipulação de fórmulas magistrais e oficinais; 
b) manipulação e controle de antineoplásicos; 
c) preparo e diluição de germicidas; 
d) reconstituição de medicamentos, preparo de misturas intravenosas e nutrição 
parenteral; 
e) fracionamento de doses; 
f) análises e controles correspondentes; 
h) outras atividades passíveis de serem realizadas segundo a constituição da farmácia 
hospitalar e características do hospital. 

V. Elaborar manuais técnicos e formulários próprios. 
VI. Manter membro permanente nas comissões de sua competência, principalmente: 

a) na comissão de farmácia e terapêutica ou de padronização de medicamentos; 
b) na comissão de serviço de controle de infecção hospitalar; 
c) na comissão de licitação ou parecer técnico; 
d) na comissão de suporte nutricional. 

VI 1. Atuar junto a Central de Esterilização na orientação de processos de desinfecção e esterilização 
de materiais, podendo inclusive ser o responsável pelo setor. 
VI 11. Participar nos estudos de ensaios clínicos e no programa de farmacovigilância do hospital. 
IX. Exercer atividades formativas sobre matérias de sua competência, promovendo cursos e palestras

� e criando um setor de Informações de Medicamentos, de acordo com as condições do hospital. (/ 
X. Estimular a implantação e o desenvolvimento da Farmácia Clínica. 
XI. Exercer atividades de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia farmacêuticas no preparo de 
medicamento e germicidas. 

Nutricionista (com base na Resolução Nº . 223/1999) 

1. Avaliar a dieta, através de diferentes métodos, diagnosticando sua 
necessidades nutricionais e dietoterápicas, considerando o aporte por via 

l 
adequação frente as 

� 
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parenteral, e aos hábitos alimentares, incluindo padrão alimentar quanto ao número, tipo e composição 
das refeições, disciplina, restrições e preferências alimentares e apetite; 
li. Avaliar os hábitos e as condições alimentares da família, com vistas ao apoio dietoterápico, em 
função de disponibilidade de alimentos, condições, procedimentos e comportamentos em relação ao 
preparo, conservação, armazenamento, higiene e administração da dieta; 
Ili. Avaliar o estado nutricional do paciente, utilizando medidas antropométricas e exames laboratoriais, 
solicitados pelo Nutricionista ou por outro profissional, a partir dos diversos métodos e técnicas 
cientificamente comprovados, considerando aspectos individuais e clínicos; 
IV. Participar, em conjunto com equipe multiprofissional, do processo de indicação, evolução e 
avaliação da nutrição enteral e/ou parenteral; 
V. Efetuar a prescrição da dieta e/ou dietética, baseada nos diagnósticos nutricionais, considerando 
diagnósticos e condutas dos demais profissionais da equipe multiprofissional; 
VI. Classificar o atendimento segundo Níveis de Assistência em Nutrição, conforme necessidades 
dietoterápicas e/ou fatores de riscos individuais ou de ambiente de vida; 
VII. Sistematizar o atendimento de nutrição, efetuando levantamentos de dados, diagnósticos e 
condutas, incluindo prescrições e orientações, segundo a patologia e demais fatores que envolvem a 
dietotetapia, durante o tratamento e o momento da alta em nutrição; 
VIII. Avaliar sistematicamente a aceitação e adequação nutricional da dieta, a evolução do estado 
nutricional e clínica do paciente, fazendo alterações nas prescrições da dieta e/ou dietética e demais 
condutas, se necessário; 
IX. Planejar, desenvolver e avaliar o programa de educação nutricional destinado ao paciente; 
X. Dar alta em nutrição; 
XI. Registrar e assinar no prontuário todo atendimento de nutrição prestado ao paciente; 
XII. Participar do desenvolvimento de protocolos de pesquisas. 

Fonoaudiólogo (com base na Lei Nº . 6965/1981) 

• 

• 

• 

• 

• 

Possuir um conhecimento profundo da anatomia e fisiologia de cabeça e pescoço necessário 
para reabilitar patologias neurológicas envolvendo deglutição e linguagem. 

/] 
Possuir um conhecimento profundo da anatomia e fisiologia da audição para a realização dJs tfl 
exames audiológicos. 

) 

Elaborar diagnóstico fonoaudiólogo, a partir de uma análise da avaliação fonoaudiologia e dos 
I 

exames complementares. 
Acompanhar e reavaliar sistematicamente o paciente, reajustando ou alterando as condut s 
terapêuticas, tendo por base o diagnóstico fonoaudiólogo, com objetivos específicos. 

u a 

Evoluir no prontuário multiprofissional do paciente o que foi constatado no atendimento em leito, 
assim como a alta fonoaudiologia e orientações pós-alta com paciente e familiares. .,.,:2� 
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• Realizar, analisar e laudar os exames audiologicos no qual estão inclusos audiometria tonal, 
audiometria vocal, audiometria infantil condicionada, audiometria ocupacional, imitanciometria, 
emissões otoacusticas e PEATE/BERA (Potencias Evocados Auditivo de Tronco Encefálico) 

• Discutir e emitir relatórios em casos clínicos e assuntos pertinentes à instituição e ao grupo de 
profissionais, bem como pesquisas e análises críticas com dados qualitativos e quantitativos 
em prol da segurança e qualidade de vida. 

Psicólogo Hospitalar (com base na Resolução Nº . 02/2000) 

• Atua participando da prestação de serviços de nível secundário ou terciário da atenção a saúde. 
Atende a pacientes, familiares e/ou responsáveis pelo paciente; membros da comunidade 
dentro de sua área de atuação; membros da equipe multiprofissional e eventualmente 
administrativa, visando o bem estar físico e emocional do paciente; e, alunos e pesquisadores, 
quando estes estejam atuando em pesquisa e assistência; 

• Oferece e desenvolve atividades em diferentes níveis de tratamento, tendo como sua principal 
tarefa a avaliação e acompanhamento de intercorrências psíquicas dos pacientes que estão ou 
serão submetidos a procedimentos médicos, visando basicamente a promoção e/ou a 
recuperação da saúde física e mental. Promove intervenções direcionadas à relação 
médico/paciente, paciente/família, e paciente/paciente e do paciente em relação ao processo 
do adoecer, hospitalização e repercussões emocionais que emergem neste processo; 

• O acompanhamento pode ser dirigido a pacientes em atendimento clínico ou cirúrgico, nas 
diferentes especialidades médicas. Podem ser desenvolvidas diferentes modalidades de 
intervenção, dependendo da demanda e da formação do profissional específico; dentre elas 
ressaltam-se: atendimento psicoterapêutico; grupos psicoterapêuticos; grupos de 
psicoprofilaxia; atendimentos em ambulatório e Unidade de Terapia Intensiva; pronto 
atendimento; enfermarias em geral; psicomotricidade no contexto hospitalar; avaliação 
diagnóstica; psicodiagnóstico; consultoria e interconsultoria; 

• No trabalho com a equipe multidisciplinar, preferencialmente interdisciplinar, participa de 
decisões em relação à conduta a ser adotada pela equipe, objetivando promover apoio e 
segurança ao paciente e família, aportando informações pertinentes à sua área de atuação, /J 
bem como na forma de grupo de reflexão, no qual o suporte e manejo estão voltados para / 
possíveis dificuldades operacionais e/ou subjetivas dos membros da equipe. ;; 

Assistente Social (com base na Lei Nº 8.662/1993) 

• Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria 
de Serviço Social; 

• Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à populaçã
ffi 
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• Realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais 
junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades; 

• Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos 
e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; 

• Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; 
• Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social 

e para subsidiar ações profissionais; 
Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas 
e projetos na área de Serviço Social; 

4. PROTOCOLOS 

O Hospital terá Protocolos Multidisciplinares e Protocolos Institucionais gerenciáveis, cujo objetivo é 
padronizar as condutas assistenciais e permitir a prestação de uma assistência segura aos pacientes. 
Médicos e demais profissionais do Hospital farão cumprir os protocolos instituídos. 

Protocolos Multiprofissionais: 

São protocolos de conhecimento de toda a Instituição, cujo desempenho, resultado e cumprimento são 
acompanhados através de auditorias periódicas e evolução dos indicadores de processos. Os 
protocolos serão classificados em: 

• Protocolo Clínico Institucional 
• Protocolo De Segurança Do Paciente 

Protocolo Clínico Institucional 

Os protocolos clínicos institucionais são definidos de acordo com as patologias de maior prevalência 
em cada especialidade e são monitorados através de indicadores de resultados de qualidade da IJ 
assistência. Propomos que os protocolos seguintes sejam instituídos, bem como outros sejam '{) 
implementados de forma gradual para todas as especialidades, demonstrando a evolução da 
maturidade de toda equipe multiprofissional da assistência. 

• Protocolo De Acidente Vascular Cerebral / 

• Protocolo De Dor Torácica 
• Protocolo De Pneumonias Comunitárias 
• 

l. 
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• Protocolo De Lateralidade 
• Protocolo De Parada Cardio Respiratória Adulto 
• Protocolo De Parada Cardio Respiratória Infantil 
• Protocolo De Sepse 
• Protocolo De Infecção Do Trato Urinário 
• Protocolo De Trombose Venosa Profunda E Trombo Embolismo Pulmonar 
• Estratificação de Risco da Urgência e Emergência / 

Protocolos De Segurança Do Paciente 

• Identificação Do Paciente 
• Transferência Interna 
• Cirurgia Segura 
• Higienização Das Mãos 
• Segurança Na Utilização De Medicamentos De Risco E De Alerta 
• Orientação E Plano De Alta 
• Registro Seguro Em Prontuário 
• Prevenção De Queda 
• Prevenção De Úlcera Por Pressão 

2027 

Os Protocolos utilizados no Hospital, estarão disponíveis em manuais atualizados, conforme modelos 
detalhados no item Anexos Técnicos do Projeto. Estes documentos foram desenvolvidos pela 
Organização Social, e serão disponibilizados para que os profissionais do Hospital providenciem sua 
adaptação às especificidades locais, conforme preconizam os processos gerenciais. Na sequência 
serão submetidos a aprovação do responsável técnico local (RT - Médico, Enfermagem, 
Administração). A partir da aprovação serão cadastrados e disseminados para toda equipe através de 
treinamentos. 

5. CONSENTIMENTO INFORMADO 
(com base na Resolução CFM Nº 1.931/2009) 

Tem como finalidade padronizar rotina para aplicação dos Consentimentos Informados, com o intuit
i

/ 
de garantir que o paciente seja informado dos seus riscos em relação à cirurgia ou exame que estará 
realizando, bem como, cumprir com o código de Ética Médica, aprovado pelo Conselho Federal d y 
Medicina, que prevê a obrigatoriedade do procedimento. 
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O Consentimento Informado é um elemento característico do atual exercício da medicina, não é 
apenas uma doutrina legal, mas um direito moral dos pacientes que gera obrigações morais para os 
médicos. 

O consentimento informado é composto por três elementos básicos: competência e/ou capacidade, 
informação e consentimento. 
Os quatro elementos necessários para que um consentimento informado seja considerado válido são 
os seguintes: fornecimento de informações, compreensão, voluntariedade, consentimento (validado 
com a assinatura do paciente ou seu responsável no termo de consentimento). 

O Consentimento Informado será obrigatório no CHPEO para: 
• Todo procedimento invasivo, considerado eletivo; 
• Procedimento eletivo que envolva: sedação, analgesia e anestesia. Neste caso, o 

anestesiologista deverá preencher o documento e orientar o paciente e/ou seu responsável sobre 
os riscos do ato anestésico, sendo os demais riscos orientados pelo cirurgião responsável; 

• Administração de hemocomponentes; 
• Exames (eletivos) de endoscopia, colonoscopia e de imagem contrastados (exames radiológicos 

e tomografias); 

Os procedimentos em pacientes com risco iminente de morte (emergenciais) estão dispensados da 
assinatura deste documento. 
A responsabilidade pelos esclarecimentos referente ao procedimento e coleta da assinatura do 
paciente ou seu responsável é do médico que realizará o procedimento. 
Os formulários de Consentimento Informado do Hospital estarão disponíveis na recepção e postos de 
enfermagem. Para procedimento que não possua termo especifico deverá ser usado o termo de 
consentimento geral padronizado. 
Será necessária a assinatura de um responsável no termo, nos casos abaixo descriminados. Nos 
demais casos, o próprio paciente poderá assinar o termo de consentimento. 

• 
• 
• 

Menores de 18 anos (o responsável deverá ser os pais ou responsável legalmente constituído)

r

; ,... 
Maiores de 60 anos (poderá ser qualquer membro da família, capaz e maior de 18 anos); 
Incapacitados (o responsável deverá ser os pais ou responsável legalmente constituído) . 

Nos casos que envolvam procedimentos cirúrgicos deverão ser assinados dois termos: um c m 

ao ato anestésico. 
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6. SAE-SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

(com base na Resolução do COFEN nº 358/2009) 

2029 

No Hospital serão prestados cuidados integrais aos pacientes, portanto estão previstas a formalização 
da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem. A implantação, 
planejamento, organização, execução e avaliação do processo de enfermagem, compreende 

as seguintes etapas: 

Consulta de Enfermagem 
Compreende o histórico (entrevista), exame físico, diagnóstico, prescrição e evolução de enfermagem. 
Para a implementação da assistência de enfermagem, devem ser considerados os aspectos essenciais 
em cada uma das etapas, conforme descriminados a seguir: 

Histórico 
Conhecer hábitos individuais e biopsicossociais visando a adaptação do paciente à unidade de 
tratamento, assim como a identificação de problemas. 

Exame Físico 
O Enfermeiro deverá realizar as seguintes técnicas: inspeção, ausculta, palpação e percussão, de 
forma criteriosa, efetuando o levantamento de dados sobre o estado de saúde do paciente e anotação 
das anormalidades encontradas para validar as informações obtidas no histórico. 

Diagnóstico de Enfermagem 
O Enfermeiro após ter analisado os dados colhidos no histórico e exame físico, identificará os 
problemas de enfermagem, as necessidades básicas afetadas e grau de dependência, fazendo 
julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da família e comunidade, aos problemas, 
processos de vida vigentes ou potenciais. 

L 

Prescrição de Enfermagem 7/ É o conjunto de medidas decididas pelo Enfermeiro, que direciona e coordena a assistência d 
Enfermagem ao paciente de forma individualizada e contínua, objetivando a prevenção, promoção, 
proteção, recuperação e manutenção da saúde. 

{(] Evolução de Enfermagem (/ 
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É o registro feito pelo Enfermeiro após a avaliação do estado geral do paciente. Desse registro constam 
os problemas novos identificados, um resumo sucinto dos resultados dos cuidados prescritos e os 
problemas a serem abordados nas 24 horas subsequentes. 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE será implantada em todo o Hospital e no 
Serviço de Assistência Domiciliar, com registrado formal no prontuário do paciente, composto por: 

• Histórico de enfermagem 
• Exame Físico 
• Diagnóstico de Enfermagem 
• Prescrição da Assistência de Enfermagem 
• Evolução da Assistência de Enfermagem 
• Relatório de Enfermagem 

No caso de Assistência Domiciliar, o prontuário permanecerá junto ao paciente assistido. 

7. GRADUAÇÃO DA COMPLEXIDADE DO CUIDADO 

A introdução do conceito de Sistema de Classificação de Paciente - SCP, na prática gerencial do 
enfermeiro, contribuiu para o aperfeiçoamento dos modelos utilizados para a determinação da carga 
de trabalho da equipe de enfermagem, uma vez que evidenciava a variação do tempo médio de 
trabalho de enfermagem dedicado aos pacientes classificados nas diferentes categorias de cuidado, 
possibilitando, também, a adequação dos métodos até então utilizados na determinação dos custos 
da assistência prestada. 

O SCP é definido como um sistema que permite a identificação e classificação de pacientes em grupos 
de cuidados, ou categorias, e a quantificação dessas categorias como medida dos esforços de 
enfermagem requeridos. 

? O SCP pode ser entendido, ainda, como uma forma de determinar o grau de dependência de um 
paciente em relação à equipe de enfermagem, objetivando estabelecer o tempo despendido no 
cuidado direto e indireto, bem como o qualitativo de pessoal, para atender às necessidades 
biopsicossocial e espirituais do paciente. 

/ 

Propomos a utilização do Instrumentos de Fugulin et ai. , conforme tabela seguinte. 

J 
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Tabela 1 . lrs:rcrnen:o ce oo.ssílícaqão de pac,entes de Fuguhn er ai.'\ mod1 ic.aco corforme S-Jgesião das enle:meiras co HU-USP. São Pat.lo. 
2002 

AREA DE  
CUIDADO 

GRADAÇAO D A  COMl'LEXIDAOE ASSISTEHCI.AL  
3 2 

Estado llenul ,ncon:.c:eite Per íeóos de inconsciência ?etiooos de desorien:acão Dr,enta�ão no tempo e no 
no !empo e no �paço e�p�o 

Oxiecn�io 

Sint11is vítt11is 

lloti!id.tde 

Dumb ul,1�ão 

Alimenlll�áo 

Cuidado corporal 

Elimiu�io 

Ttr.tpê utict11 

Venh�ãc mecbica iu:o ce 
•:ent .aoor} 

Controle e .nter,alC:. me10:es 
ou ,çua,s a 2 horas 

lr.-c.1pa! ce mc'I .mentar qualquer 
Se;me-ito corporal 

Muda-;ca de oecúb::c e 
mO\'mié'.lta:ão passiva 

prc',lramada eºrea· • .zada pe.a 
enfer�açem 

R.esm:o ao le te 

Através de cateter central 

3a::ho no !eito .1ig;ene oral 
realizada pela enfermagem 
Evacua.cão rc lerto e use oe 

sonda ·,esica, para con:rcle de 
ct,.rese 

Uso continuo de m:iscara o• cate:er Uso .,temi ten:e óe mi.seara 
de oXl;lé n,o ou cateter 

de oxigerio 
Co:itrole em m:ervale!. ce 4 hcrai. Ccn:ro:e eri 1n!er1al0� 

de 6 hora!; 
D1f.::iJldaoe para mo .me lar L,mi:a�ão de mowre1tos 

�me,to::. 

cotporais 
M .. aança de decub to e 

mo•:imen:acão passNa auxi.,aca 
pelá entermaçem 

Locc,'l'loçáo a:m-e:; de cadeira de 
roda:;. 

Atra•,és de w�da 
llaSOQJ$:J:CJ 

Banr10 de ch1Jveiro. íj.ene oraf 
rea,izada pela e ermagem 

Joo tte oo'lladre o· elimmações no 
le,,c 

hecessta de a.:x il o para 
deamtular 

?or boca com a,ú,o 

Auxílio no banho oe e u\•e.ro 
elou na h"Qiene ora 

'..iro de va!.C sa.'litàr:o rom 
aux ílio 

Jsc ce ó roças a:;oai: .. � par;,. EV con:hua ou at:a•:é� de senda ::V inrermi:ente 
manutenção de ?A aso,;âarca 

Con:icle de rc:in.a 
•S hora:;\ 

1,lovi�en:a todos os 
�grr.e"1t� {:Orpo,a.:.t 

IM Ca VO 

Segundo Resolução COFEN Nº 293/2004, será observado o referencial mínimo para o quadro de 
profissionais de Enfermagem, incluindo todos os elementos que compõem a equipe, para as 24 horas 
de cada Unidade de Internação, considera o SCP, as horas de assistência de Enfermagem, os turnos 
e a proporção funcionário/leito. 

Para efeito de cálculo, devem ser consideradas como horas de Enfermagem, por leito, nas 24 horas: 

• 3,8 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência mínima ou autocuidado; 
• 5,6 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência intermediária; 
• 9,4 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência semi-intensiva; 
• 17,9 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência intensiva. 

!7 

! l 

O quantitativo de profissionais estabelecido será acrescido de um índice de segurança técnica ( lsi-6)/ 
não inferior a 15% do total. rJ 
O paciente da área psiquiátrica, com intercorrência clínica ou cirúrgica associada, será classificado um ---
nível acima no SCP, iniciando-se com cuidados intermediários. 

O paciente crônico com idade superior a 60 anos, sem acompanhante, classificado pelo SCP com 
demanda de assistência intermediária ou semi-intensiva será acrescido de 0,5 às horas de 
Enfermagem. 
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8. PLANO TERAPÊUTICO MUL TIPROFISSIONAL 

Instrumento usado para planejar assistência ao paciente desde a internação até a alta hospitalar 
através de um plano terapêutico elaborado pelo médico e aplicado pela equipe multiprofissional, 
garantindo assim, uma assistência integral e contínua. 

Equipe Multiprofissional :  Grupo de profissionais de diferentes categorias que prestam assistência 
ao paciente: médico, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
psicólogo, assistente social, serviço de infecção hospitalar e comissões hospitalar�s (EMTN, 
Transplantes, Curativo). 
São competências da Equipe Multiprofissional: 

• Facilitar a identificação e avaliação precoces dos doentes que requeiram cuidados continuados 
integrados. 

• Garantir apoio e acompanhar aos doentes e família, durante os processos assistências e de 
planejamento de alta. 

• Articular-se com os serviços de internação do hospital e dos recursos de comunidade de modo 
a facilitar o reingresso do doente em situação de agudização da doença na unidade hospitalar. 

• Articular-se com os serviços de atenção a saúde do Município de origem para facilitar à alta e 
o reingresso social. 

Etapa 1 :  Admissão do paciente na unidade 
Responsável: Médico 
Ao ser admitido o médico levanta os problemas do paciente na Anamnese I Exame Físico. Preenche 
o Formulário de Avaliação Médica da unidade correspondente traçando o Plano Terapêutico para que 
haja o acompanhamento assistencial de outros profissionais. Deverá o médico estimar a previsão de 
alta do paciente. 
Nota 1 :  Haverá triagem nutricional, em acordo com o tipo de paciente, até 72 horas da internação. 
Nota 2: A farmácia clínica fará, em paralelo, as análises das prescrições diariamente, fazendo as 
orientações necessárias. 

Etapa 2 :  Aplicação do plano terapêutico 
Responsável: Equipe multidisciplinar. 

( 
Os membros da equipe multidisciplinar realizam o plano terapêutico e registram as informações e 
avaliações do paciente na evolução clínica. A equipe Multidisciplinar ao fazer a primeira visita ao 
paciente deverá carimbar, assinar e colocar a data no campo de início de atendimento (quand 
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profissional for solicitado). Após a primeira visita e evolução do paciente o médico deverá solicitar 
interconsulta para Fisioterapia, TO, Psicologia, Nutrição e Serviço Social conforme necessidade do 
paciente. 

Etapa 3: Discutir o caso do paciente com o médico 
Responsável: Equipe Multidisciplinar 
A Equipe Multidisciplinar fica responsável por transmitir o feed back do plano terapêutico para o 
médico, para que juntos discutam a melhor conduta a seguir. Essa conduta deverá ser registrada na 
evolução clínica. 

Etapa 4: Acompanhamento do paciente 
Responsável: Enfermeiro 
Enfermeiro acompanha o paciente até sua saída (seja por alta, transferência ou óbito). Os demais 
membros acompanham até a finalização da terapêutica traçada. 
A equipe multidisciplinar deverá evoluir, carimbar e assinar o formulário de evolução clínica, 
registrando quando o paciente estiver de alta e comunicar a enfermagem a finalização do atendimento. 

Plano Terapêutico Multiprofissional - Formulário 

Nome: Reoistro: l Data: 
Diagnóstico principal: Perfil PID: paciente morador do município com possibilidade de 

término do tratamento em domicilio: D Sim D Não 

Comorbidades 
( ) Hipertensão Arterial Sistémica ( ) Etilismo 
( ) Insuficiência Cardíaca Crônica ( ) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
( ) AVE ( ) Insuficiência respiratória crônica 
( ) Tabagismo ( ) SD Demencial 
( ) lmunodeprimido ( ) Hipotireoidismo 
( ) Hepatopatia ( ) Obesidade 
( ) Diabetes ( ) Neoplasia 
Tratamento previsto: 
Data estimada da alta: 
Antibioticoteracia: 0Profilático 0Terapêutico [ llnfeccão domiciliar D lnfeccão hoscitalar Osem ATB 
Antibiótico: I Temoo orevisto: 
Protocolos médicos: OBCP OIAM OSEPSE 0Paliativo 0Profilaxia TVP 
Medicamentos em uso: 
Reconciliacão medicamentosa: 1 l Sim I lNão 
Aleraias: 
Protocolos multidisciplinares: LJUPP LJQueda L]Flebite DBroncoaspiracão/PAV 
Médico/CRM: Enfermeiro/COREN: 

\ 

r 
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Avaliação de Ríscos 

Risco Fisioterapêutico: 
Avaliação neurológica: Glasgow __ _  / Ramsay _ __ 
Avaliação motora 0Hemiplegia 0Hemiparesia D Alteração de força muscular D Impossibilidade de avaliação 
Avaliação pulmonar 0Diminuida 0Abolida 0Ruidos adventícios 
0Desconforto respiratório 
O Necessidade de assistência ventilatória invasiva ou não invasiva 
O Indicação de acompanhamento Osem indicação de acompanhamento 

Risco Psicológico: 
O Paciente ou familiar apresentando irritabilidade, medo, impaciência, hostilidade frente a doença e hospitalização. 
O Paciente ou familiar apresentando desanimo, apatia ou tristeza frente a doença e hospitalização. 
O Paciente ou familiar apresentando conflitos biopsicossociais que necessitem acompanhamento. 
O Paciente com dificuldade de adesão ao tratamento frente ao processo de hospitalização. 
O Paciente com recursos psíquicos positivos (1 ª avaliação) 
Risco Fonoaudiológico: 
O Presença de tosse, engasgas ou voz com ruídos de secreção durante ou após a alimentação ou administração da medicação. 
O Rebaixamento do nivel de consciência com alimentação por via oral liberada. 
O Limitação da fala por intubação Orotraqueal por mais de 48h ou Traqueostomizados (Paciente Consciente). 
D Incapacidade ou dificuldade na compreensão e/ou expressão oral. 
O Dificuldade para mastigar I deglutir. 
O Risco inexistente no momento 

Risco Social: 
O Desconhecido 0Vitima de acidente doméstico ou trabalho (suspeita de) 
0Desacompanhado (internado sem familiar) 0Necessidade de recursos da comunidade 
O Suspeita de violência física ou sexual 0Suporte espiritual 

Risco Nutricional: 

Planos terapêuticos ou readequação do plano terapêutico 

Data: Hora: Especialidade: 

Data: Hora: Especialidade: 

Data: Hora: Especialidade: 

Data: Hora: Especialidade: 

Data: Hora: Especialidade: 

Data: Hora: Especialidade: 

1 . • {:n!iifü Data Visitas multidisciplinares t: Assinatura w 
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9. PLANO DE ALTA QUALIFICADA 

É o conjunto de ações e intervenções terapêuticas elaboradas com vistas a prover o paciente de 
todas as orientações para continuidade do seu tratamento pós alta hospitalar incluindo a contra
referência na Rede de Atenção à Saúde. 

Etapa 1 :  Registros de alta 
Responsável: Médico 
O Plano de Orientação para Alta Médica inclui documentação de identificação do paciente, dados da 
admissão, diagnóstico principal e secundários, acompanhado dos CID, procedimentos cirúrgicos e/ou 
invasivos e exames com sedação/anestesia, principais intercorrências, tratamento clínico e principais 
medicações realizadas, condições de alta e orientações médicas. 

Etapa 2 :  Orientações de alta 
Responsável: Enfermagem e demais profissionais conforme necessidade. 
O plano de alta deve estar consistente com as necessidades do paciente. Entrevistas com 
paciente/responsável para verificar o envolvimento deste no desenvolvimento do plano de alta. Ele 
está preparado para receber a alta. Houve capacitação de familiar/paciente para a continuidade dos 
cuidados. Foi informado sobre como buscar ajuda no pós alta. 

Etapa 3 :  Tratamento pós alta 
Responsável: Administração/Recepção 
A continuidade do tratamento deve ser objeto de alinhamento com a Unidade Ambulatorial, bem como 
com as Unidades Básicas, possibilitando tanto quanto possível o planejamento e pronto agendamento 
das próximas fases previstas para a continuidade do tratamento. 

• Formulário para Alta: p 

/} 
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ArQn e1nl1ente: 
Rospousilvol 1>ela omissíto; 
01:'ta: 

No1110 

Data d.'.' lnta-rnaçà:o 

O;,ta da .:tlt.:) 

Motrvo da lntGrnação 

Al TA HOSPITALAR 

Q F Ó M 

Hora 

o,.agnosuco Pnnc1p8I 

Oi.Jgnóstico S,:,cundâti<> 
CIO . . . .. ... ... ...... ...... ........................... . 

CID ···········-··········-································· _ 

CID .............................. ... ... . 

CIO -·· ··················-·····················-················· 
CID 

Tratamenlo Clinico e P11ncipa1s MedicaçÕ<!'S Reahzadas 

Condições d.i Alt1,1 

Tipo de saída; O Alta O Óbito O Cu1ado 

Mo1ivo da saída; 
Q A p,ad1do 
O Óbito < 24h 

O Melhorado 
Q Ób110 ;; 24h 

O Transfor1do 
O lnalterdo 
O Mecrops1a 

O A:;:;is1encia Dom,ç,liar 

Nome CRM Logivol ou C;uhnbo 

Curn.tivos o Fendas cnurg,cas 

i 

· · · · · ·-· ·· J 
ORIENTAÇÕES PÔS ALTA 

Condiçôe, d& Alta 

O Oslo mias O 

O Sim O Nao Quais? 

Assinatura 

UPP o Outrns 

Otient.1do quan10 aos culdadoi 
SHG O S11n O Não 

SNE O Sim O IHo 

Realizado teste para conf1rma1 locallz�·ç
·
�

·
;

··
�

·
�

··
d·;1

·
�--d� .

. 
·;i·i·;1· 0 ·-5j;" ···o· Não 

Realizado RX para conf1rm;u locallzaçâo na data da .1lta? O Sim O Não 
SVD O S,m O l�ão 

DRENOS Q S1rn Q Nào Local 

Outros Ci:lt&leres O Sim O Não Local 

Data da passagém 

Da1a da passagem 

Data da passagem 

Pacitinlé f Cuidador orientado quanto aos cuidados com Curativos. Sendas ou Drenos? O 

Pac1en1e i Cludador orientado qi.1an10 aos cuidado� com H191o2ne Pessoal? O 
Pac1er1te I Crnda.1or onenlado quanto aos uudados com mll!:!ança tle clecUMo? O Sim O 
P;,ci&nl& I Cl11rlador orienlarlo quarilo aos cwdados corn Aspiraç:io das VAS? O Sim O 
Medicação de Alta? O Sim O Não Ommtado quanto aos cuidados da aem1mstraçào? O 

Restrição de Atividades O Sim O Não Obs 
D1ela upec:tal? O S,m O Não Otis 
Fhioterapia? O S.m O N#io Obs 
F onoaud1ol0<J1r1 O Sim O r.Jão Obs 
Paciente nece::.s1ta de t,aosport� por ambuliincia Não 

DOCUMENl AÇÃO EJll REGUE 
Rec&rtUà1lO'? 

Ate�tat!o? 

Outtos Exames? 

Re1orno ag€ndado7 

O Sim O Mão 
O Sim O Não 

Quais? 

O Sim O Não 

..... . ... p·r·OfiS- ;i�Oii"âi··· 
Canse.lho Legive! ou Conselho Legivel ou Carimbo 

Carimbo 

Resumo de alta O Sim O Não 

Exames Cle Imagem O Sim O Não 

Oua1s? 
Local/O.ata? 

s,m O Não 

Sim O r.Jão 
Não O N•A 
Não Q NIA 
Sim Q Não 

Declaro que recebi as orientações acima. com as quais pude esclar,:cer totalmente dUV1das 11:ferentes ao meu tratani,;nt 
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() 
/ 

Avenida António Jose De Cacva l ho, 409 CEP 17250·000 Ba<ici/SP fone ( 14) 3662 9
3
9

��� 
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1 0. CORPO CLÍNICO 

2 0 3  

O Corpo Clínico do Hospital terá como objetivo a prática da assistência à saúde, contribuindo para a 
reabilitação dos pacientes e o pleno desenvolvimento profissional e científico da Instituição. 

• Composição 
O Corpo Clínico do Hospital será composto por médicos legalmente autorizados para o exercício 
profissional no Estado. Contratados, credenciados ou conveniados, como previsto no Regimento do 
Corpo Clínico, conforme modelo constante no item Anexos Técnicos, obedecendo a Resolução 
1 481/97 do Conselho Federal de Medicina, bem como as normas institucionais. Sua estrutura é 
formada por Diretor Clínico, Diretor Técnico, Médicos Coordenadores de Clínicas, Médicos Diaristas, 
Médicos Plantonistas, Médicos Especialistas e outras categorias conforme necessidade. 

As especialidades que compõem o corpo clínico do Hospital serão definidas inicialmente, podendo ao 
longo do tempo sofrerem adaptações para melhor atendimento ao perfil de pacientes, bem como para 
melhor atendimento às demandas da população. Entre as principais especialidades destacamos: 

./ Anestesiologia 
./ Bucomaxilo 
./ Cardiologia 
./ Cardiologia Infantil 
./ Cirurgia Ambulatorial 
./ Cirurgia Geral 
./ Cirurgia Pediátrica 
./ Cirurgia Vascular 
./ Dermatologia 
./ Endocrinologia 
./ Gastroenterologia 
./ Gastroenterologia Infantil 
./ Hematologia 
./ lnfectologia 
./ Medicina Intensiva 
./ Nefrologia 
./ Neurologia 
./ Neurologia Infantil 
./ Oftalmologia 
./ Ortopedia e Traumatologia 

� 
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,/ Otorrinolaringologia 
,/ Pediatria 
,/ Pneumologia 
,/ Pneumologia Infantil 
,/ Proctologia 
,/ Urologia 
,/ Clínico Geral 

• Instrumentos de Gestão e Qualidade 

2 0 3 8  

O emprego de instrumentos de gestão como diretrizes, linhas-guia, linhas do cuidado e protocolos, são 
uma estratégia potente para a introdução de novas formas de se fazer a prática, com direcionamento 
e garanta de continuidade das ações assistenciais. 
O Hospital adotará instrumentos de gestão e acompanhamento dos seus resultados clínicos, dentre 
os quais destacamos: 

./ Regimento do Corpo Clínico e Comissões Obrigatórias (Anexos Técnicos) 

./ Documentos de habilitações técnicas regulares (diplomas, registros profissionais e 
suas atualizações) dos médicos; 

./ Controle de Frequência das atualizações profissionais (certificados de 
aperfeiçoamento dos médios) ; 

./ Protocolos assistenciais das diversas clínicas; (Anexos Técnicos) 

./ Protocolos gerenciados (Institucionais) das diversas clínicas; (Anexos Técnicos) 
./ Prescrição de Exames: gerenciamento da demanda (disponibilidade, volume, 

qualidade e tempo); 
./ Prescrição de Terapias Complementares: gerenciamento da demanda 

(disponibilidade, volume, qualidade e tempo); 
./ Prescrição de Insumos Especiais: gerenciamento da demanda (disponibilidade, 

volume, qualidade e tempo); e 
./ Produtividade do corpo clínico: ocupação, giro de leito, permanência, internações

; altas, readmissão. 

O Valor Agregado aos pacientes em tratamento no Hospital, será estabelecido pelo: 

>" Custo do Atendimento 
./ Custo da diária/Custo dos procedimentos 

>" Tempo do Tratamento 
./ Média de permanência 

>" Qualidade da Assistência 
./ Taxa de infecção 
./ Taxa de Transferência para UTI 

�5 
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./ Taxa de Readmissão 
./ Taxa de Mortalidade Operatória 
./ Taxa de Mortalidade Institucional 
./ Tempo de espera por leito/atendimento 

• Reuniões e Deliberações 
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A Diretoria Técnica do Hospital promoverá reuniões periódicas com a equipe de coordenadores 
médicos a fim de verificar a evolução de cada clínica: 

./ Analisar a evolução do resultado dos indicadores assistenciais; 
./ Comparar com referencial externo; e 
./ Avaliar adesão às medidas adotadas de tratamento e prevenção dos riscos dos 

pacientes das diversas clínicas. 

1 0. 1  CLÍNICA M ÉDICA 

A Clínica Médica do Hospital atenderá pacientes adultos das especialidades que compõe o perfil do 
Hospital e pacientes oriundos da Urgência e Emergência, além dos pacientes encaminhados pela 
Regulação. A assistência à saúde será prestada em regime de hospitalização, compreenderá o 
conjunto de atendimentos oferecidos ao usuário, segundo a patologia atendida, desde sua admissão 
no hospital até sua alta hospitalar. Nesse contexto, estão incluídos todos os atendimentos e 
procedimentos necessários para obter, ou completar, o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para 
o tratamento no âmbito hospitalar. 

A equipe que prestará a assistência na Clínica Médica será composta por: 
./ Médico Plantonista (24h); 
./ Médico Diarista (4h); -* 
./ Enfermagem (24h); 
./ Fisioterapia (6h); 
./ Psicologia (6h) ; 
./ Médico Especialista : quando solicitado, será acionado via agendamento de interconsulta; ,( ./ Equipe de apoio em Nutrição, Farmacologia, TO e S.Social; 
./ Equipe de apoio dos serviços de diagnóstico. 

� } 
• Definição e Competência 

/ / O 
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(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

Unidade de prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação com 
atendimento a pacientes que necessitam de assistência direta programada por período superior a 
24 horas. Compete à Clínica Médica prestar atendimento hospitalar em alterações clínicas, de 
forma integral, humanizada e resolutiva . 

../ As principais atividades da Clínica Médica serão: 

Prestar assistência integral ao paciente clínico durante todo o período de internação� 

Proporcionar condições técnicas adequadas para execução das atividades 
assistenciais; 

Favorecer o ensino, a fim de contribuir para formação técnico-científica dos recursos 
humanos; 

Proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento de pesquisas científicas na 
área clínica; 

Coordenar e subsidiar o trabalho das especialidades clínicas de apoio; 

Estabelecer indicadores para avaliação de desempenho da clínica médica; e 

Implementar estratégias de gestão e análise de resultado do processo. 

Implantar e gerenciar programa de humanização; e 

Prestar apoio social aos pacientes e seus familiares. 

• Composição da Equipe Médica 
A equipe médica da Clínica Médica será formada por Médico Coordenador da Clínica Médica, Médico 
Plantonista e Médico Diarista, todos com vínculo formal e regular de trabalho (CL T ou PJ). 

• Cobertura Presencial e à Distância 
../ Médico Plantonista 

Cobertura presencial de 24 horas/dia das 7:00 às 19:00 horas e das 1 9: 00 às 7 :00 horas . 
../ Médico Diarista 

Cobertura presencial de 4 horas/dia, das 7:00 às 11 :00 horas. 
Especialista: mediante solicitação de interconsulta .  

• Requisitos Profissionais de Qualificação 
../ Médico Coordenador de Clínica Médica 

Especialista em clínica médica , ter formação em gestão de serviços de saúde, co 
experiência mínima de 2 anos em coordenação de serviço . 

../ Médico Plantonista 

Aveo ida Antôoio Jose Do Cacva l ho, 409 CEP 17250-000 Boc i ci/SP Foco { 14 )  3662-93
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Especialista em clínica médica, com experiência mínima de 2 anos em assistência de 
urgência e emergência . 

../ Médico Diarista 
Especialista em clínica médica, com experiência mínima de 1 anos na área de atuação. 

• Responsabilidades 

../ Médico Coordenador de Clínica Médica 

Organizar, regulamentar, coordenar e supervisionar as atividades assistenciais 
específicas da Clínica sob sua responsabilidade; 

Assessorar a Direção Técnica do Hospital propondo sugestões para o 
aprimoramento da assistência; 

Prover meios necessários para as necessidades da Clínica sob sua 
responsabilidade, intercedendo junto às instâncias administrativas e técnica para a 
obtenção das mesmas; 

Elaborar normas, rotinas e protocolos de funcionamento da Clínica sob sua 
responsabilidade, submetendo-as à aprovação da Diretoria Técnica do Hospital; 

Instituir e implementar protocolos assistenciais, padronizando condutas diagnósticas 
e terapêuticas; 

Zelar pela qualidade técnica da assistência prestada aos pacientes da Clínica sob 
sua responsabilidade, imprimindo um atendimento humanizado no processo; 

Representar os médicos da Clínica Médica junto à Diretoria Técnica intermediando 
pleitos e reivindicações; 

Garantir o cumprimento das tarefas assistenciais e das escalas de serviço, provendo 
a substituição de eventuais faltas; 

Assumir atitude de correção de falhas ou omissões assistenciais; 

Encaminhar à Comissão de Ética as situações pertinentes, com o devido 
conhecimento e aprovação do Diretor Técnico do Hospital; 

Supervisionar o processo de internação dos pacientes 
responsabilidade; 

Promover reuniões periódicas da equipe multiprofissional que desenvolve atividadi. 
na Clínica sob sua responsabilidade, resolvendo os casos clínicos e avaliando t/do 
que se relacione a uma assistência eficaz; 

Promover atividades de aperfeiçoamento técnico da equipe sob sua 
responsabilidade; 

7 
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Estimular atitudes proativas da equipe e de cooperação com os demais serviços do 
hospital; 

Cumprir e fazer cumprir o regimento interno do hospital; 

Comunicar o Diretor Técnico sobre os problemas e correções adotadas na Clínica 
sob sua responsabilidade; 

Sugerir o ingresso e/ou desligamento de membros de sua equipe; 

Assegurar assistência integral geral e especializada aos pacientes da Clínica sob sua 
responsabilidade em todas as fases de atendimento; 

Estabelecer um programa de trabalho obedecendo as diretrizes do hospital; 

Estabelecer critérios para avaliar a qualidade da assistência prestada, através de 
supervisão sistemática dos serviços, bem como de relatórios mensais de análise 
crítica dos indicadores de resultados da Clínica sob sua responsabilidade; 

Propor e discutir com a equipe normas para indicações de internações, altas, conduta 
terapêutica, solicitação de exames complementares e orientação de especialistas, 
com base na saúde baseada em evidência; 

Promover o trabalho integrado da equipe multiprofissional; 

Manter um plano estratégico de melhoria contínua; 
:k 

Solicitar e/ou emitir parecer técnico referente ao material ou equipamento utilizado / 
na Clínica sob sua responsabilidade; 

Supervisionar orientar e incentivar as atividades acadêmicas e de pesquisa na 
unidade; e 

Elaborar escalas de serviço, férias, sobreaviso e licença dos médicos da Clínica sob 
sua responsabilidade, provendo assistência continua . 

../ Médico Plantonista 

Garantir assistência na Clínica Médica e a Classificação de Risco do Hospital. 1 Seguir as normas técnicas estabelecidas em comum acordo entre o coordenador e 
os demais membros da equipe, cumprindo os protocolos definidos em reuniões 
científicas; 

Realizar os trabalhos de sua competência, orientando e supervisionando a 
atividades técnicas da clínica inclusive dos médicos residentes; 

Comunicar ao coordenador da clínica as ocorrências propondo medidas de soluçf ; y· 
Atender bem aos pacientes mantendo elevados os conceitos da clínica; 

Realizar as prescrições médicas e evoluções diárias; 

Realizar o diagnóstico e tratamento dos pacientes sob sua responsabilidade;
# 

Aveoida A"tôo io  Jose De Cacva lho, 409 CCP 17250·000 Badd/SP fooe ,  ( 14) 3662 9393/P

\:

� 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚ DE 
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórd ia  de Bariri) 

Solicitar exames especializados, se necessário; 

2 0 4 3  

Elaborar relatórios médicos e atestados de incapacidade dos pacientes sob sua 
responsabilidade; 

Atender as consultas solicitadas por outras equipes; 

Manter os princípios éticos nas atividades, primando pela autonomia profissional, 
sempre em benefício do paciente; 

Participar de Programas de Assistência Multiprofissional a pacientes e familiares, 
principalmente nas atividades de educação para a saúde; 

Participar da Comissão de Ética quando considerado ou indicado; 

Desenvolver Pesquisas Científicas que promovam melhorias na assistência; 

Orientar trabalhos científicos visando a qualidade da assistência; 

Zelar pelo uso de materiais e equipamentos de trabalho do hospital; 

Solicitar transferência do paciente caso haja necessidade, mantendo contato com a 
equipe que irá receber e transferir o paciente, com relatório médico completo 
contendo história clínica e exames realizados; e 

./ Médico Diarista 

Assistir integralmente os pacientes na fase de internação na Clínica Médica; 

Realizar diariamente visita, evolução e prescrição médica para os pacientes sob sua 
responsabilidade; 

Solicitar exames de rotina e especializados, quando necessário, com prescrição das 
condutas apropriadas; 

Orientar a equipe de enfermagem na realização de cuidados específicos; 

Solicitar com antecedência à equipe de enfermagem os materiais que irá necessitar 
para realizar procedimentos; 

f 
Preencher os formulários e impressos padronizados do hospital tanto na admissão 
quanto na alta do paciente; 

Responder aos pareceres médicos quando solicitado 

Fazer orientações específicas para o paciente/responsáveis na ocasião da alta; 

Cumprir os protocolos aprovados em reuniões científicas da equipe; 

Manter os princípios éticos nas suas atividades, primando pela 
profissional, em benefício do paciente; 

Participar de Comissões Internas Hospitalares quando indicado; 
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Desenvolver pesquisas científicas que permitam melhorias na qualidade da 
assistência; 

Seguir os protocolos de antibioticoterapia, designados pela cl ínica e CCIH; 

Contribuir para o aperfeiçoamento de profissionais da Clínica Médica e na busca de 
conhecimentos novos, específicos e correlatos; 

Orientar trabalhos científicos visando a melhoria da qualidade da assistência ao 
paciente; 

Zelar pelo uso de materiais e equipamentos do hospital; 

Notificar a CCI H  os casos de infecção hospitalar; 

Emitir parecer técnico quanto a materiais e/ou equipamentos relacionados a 
especialidade, sempre que solicitado; 

Participar de reuniões mensais promovidas pela coordenação, contribuindo de forma 
ativa nas discussões técnicas; e 

Acompanhar diariamente os pacientes clínicos que estejam fora da Clínica Médica. 

• Instrumentos de Gestão e Qualidade l 
J 

O emprego de instrumentos de gestão como diretrizes, linhas-guia, linhas do cuidado e protocolos, são 
uma estratégia potente para a introdução de novas formas de se fazer a prática , com direcionamento 
e garanta de continuidade das ações assistenciais. 
A Clínica Médica adota instrumentos de gestão e acompanhamento dos seus resultados, dentre os 
quais destacamos: 

../ Documentos de habilitações técnicas regulares (diplomas, registros profissionais e 
suas atualizações) dos médicos da Clínica Médica; 

../ Controle de Frequência das atualizações profissionais (certificados de 
aperfeiçoamento dos médios); 

../ Protocolos institucionais gerenciados da Clínica Médica (Anexos Técnicos); 

../ Protocolos institucionais de segurança do Paciente (Anexos Técnicos); 

../ Prescrição de Exames: gerenciamento da demanda (disponibilidade, volum 
qualidade e tempo); 

../ Prescrição de Terapias Complementares: gerenciamento da 
(disponibilidade, volume, qualidade e tempo); 

r 

../ Prescrição de Insumos Especiais: gerenciamento da demanda (disponibilid e, 
volume, qualidade e tempo); e 

../ Produtividade da Clínica Médica: ocupação, giro de leito, permanência, internações, 
altas, readmissão. 
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O Valor Agregado aos pacientes em tratamento na Clínica Médica, será definido pelo: 

./ Custo do Atendimento 
· Custo da diária da CM/Custo dos procedimentos da CM 

./ Tempo do Tratamento 
· Média de permanência da CM 

./ Qualidade da Assistência 
Taxa de infecção da CM 
Taxa de Transferência para UTI 
Taxa de Readmissão na CM 
Taxa de Mortalidade na CM 

• Reuniões e Deliberações 

A Coordenação da Clínica Médica promoverá reuniões periódicas com a equipe a fim de: 

./ Analisar o resultado dos indicadores assistenciais; 
./ Estabelecer referencial comparativo externo; 

2 0 4 5  

./ Avaliar adesão às medidas adotadas de tratamento e prevenção dos riscos dos 
pacientes desta clínica. 

1 0 .2 CLÍNICA CIRÚRGICA 

A Clínica Cirúrgica do Hospital atenderá pacientes cirúrgicos eletivos adultos e crianças, nas 
especialidades cirúrgicas que compõem o perfil do Hospital e pacientes oriundos da Urgência e 
Emergência, além dos pacientes encaminhados pela Regulação. 

A assistência à saúde será prestada em regime de hospitalização, compreenderá o conjunto de Ú 
atendimentos oferecidos ao usuário, segundo a patologia atendida, desde sua admissão no hospit� 
até sua alta hospitalar. Nesse contexto, estão incluídos todos os atendimentos e procedimentos 
necessários para obter, ou completar, o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento 
no âmbito hospitalar, inclusive às relacionadas a todos os tipos de órteses, Próteses e Materiais -
OPM, contempladas na tabela unificada do SUS. 

A equipe que prestará a assistência na Clinica Cirúrgica será composta por: t1 
./ Médico Cirurgião e Anestesista: conforme agenda cirúrgica eletiva e escala de s

�

breaviso-'7 Í 
(período noturno e final de semana); 

� \ 
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../ Médico Plantonista (24h); 
../ Médico Diarista (4h); 
../ Enfermagem (24h); 
../ Fisioterapia (6h); 
../ Psicologia (6h); 
../ Médico Especialista: quando solicitado, será acionado via agendamento de interconsulta; 
../ Equipe de apoio em Nutrição, Farmacologia, TO e Social; 
../ Equipe de apoio dos serviços de diagnóstico. 

• Definição e Competência 

A Clínica Cirúrgica é uma unidade de prestação de assistência à saúde em regime de internação 
com atendimento a pacientes que necessitam de assistência direta programada por período 
superior a 24 horas. Compete à Clínica Cirúrgica prestar atendimento hospitalar com atividades 
preparatórias ao ato cirúrgico, bem como à recuperação pós-operatória dos usuários que 
necessitaram de assistência cirúrgica e a continuidade da assistência integral durante todo o seu 
internamento, de forma integral, humanizada e resolutiva. 

• As principais atividades da Clínica Cirúrgica serão: 

Prestar assistência integral ao paciente cirúrgico durante todo o período de 
internação� 

Proporcionar condições técnicas adequadas para execução das atividades 
assistenciais; 

Favorecer o ensino, a fim de contribuir para formação técnico-científica dos recursos 
humanos; 

Proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento de pesquisas científicas na 
área cirúrgica; 

·� 
Coordenar e subsidiar o trabalho das especialidades cirúrgicas de apoio; 

( / Estabelecer indicadores para avaliação de desempenho da clínica cirúrgica; 

Implementar estratégias de gestão e análise de resultado do processo; 

Implantar e gerenciar programa de humanização; e 

Prestar apoio social aos pacientes e seus familiares. 

• Composição da Equipe Médica 

( 

Aveniá a Antó" io Jose De Cacva I ho, 409 CEP 17250-000 Ba dd/SP Fonec ( 14) 3662-939�i� 

/ 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 2 0 4 7  
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

A equipe médica da Clínica Cirúrgica será formada por Médico Coordenador da Clínica Cirúrgica, 
Médico Plantonista e Médico Diarista de acordo com as especialidades médicas, todos com vínculo 
formal e regular de trabalho (CL T ou PJ). 

• Cobertura Presencial e à Distância 
./ Médico Plantonista 

Cobertura presencial de 24 horas/dia das 7 :00 às 19: 00 horas e das 19:00 às 7 :00 horas . 
./ Médico Diarista 

Cobertura presencial de 4 horas/dia, das 7 :00 às 11 : 00 horas. 
Especialista: mediante solicitação de interconsulta 

• Requisitos Profissionais de Qualificação 
./ Médico Coordenador de Clínica Cirúrgica 

Especialista em área cirúrgica, ter formação em gestão de serviços de saúde, com 
experiência mínima de 2 anos em coordenação de serviço . 

./ Médico Plantonista 
Médico com experiência de 2 anos em assistência de urgência e emergência. 

./ Médico Diarista 
Especialista em área cirúrgica, com experiência mínima de 1 ano na área de atuação. 

• Responsabilidades 

./ Médico Coordenador de Clínica Cirúrgica 

Organizar, regulamentar, coordenar e supervisionar as atividades assistenciais 
específicas da Clínica sob sua responsabilidade; 

! 

Assessorar a Direção Técnica do Hospital propondo sugestões para °(} 
aprimoramento da assistência; 

Prover meios necessários para as necessidades da Clínica sob su 
responsabilidade, intercedendo junto às instâncias administrativas e técnica para a 
obtenção dos mesmas; 

Elaborar normas, rotinas e protocolos de funcionamento da Clínica sob sua 
responsabilidade, submetendo-as à aprovação da Diretoria Técnica do Hospital; \ 

Instituir e implementar protocolos assistenciais, padronizando condutas diagnóstica ! 
e terapêuticas; 

Zelar pela qualidade técnica da assistência prestada aos pacientes da Clínica sob 
sua responsabilidade, imprimindo um atendimento humanizado no processo; 
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Representar os médicos de sua Clínica junto à Diretoria Técnica intermediando 
pleitos e reivindicações; 

Garantir o cumprimento das tarefas assistenciais e das escalas de serviço, provendo 
a substituição de eventuais faltas; 

Assumir atitude de correção de falhas ou omissões assistenciais; 

Encaminhar à Comissão de Ética as situações pertinentes, com o devido 
conhecimento e aprovação do Diretor Técnico do Hospital; 

Supervisionar o processo de internação dos pacientes na Clínica sob sua 
responsabilidade; 

Promover reuniões periódicas da equipe multiprofissional que desenvolve atividades 
na Clínica sob sua responsabilidade, resolvendo os casos clínicos e avaliando tudo 
que se relacione a uma assistência eficaz; 

Promover atividades de aperfeiçoamento técnico da equipe sob sua 
responsabilidade; 

Estimular atitudes pró-ativas da equipe e de cooperação com os demais serviços do 
hospital; t1 

Cumprir e fazer cumprir o regimento interno do hospital; / 
Comunicar o Diretor Técnico sobre os problemas e correções adotadas na Clínica 
sob sua responsabilidade; 

Sugerir o ingresso e/ou desligamento de membros de sua equipe; 

Assegurar assistência integral geral e especializada aos pacientes da Clínica sob sua 
responsabilidade em todas as fases de atendimento; 

Estabelecer um programa de trabalho obedecendo as diretrizes do hospital; 

Estabelecer critérios para avaliar a qualidade da assistência prestada, através de 
supervisão sistemática dos serviços, bem como de relatórios mensais de análise 
crítica dos indicadores de resultados da Clínica sob sua responsabilidade; 

Propor e discutir com a equipe normas para indicações de internações, altas, condut 
terapêutica, solicitação de exames complementares e orientação de especialistas 
com base na saúde baseada em evidência; 

Promover o trabalho integrado da equipe multiprofissional; 

Manter um plano estratégico de melhoria contínua; 

Solicitar e/ou emitir parecer técnico referente ao material ou equipamento utilizado tf 
na Clínica sob sua responsabilidade; 

Supervisionar orientar e incentivar as atividades acadêmicas e de pesquisa na 
unidade; e 
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Elaborar escalas de serviço, férias, sobreaviso e licença dos médicos da Clínica sob 
sua responsabilidade, provendo assistência continua . 

./ Médico Plantonista 

Realizar suas atividades na Unidade de Emergência e assistência às intercorrências 
dos pacientes cirúrgicos da enfermaria, na ausência dos diaristas; 

Definir na urgência os casos de internação e realizar os procedimentos devidos; 

Realizar atos cirúrgicos em situação de urgências; 

Solicitar exames especializados e de urgência, avaliando os resultados como 
norteadores de condutas; 

Orientar a equipe de enfermagem na realização de cuidados específicos; 

Preencher os formulários e impressos padronizados do hospital correta e 
integralmente; 

Resolver qualquer problema referente ao atendimento de pacientes no Hospital, 
desde sua entrada até sua alta ou transferência; 

Usar os princípios éticos como norteadores de suas condutas, primando pela 
autonomia profissional, em prol do paciente; 

Participar de Comissões Internas do Hospital, quando convidado ou eleito; 

Zelar pelo uso de materiais e equipamentos de trabalho; 

Cumprir o Regimento Interno do Hospital; 

Receber e passar o plantão à beira do leito; 

Participar de reuniões periódicas com coordenadores da Clínica Cirúrgica; 

Orientar e supervisionar graduandos, pós-graduandos que estejam em estágio de 
formação profissional no Hospital; e 

Desenvolver trabalhos e pesquisas científicas com visão na melhoria continua d� 
assistência. 

V 
./ Médico Diarista 

Assistir integralmente os pacientes na fase de internação em enfermaria e UTls; ( 
Realizar diariamente visita médica, evolução e prescrição médica para uma melho

r

· 
avaliação do quadro do paciente; 

Realizar procedimentos cirúrgicos programados ou em situação de urgências; 

Solicitar exames de rotina e especializados, quando necessários, com instalação 
das condutas apropriadas; 

! .� \ 
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Orientar a equipe de enfermagem sobre a realização de cuidados específicos; 

Solicitar com antecedência, à equipe de enfermagem, todo material que necessitar 
para realizar procedimentos; 

Preencher os formulários e impressos padronizados do hospital tanto na admissão 
quanto na alta do paciente; 

Responder aos pareceres quando solicitado; 

Fazer orientações específicas para o paciente na ocasião da alta; 

Cumprir os protocolos aprovados em reuniões científicas da equipe; 

Manter os princípios éticos nas suas atividades, primando pela autonomia 
profissional, em prol do paciente; 

Participar de Comissões Internas Hospitalares, quando indicado; 

Desenvolver pesquisas científicas que permitam melhorias na assistência prestada; 

Seguir os protocolos de antibioticoterapia, designados pela clínica e CCIH; 

Contribuir para o aperfeiçoamento de profissionais na unidade de cirurgia e na busca 
de conhecimentos novos, específicos e correlatos; 

Orientar trabalhos científicos visando à melhoria da qualidade da assistência 
� 1 

prestada; L\_ 
Zelar pelo uso de materiais e equipamentos do hospital; L 

Cumprir o Regimento Interno do Hospital; 

Notificar a CCI H  casos de infecção hospitalar; 

Emitir parecer técnico quanto a materiais ou equipamentos relacionados à 
especialidade, sempre que solicitado; 

Participar de reuniões mensais promovidas pela coordenação, contribuindo de 
forma ativa nas discussões técnicas; e 

Acompanhar diariamente pacientes cirúrgicos que estejam fora de clínica. 

• Instrumentos de Gestão e Qualidade 

O emprego de instrumentos de gestão como diretrizes, linhas-guia, linhas do cuidado e protocolos, são 
uma estratégia potente para a introdução de novas formas de se fazer a prática, com direcionament 
e garanta de continuidade das ações assistenciais. 
A Clínica Cirúrgica adota instrumentos de gestão e acompanhamento dos seus resultados, dentre os

l

/ 
quais destacamos: 

./ Documentos de habilitações técnicas regulares (diplomas, registros profissionais e 
suas atualizações) dos médicos da Clínica Cirúrgica; 
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../ Controle de Frequência das atualizações profissionais (certificados de 
aperfeiçoamento dos médios) ; 

../ Protocolos institucionais gerenciados da Clínica Cirúrgica (Anexos Técnicos); 

../ Protocolos institucionais de segurança do Paciente (Anexos Técnicos); 

../ Prescrição de Exames: gerenciamento da demanda (disponibilidade, volume, 
qualidade e tempo); 

../ Prescrição de Terapias Complementares: gerenciamento da demanda 
(disponibilidade, volume, qualidade e tempo); 

../ Prescrição de Insumos Especiais: gerenciamento da demanda (disponibilidade, 
volume, qualidade e tempo) ; e 

../ Produtividade da Clínica Cirúrgica: ocupação, giro de leito, permanência, 
internações, altas, readmissão. 

O Valor Agregado aos pacientes em tratamento na Clínica Cirúrgica, será definido pelo: 

../ Custo do Atendimento 
· Custo da diária da CC/Custo dos procedimentos da CC 

../ Tempo do Tratamento 
· Média de permanência da CC 

../ Qualidade da Assistência 
Taxa de infecção da CC 

/ 

Taxa de Transferência para UTI 
Taxa de Readmissão na CC 
Taxa de Mortalidade na CC 

• Reuniões e Deliberações 

A Coordenação da Clínica Cirúrgica promoverá reuniões periódicas com a equipe a fim de: 

../ Analisar o resultado dos indicadores assistenciais; 
../ Estabelecer referencial comparativo externo; 
../ Avaliar adesão às medidas adotadas de tratamento e prevenção dos 

pacientes desta clínica. 
/ 

1 0 .3 CLÍNICA DE ORTOPEDIA y A Clínica de Ortopedia do Hospital atenderá pacientes traumatizados e em processo de recuperação, 
no que se refere a fraturas, entorses e luxações, de maneira sistematizada. Os pacient

� 
t 
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oriundos da Urgência e Emergência, além dos pacientes encaminhados pela Regulação. A assistência 
à saúde será prestada em regime de hospitalização, compreenderá o conjunto de atendimentos 
oferecidos ao usuário, segundo a patologia atendida, desde sua admissão no hospital até sua alta 
hospitalar. Nesse contexto, estão incluídos todos os atendimentos e procedimentos necessários para 
obter, ou completar, o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no âmbito 
hospitalar. 

A equipe que prestará a assistência na Clínica de Ortopedia será composta por: 

./ Médico Plantonista (24h); 
./ Médico Diarista (4h); 
./ Enfermagem (24h); 
./ Fisioterapia (6h); 
./ Psicologia (6h); 
./ Médico Especialista: quando solicitado, será acionado via agendamento de interconsulta; 
./ Equipe de apoio em Nutrição, Farmacologia, TO e Social; 
./ Equipe de apoio dos serviços de diagnóstico. 

• Definição e Competência 

Unidade de prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação com 
atendimento a pacientes que necessitam de assistência direta programada por período superior a 
24 horas, compete à Clínica de Ortopedia prestar atendimento hospitalar estratificando os 
atendimentos de acordo com a gravidade, dando ênfase ao atendimento de pacientes com 
instabilidade, viáveis, minimizando sequelas e lesões secundárias evitáveis, ou tratando essas 
sequelas. 

• As principais atividades da Clínica de Ortopedia serão: 

Prestar assistência integral ao paciente da ortopedia em toda sua internação; 

Proporcionar condições técnicas adequadas para execução das atividades 
assistenciais; 

/ 
Favorecer o ensino, a fim de contribuir para formação técnico-científica dos recursó 
humanos; 

Proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento de pesquisas científicas na t

r 

de ortopedia; 

Coordenar e subsidiar o trabalho da especialidade de ortopedia. 

Estabelecer indicadores para avaliação de desempenho da clínica de ortopedia; � 
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Implementar estratégias e análise de processo; 

Implantar gerenciar programa de humanização; e 

Prestar ajuda social aos pacientes e familiares. 

• Composição da Equipe Médica 

2 0 5 3 

A equipe médica da Clínica de Ortopedia será formada por Médico Coordenador da Clínica de 
Ortopedia, Médico Plantonista e Médico Diarista, de acordo com as especialidades, todos com vínculo 
formal e regular de trabalho (CL T ou PJ). 

• Cobertura Presencial e à Distância 

./ Médico Plantonista 
Cobertura presencial de 24 horas/dia, das 7:00 às 1 9:00 horas e das 19:00 às 7:00 
horas . 

./ Médico Diarista 

Cobertura presencial de 4 horas/dia, das 7 :00 às 11 : 00 horas. 
Especialista: mediante solicitação de interconsulta. 

• Requisitos Profissionais de Qualificação 

./ Médico Coordenador de Clínica de Ortopedia 

\i I 

Especialista em ortopedia, ter formação em gestão de serviços de saúde, com 
experiência mínima de 2 anos em coordenação de serviço de urgência. n 

./ Médico Plantonista 

f / Especial�sta
_ 
em ortopedia, com experiência mínima de 2 anos em serviço de urgê 1a

1

1 

e emergenc1a . 
./ Médico Diarista 

Especialista em ortopedia, com experiência mínima de 2 anos na área de atuação. 

• Responsabilidades 

./ Médico Coordenador de Clínica de Ortopedia 

Zelar pelo cumprimento das normas, rotinas e regimento interno do hospital; 

Elaborar normas, rotinas e protocolos da especialidade; 

Organizar e supervisionar os serviços de assistência medica, de enferm�e \ 

Avenida A,nó,>io Jose De Cmalho,  409 CEP 17250·000 Bad d/SP fone , (14}  3662 939P �\l\/ 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 2 0 5 4  
(Antiga denominação: irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

fisioterapia sob sua responsabilidade (ambulatório, enfermarias, urgências, inter
consultas e escalas); 

Assessorar a direção do hospital nos assuntos referentes a sua área de atuação; 

Coletar dados e elaborar relatórios trimestrais atualizando indicadores de qualidade 
estabelecidos para o serviço; 

Zelar pelo exato preenchimento dos prontuários médicos; 

Conduzir reuniões periódicas de caráter técnico, administrativo, educação 
continuada; e 

Solucionar faltas na equipe . 

../ Médico Plantonista 

Realizar suas atividades na Unidade de Emergência e assistência às intercorrências 
dos pacientes cirúrgicos de enfermaria, na ausência dos diaristas; 

Definir na urgência os casos de internação e realizar os procedimentos devidos; 

Realizar atos cirúrgicos em situação de urgências; 

Solicitar exames especializados e de urgência, avaliando os resultados como 
norteadores de condutas; 

Orientar a equipe de enfermagem na realização de cuidados específicos; 
( Preencher os formulários e impressos padronizados do hospital correta e 

integralmente; 

Resolver qualquer problema referente ao atendimento de pacientes desde sua 
entrada até sua alta ou transferência; 

Usar os princípios éticos como norteadores de suas condutas, primando pela 
autonomia profissional , em prol do paciente; 

Participar de Comissões Internas do Hospital, quando convidado ou eleito; 

Zelar pelo uso de materiais e equipamentos de trabalho; 

Receber e passar o plantão à beira do leito; 

Participar de reuniões periódicas com coordenadores da ortopedia 

Orientar e supervisionar graduandos, pós-graduandos que estejam em estágio 
formação profissional; e 

Desenvolver trabalhos e pesquisas científicas com visão na melhoria continua � 
assistência . 

../ Médico Diarista 

Assistir integralmente os pacientes na fase de internação em enfermaria e UT?fs \ 
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Realizar diariamente visita médica, evolução e prescrição médica para uma melhor 
avaliação do quadro do paciente; 

Realizar procedimentos cirúrgicos programados ou em situação de urgências; 

Solicitar exames de rotina e especializados quando necessários, com instalação das 
condutas apropriadas; 

Orientar a equipe de enfermagem na realização de cuidados específicos; 

Solicitar com antecedência, à equipe de enfermagem todo material que necessite 
para realizar procedimentos; 

Preencher os formulários e impressos padronizados do hospital tanto na admissão 
quanto na alta do paciente; 

Responder aos pareceres quando solicitado; 

Fazer orientações específicas para o paciente na ocasião da alta; 

Cumprir os protocolos aprovados em reuniões científicas da equipe; 

Manter os princípios éticos nas suas atividades, primando pela autonomia 
profissional, em prol do paciente; 

Participar de Comissões Internas Hospitalares, quando indicado; 

Desenvolver pesquisas científicas que permitam melhorias na assistência prestada; 

Seguir os protocolos de antibioticoterapia, designados pela clínica e CCIH; 

Contribuir para o aperfeiçoamento de profissionais na unidade de cirurgia e na busca 
de conhecimentos novos, específicos e correlatos; 

Orientar trabalhos científicos visando à melhoria da qualidade da assistência 
prestada; 

Zelar pelo uso de materiais e equipamentos da instituição; 

Cumprir o Regulamento e Regimento Interno do hospital; 

./ 

Notificar a CCIH casos de infecção hospitalar; 1·,/ 
Emitir parecer técnico quanto a materiais ou equipamentos relacionados a 

/ 
especialidade, sempre que solicitado; 

/ jJ 
Participar de reuniões mensais promovidas pela coordenação, contribuindo de format/ 
ativa nas discussões técnicas; e 

Acompanhar diariamente pacientes cirúrgicos que estejam fora da clínica ortopédica. 

• Instrumentos de Gestão e Qualidade 

O emprego de instrumentos de gestão como diretrizes, linhas-guia, linhas do cuidado e protocolos, são 
uma estratégia potente para a introdução de novas formas de se fazer a prática, com direcionamento 
e garanta de continuidade das ações assistenciais. J/Á8: \ 
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A Cl ín ica de Ortopedia adota instrumentos de gestão e acompanhamento dos seus resultados, dentre 

os quais destacamos: 

./ Documentos de habi l itações técnicas regulares (d iplomas, reg istros profissionais e suas 

atual izações) ; 

./ Frequência de atual ização profissional (certificados de aperfeiçoamento) ; 

./ Protocolos da Cl ín ica de Ortopedia; 

./ Protocolos Gerenciados da Cl ín ica de Ortopedia; 

./ Exames Demandados: disponibi l idade, volume, qual idade e tempo; 

./ Terapias Complementares Demandadas: d isponib i l idade, volume, qual idade e tempo; 

./ I nsumos Especiais Demandados: d isponibi l idade, volume, qual idade e tempo; e 

./ Produtividade: ocupação, g iro de leito, permanência, internações e altas. 

O Valor Agregado aos pacientes em tratamento na Cl ín ica de Ortopedia ,  será defin ido pelo: 

./ Custo do Atendimento 
· Custo da d iária da CTO/Custo dos procedimentos da CTO 

./ Tempo do Tratamento 
· Média de permanência da CTO 

./ Qualidade da Assistência 
Taxa de infecção da CTO 

Taxa de Transferência para UTI 

Taxa de Readmissão na CTO 

Taxa de Mortalidade na CTO 

• Reuniões e Deliberações 

A Coordenação da Cl ínica de Ortopedia promoverá reun iões periód icas com a equipe a fim de: 

./ Analisar o resultado dos ind icadores assistencia is ;  

./ Estabelecer referencia l comparativo externo; e 

v_ I 

./ Aval iar os riscos dos pacientes desta cl ínica, bem como medidas de tratamento e -1. 
prevenção. 

/ j (. / 1 0.4 CLÍNICA PEDIÁTRICA 

A C l inica Pediátrica do Hospital atenderá pacientes menores de 15 anos nas especialidades que } 
compõe O per
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pacientes encaminhados pela Regulação. A assistência à saúde será prestada em regime de 
hospitalização, compreenderá o conjunto de atendimentos oferecidos ao usuário, segundo a patologia 
atendida, desde sua admissão no hospital até sua alta hospitalar. Nesse contexto, estão incluídos 
todos os atendimentos e procedimentos necessários para obter, ou completar, o diagnóstico e as 
terapêuticas necessárias para o tratamento no âmbito hospitalar. 
A equipe que prestará a assistência na Clínica de Psiquiátrica será composta por: 

./ Médico Plantonista (24h) ; 
./ Médico Diarista (4h); 
./ Enfermagem (24h) ; 
./ Fisioterapia (6h); 
./ Psicologia (6h); 
./ Médico Especialista: quando solicitado, será acionado via agendamento de interconsulta; 
./ Equipe de apoio em Nutrição, Farmacologia, TO e Social; 
./ Equipe de apoio dos serviços de diagnóstico. 

• Definição e Competência 

Unidade de prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação com 
atendimento a pacientes menores de 15 anos que necessitam de assistência direta programada por 
período superior a 24 horas. Compete à Clínica Pediátrica prestar atendimento hospitalar a menores 
portadores de complicações clínicas derivadas do insulto de origem traumática, queimadura ou 
cirúrgica, proporcionando às crianças hospitalizadas assistência integral e permanente por equipe 
multiprofissional com o objetivo de manter um ambiente humanizado que favoreça a sua recuperação. 

As principais atividades da Clínica Pediátrica serão: 

Prestar assistência integral ao paciente durante todo o período de internação: 

Proporcionar condições técnicas adequadas para execução das atividades 9 
assistenciais; 

Favorecer o ensino, a fim de contribuir para formação técnico-científica dos recursos 
humanos; 

Proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento de pesquisas científicas na / 
área pediátrica; 

Coordenar e subsidiar o trabalho das especialidades de apoio; 

Estabelecer indicadores para avaliação de desempenho da clínica médica; e 

Garantir o direito à criança de brincar (brinquedoteca); 

Criar um ambiente saudável na enfermaria, onde sejam levadas em conta as 

Avenida /'.\ntônio Jose De Carval ho, 409 CEP 17250 000 Bari ri/SP Fone: ( 14) 3662-9393 
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necessidades afetivas, sociais e psicopedagógicas da criança; 

2 0 5 8  

Minimizar os efeitos prejudiciais da hospitalização no desenvolvimento da criança; e 

Ajudar a criança a resgatar a autoconfiança nas suas capacidades. 

• Composição da Equipe Médica 

A equipe médica da Clínica Pediátrica será formada por Médico Coordenador da Clínica Pediátrica, 
Médico Plantonista e Médico Diarista, todos com vínculo formal e regular de trabalho (CL T ou PJ). 

• Cobertura Presencial e à Distância 

../ Médico Plantonista 
Cobertura presencial de 24 horas/dia, das 07:00 às 19:00 horas e das 19: 00 às 07:00 
horas . 

../ Médico Diarista 

Cobertura presencial de 4 horas/dia, das 7:00 às 1 1  :00 horas. 
Especialista: mediante solicitação de interconsulta. 

• Requisitos Profissionais de Qualificação 

../ Médico Coordenador de Clínica Pediátrica 

Especialista em pediatria, ter formação em gestão de serviços de saúde, com 
experiência mínima de 2 anos em coordenação de serviço . 

../ Médico Plantonista 

Especialista em pediatria, capacitação do PALS (com atualização a cada dois anos), 
com experiência mínima de 2 anos em assistência de urgência e emergência . 

../ Médico Diarista 

Especialista em pediatria, com experiência mínima de 2 anos na área de atuação. 

• Responsabilidades 

../ Médico Coordenador de Clínica Pediátrica 

Zelar pelo cumprimento das normas, rotinas e regimento interno do hospital; } / 
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consultas e escalas) ; 
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Assessorar a direção do hospital nos assuntos referentes à sua área de atuação; 

Coletar dados e elaborar relatórios trimestrais atualizando indicadores de qualidade 
estabelecidos para o serviço; 

Zelar pelo exato preenchimento dos prontuários médicos; 

Conduzir reuniões periódicas de caráter técnico, administrativo, educação 
continuada; 

Solucionar faltas na equipe; 

Orientar residentes, estagiários e internos quanto as rotinas da especialidade; e 

Estimular à pesquisa na área . 

./ Médico Plantonista 

Realizar suas atividades na Classificação de Risco e assistência às intercorrências 
na enfermaria de pediatria; 

Definir na urgência os casos de internação e realizar os procedimentos devidos; 

Solicitar exames especializados e de urgência, avaliando os resultados como 
norteadores de condutas; 

Orientar a equipe de enfermagem da Classificação de Risco e Enfermaria de 
Pediatria quanto à realização de cuidados específicos; 

Preencher formulários e impressos padronizados do hospital de forma correta e 
integralmente; 

Resolver qualquer problema referente ao atendimento de pacientes na Classificação 
de Risco, desde sua entrada até sua alta ou transferência; 

Usar os princípios éticos como norteadores de suas condutas, primando pela 
autonomia profissional, em prol do paciente; 

Participar de Comissões Internas do Hospital, quando convidado ou eleito; 

Zelar pelo uso de materiais e equipamentos de trabalho do hospital; 

Cumprir o Regulamento e Regimento do hospital; 

Receber e passar o plantão à beira do leito; 

Participar de reuniões periódicas com coordenadores da Clínica Pediátrica; 

Orientar e supervisionar graduandos, pós-graduandos que estejam em estágio de( 

formação profissional na Pediatria; e 

t Desenvolver trabalhos e pesquisas científicas com visão na melhoria continua da 
assistência. 

Avenida Antônio Jose De Carva l ho, 409 CEP 17250 000 Bar i ri/SP Fone :  
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../ Médico Diarista 

Assistir integralmente os pacientes na fase de internação em enfermaria e UTls; 

Realizar diariamente visita médica, evolução e prescrição médica para uma melhor 
avaliação do quadro do paciente; 

Realizar procedimentos cirúrgicos de rotina, ou em situação de urgências; 

Solicitar exames de rotina e especializados quando necessários, com instalação das 
condutas apropriadas; 

Orientar a equipe de enfermagem quanto à realização de cuidados específicos; 

Solicitar com antecedência, à equipe de enfermagem todo material que necessitar 
para realizar procedimentos; 

Preencher os formulários e impressos padronizados do hospital tanto na admissão 
quanto na alta do paciente; 

Responder aos pareceres quando solicitado; 

Fazer orientações específicas para o paciente na ocasião da alta; 

Cumprir os protocolos aprovados em reuniões científicas da equipe; 

Manter os princípios éticos nas suas atividades, primando pela autonomia 
profissional, em prol do paciente; 

Participar de Comissões Internas Hospitalares, quando indicado; 

Desenvolver pesquisas científicas que permitam melhorias na assistência prestada; 

Seguir os protocolos de antibioticoterapia, designados pela clínica e CCIH; 

Contribuir para o aperfeiçoamento de profissionais na unidade na busca de 
conhecimentos novos, específicos e correlatos; 

Orientar trabalhos científicos visando à melhoria da qualidade da assistência 
prestada; 

Zelar pelo uso de materiais e equipamentos do hospital; 

Cumprir o Regulamento e Regimento Interno do hospital; 

Notificar a CCIH casos de infecção hospitalar; 

Emitir parecer técnico quanto a materiais ou equipamentos relacionados 
especialidade, sempre que solicitado; e 

Participar de reuniões mensais promovidas pela coordenação, contribuindo de for 

/ , 

ativa nas discussões técnicas. 

\; 
• Instrumentos de Gestão e Qualidade 

f O emprego de instrumentos de gestão como diretrizes, linhas-guia, linhas do cuidado e protocolos, são 
uma estratégia potente para a introdução de novas formas de se fazer a prática, com direcio

�

amento 
e garanta de continuidade das ações assistenciais. / 
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A Clínica Pediátrica adota instrumentos de gestão e acompanhamento dos seus resultados, dentre os 
quais destacamos: 

../ Documentos de habilitações técnicas regulares (diplomas, registros profissionais e suas 
atualizações); 

../ Frequência de atualização profissional (certificados de aperfeiçoamento); 
../ Protocolos da Clínica Pediátrica; 
../ Protocolos Gerenciados da Clínica Pediátrica; 
../ Exames Demandados: disponibilidade, volume, qualidade e tempo; 
../ Terapias Complementares Demandadas: disponibilidade, volume, qualidade e tempo; 
../ Insumos Especiais Demandados: disponibilidade, volume, qualidade e tempo; e 
../ Produtividade: ocupação, giro de leito, permanência, internações e altas. 

O Valor Agregado aos pacientes em tratamento na Clínica Pediátrica, será definido pelo : 

../ Custo do Atendimento 
· Custo da diária da CP/Custo dos procedimentos da CP 

../ Tempo do Tratamento 
· Média de permanência da CP 

../ Qualidade da Assistência 
Taxa de infecção da CP 
Taxa de Transferência para UTI 
Taxa de Readmissão na CP 
Taxa de Mortalidade na CP 

• Reuniões e Deliberações 

A Coordenação da Clínica Pediátrica promoverá reuniões periódicas com a equipe a fim de: 

../ Analisar o resultado dos indicadores assistenciais; 
../ Estabelecer referencial comparativo externo; e 
../ Avaliar os riscos dos pacientes desta clínica, bem como medidas de tratamento e 

prevenção. 

Avenida Aotôoio Jo;e De Ca<vs> lho, 409 CEP 17250-000 Bac i ci/SP Fone, ( 14 )  3662-9393 � 
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1 0 .5  CLÍNICA DE NEUROLOGIA 

A Neurologia do Hospital, traz uma proposta de atendimento baseada na Portaria MS Nº 665 de 2012, 
com atendimento a pacientes com acidente vascular cerebral Tipo Ili, dedicada ao cuidado dos 
pacientes acometidos pelo Acidente Vascular Cerebral (isquêmico, hemorrágico ou ataque isquêmico 
transitório) até quinze dias da internação hospitalar, com a atribuição de dar continuidade ao 
tratamento da fase aguda, reabilitação precoce e investigação etiológica completa. 

A equipe que prestará a assistência na Clínica de Neurologia será composta por: 

./ Médico Plantonista (24h); 
./ Médico Diarista (4h); 
./ Enfermagem (24h); 
./ Fisioterapia (6h); 
./ Psicologia (6h); 
./ Médico Especialista: quando solicitado, será acionado via agendamento de interconsulta; 
./ Equipe de apoio em Nutrição, Farmacologia, TO e Social; 
./ Equipe de apoio dos serviços de diagnóstico. 

• Definição e Competência 

Unidade de prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação com 
atendimento a pacientes que necessitam de assistência direta programada por período superior a 24 
horas. Compete à Clínica de Neurologia prestar atendimento neurocirúrgico sistematizado à pacientes 

. � 

de trauma, buscando minimizar danos e sequelas, com visão na linha de cuidados, apoiando o ensino 
e incentivando a pesquisa na área. 

) As principais atividades da Clínica de Neurologia serão: 

Prestar assistência integral ao paciente neurocirúrgico em toda sua internação; 

Proporcionar condições técnicas adequadas para execução das atividades assistenciai 

Favorecer o ensino, a fim de contribuir para formação técnico-científica dos recurs s 
humanos; 

Proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento de pesquisas científicas na áre 
cirúrgica; 
Coordenar e subsidiar o trabalho das especialidades cirúrgicas de apoio; 
Estabelecer indicadores para avaliação de desempenho da clínica de Neurologia; 
Implementação de estratégias e analise de processo; 

� 
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Implantação e acompanhamento de programa de humanização; 
Prestar ajuda social aos pacientes e familiares. 

• Composição da Equipe Médica 

2 0 6 3 

A equipe médica da Clínica da Neurologia será formada por Médico Coordenador da Clínica de 
Neurologia, Médico Plantonista e Médico Diarista, todos com vínculo formal e regular de trabalho (CL T 
ou PJ). 

• Cobertura Presencial e à Distância 

../ Médico Plantonista 
Cobertura presencial de 24 horas/dia, das 07:00 às 19:00 horas e das 19:00 às 07:00 
horas . 

../ Médico Diarista 

Cobertura presencial de 4 horas/dia, das 7:00 às 11 :00 horas. 
Especialista: mediante solicitação de interconsulta. 

• Requisitos Profissionais de Qualificação 

../ Médico Coordenador de Clínica de Neurologia 

Especialista em neurologia, ter formação em gestão de serviços de saúde, com 
experiência mínima de 2 anos em coordenação de serviço . 

../ Médico Plantonista 

Especialista em neurologia, com experiência mínima de 2 anos na área de atuação . 
../ Médico Diarista 

Especialista em neurologia, com experiência mínima de 2 anos na área de atuação. 

• Responsabilidades 

../ Médico Coordenador de Clínica de Neurologia 

Responsável por zelar pelo cumprimento das normas, rotinas e regimento intern

e do hospital; 
Elaborar normas, rotinas e protocolos da especialidade; 
Organizar e supervisionar os serviços de assistência medica, de enfermagem e, r 
fisioterapia sob sua responsabilidade (ambulatório, enfermarias, urgências, inter-(} 

consultas, escalas); 
Assessorar a direção do hospital nos assuntos referentes a sua área de atuação; 

Aveo;da t,ctôc ;o Jose De Cac,al ho, 4D9 CEP 17250·000 Badci/SP Foce, (14 }  3662 9393 // (l 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 2 0 6  
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

Coletar dados e elaborar relatórios trimestrais atualizando indicadores de qualidade 
estabelecidos para o serviço; 
Zelar pelo exato preenchimento dos prontuários médicos; 
Conduzir reuniões periódicas de caráter técnico, administrativo, educação 
continuada; 
Solucionar faltas na equipe . 

../ Médico Plantonista 
Realizar suas atividades no Pronto Atendimento (PA) e assistência as 
intercorrências dos pacientes cirúrgicos de enfermaria, na ausência dos diaristas. 
Definir na urgência os casos de internação e realizar os procedimentos devidos; 
Realizar atos cirúrgicos em situação de urgências; 
Solicitar exames especializados e de urgência, avaliando os resultados como 
norteadores de condutas; 
Orientar a equipe de enfermagem do PA na realização de cuidados específicos; 
Preencher os formulários e impressos padronizados do hospital correta e 
integralmente; 
Resolver qualquer problema referente ao atendimento de pacientes no PA, desde 
sua entrada até sua alta ou transferência; 
Usar os princípios éticos como norteadores de suas condutas, primando pela 
autonomia profissional, em prol do paciente; 
Participar de Comissões Internas do Hospital, quando convidado ou eleito; 
Zelar pelo uso de materiais e equipamentos de trabalho; 
Cumprir o regulamento e regimento do hospital 
Receber e passar o plantão à beira do leito; 

r; Participar de reuniões periódicas com coordenadores do PA e Neurologia; 
Orientar e supervisionar graduandos, pós-graduandos que estejam em estágio de 
formação profissional no PA; 
Desenvolver trabalhos e pesquisas científicas com visão na melhoria continua da 
assistência . 

../ Médico Diarista 
Assistir integralmente os pacientes na fase de internação em enfermaria e UTls; . y 
Realizar diariamente visita médica, evolução e prescrição para uma melhor(} 
avaliação do quadro do paciente; 
Realizar procedimentos cirúrgicos de rotina, ou em situação de urgências; /l 
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Solicitar exames de rotina e especializados quando necessários, com instalação das 
condutas apropriadas; 
Orientar a equipe de enfermagem na realização de cuidados específicos; 
Solicitar com antecedência, à equipe de enfermagem qualquer material que 
necessite para realizar procedimentos; 
Preencher os formulários e impressos padronizados do hospital tanto na admissão 
quanto na alta do paciente; 
Responder aos pareceres quando solicitado 
Fazer orientações específicas para o paciente na ocasião da alta; 
Cumprir os protocolos aprovados em reuniões científicas da equipe ; 
Manter os princípios éticos nas suas atividades, primando pela autonomia 
profissional, em prol do paciente; 
Participar de Comissões Internas Hospitalares, quando indicado; 
Desenvolver pesquisas científicas que permitam melhorias na assistência prestada; 
Seguir os protocolos de antibioticoterapia, designados pela clínica e CCIH; 
Contribuir para o aperfeiçoamento de profissionais na unidade de cirurgia e na busca 
de conhecimentos novos, específicos e correlatos; 
Orientar trabalhos científicos visando à melhoria da qualidade da assistência 
prestada; 
Zelar pelo uso de materiais e equipamentos da instituição; 
Cumprir o regulamento e regimento do hospital. 
Notificar a CCIH casos de infecção hospitalar; 
Emitir parecer técnico quanto a materiais ou equipamentos relacionados a 
especialidade, sempre que solicitado; 
Participar de reuniões mensais promovidas pela coordenação, contribuindo de 
forma ativa nas discussões técnicas. 

• Instrumentos de Gestão e Qualidade 
O emprego de instrumentos de gestão como diretrizes, linhas-guia, linhas do cuidado e protocolos, são 

/ 
uma estratégia potente para a introdução de novas formas de se fazer a prática, com direcioname o 
e garanta de continuidade das ações assistenciais. 

A Clínica de Neurologia adota instrumentos de gestão e acompanhamento dos seus resultados, dent ! 
os quais destacamos: 

../ Documentos de habilitações técnicas regulares (diplomas, registros profissionais e suas 
atualizações); 

../ Frequência de atualização profissional (certificados de aperfeiçoamento); 
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./ Protocolos da Clínica de Neurologia; 
./ Protocolos Gerenciados da Clínica de Neurologia; 
./ Exames Demandados: disponibilidade, volume, qualidade e tempo; 
./ Terapias Complementares Demandadas: disponibilidade, volume, qualidade e tempo; 
./ Insumos Especiais Demandados: disponibilidade, volume, qualidade e tempo; e 
./ Produtividade: ocupação, giro de leito, permanência, internações e altas. 

O Valor Agregado aos pacientes em tratamento na Clínica de Neurologia, será definido pelo: 

./ Custo do Atendimento 
· Custo da diária da CN/Custo dos procedimentos da CN 

./ Tempo do Tratamento 
· Média de permanência da CN 

./ Qualidade da Assistência 
Taxa de infecção da CN 
Taxa de Transferência para UTI 
Taxa de Readmissão na CN 
Taxa de Mortalidade na CN 

• Reuniões e Deliberações 

A Coordenação da Clínica de Neurologia promoverá reuniões periódicas com a equipe a fim de: 

./ Analisar o resultado dos indicadores assistenciais; 
./ Estabelecer referencial comparativo externo; e 
./ Avaliar os riscos dos pacientes desta clínica, bem como medidas de tratamento e 

prevenção. 

1 0.6 CLÍNICA PSIQUIÁTRICA (SAÚDE MENTAL) 

A Clínica Psiquiátrica do Hospital traz uma proposta de atendimento baseada na Lei nº 10216 de 2001, 
com oferta de suporte hospitalar para situações de urgência/emergência decorrentes do consumo ou 
abstinência de álcool, crack e outras drogas, bem como de comorbidades psiquiátricas e/ou clínicas 
advindas da Rede de Atenção às Urgências, da Rede de Atenção Psicossocial e da Atenção Básica; 

(
. 

A assistência à saúde será prestada em regime de hospitalização, compreenderá o conjunto de 
atendimentos oferecidos ao usuário, segundo a patologia atendida, desde sua admissão no hospital 
até sua alta hospitalar. Nesse contexto, estão incluídos todos os atendimentos e procedimentos r 
necessários para obter, ou completar, o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento 
no âmbito hospitalar. 
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O modelo assistencial contempla as seguintes atividades, de acordo com as demandas singulares de 
cada usuário: 
1 - Avaliação clínica e psicossocial realizada por equipe multiprofissional, devendo ser considerado o 
estado clínico/psíquico do paciente; 
li - Abordagem familiar, incluídas orientações sobre o diagnóstico, o programa de tratamento, a alta 
hospitalar e a continuidade do tratamento em outros pontos de atenção da Rede de Atenção 
Psicossocial; e 
Ili - Articulação com outros pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial para construção do 
Projeto Terapêutico Singular. 

O processo de trabalho será pautado nos preceitos da clínica ampliada, com reuniões 
interdisciplinares, formulações de projetos terapêuticos e contatos constantes com a rede interna e 
externa à enfermaria. 

As atividades terapêuticas incluem atendimentos individuais e de grupo, oficinas terapêuticas de 
ressocialização, atendimento familiar entre outros. Será garantido o abastecimento dos materiais 
terapêuticos necessários para o bom funcionamento destas atividades, tais como materiais de 
artesanato (diversificados), gêneros alimentícios para oficinas de culinária, jogos e brinquedos. 

É importante ressaltar que toda equipe da enfermaria será horizontal, com o intuito de facilitar a 
transdisciplinaridade e o trabalho em equipe promovendo o vínculo e a responsabilização. 

A equipe que prestará a assistência na Clínica de Psiquiátrica será composta por: 

./ Médico Plantonista (24h) ; 
./ Médico Diarista (4h); 
./ Enfermagem (24h) ; 
./ Fisioterapia (6h); 
./ Psicologia (6h); 
./ Médico Especialista: quando solicitado, será acionado via agendamento de interconsulta; 
./ Equipe de apoio em Nutrição, Farmacologia, TO e Social; 
./ Equipe de apoio dos serviços de diagnóstico. 

• Definição e Competência 
Unidade de prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação com t 
atendimento a pacientes que necessitam de assistência direta programada por período superior a 
24 horas. Compete à Psiquiatria prestar atendimento hospitalar em alterações psiquiátricas de 
forma integral, humanizada e resolutiva. 
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• As principais atividades da Clínica Psiquiátrica serão: 

Prestar assistência integral ao paciente clínico durante todo o período de internação� 

Proporcionar condições técnicas adequadas para execução das atividades 
assistenciais; 

Favorecer o ensino, a fim de contribuir para formação técnico-científica dos recursos 
humanos; 

Proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento de pesquisas científicas na 
área de psiquiatria; 

Coordenar e subsidiar o trabalho das especialidades de apoio; 

Estabelecer indicadores para avaliação de desempenho da clínica psiquiátrica; e 

Implementar estratégias de gestão e análise de resultado do processo. 

• Composição da Equipe Médica 
A equipe médica da Clínica Psiquiátrica será formada por Médico Coordenador da Clínica Psiquiátrica, 
Médico Plantonista e Médico Diarista, de acordo com as especialidades médicas, todos com vínculo 
formal e regular de trabalho (CL T ou PJ) .  

• Cobertura Presencial e à Distância 
./ Médico Plantonista 

Cobertura presencial de 24 horas/dia, das 7 :00 às 1 9:00 horas e das 19:00 às 7:00 
horas 

./ Médico Diarista 

Cobertura presencial de 4 horas/dia, das 7:00 às 1 1  :00 horas. 
Especialista: mediante solicitação de interconsulta. 

• Requisitos Profissionais de Qualificação 
./ Médico Coordenador de Clínica Psiquiátrica 

Especialista em psiquiatria, ter formação em gestão de serviços de saúde, co 
experiência mínima de 2 anos em coordenação de serviço de saúde mental/CAPS. ( 

./ Médico Plantonista 
Especialista em psiquiatria, com experiência 
urgência e emergência psiquiátrica ou CAPS . 

./ Médico Diarista 

mínima de 2 anos em assistênci 

Especialista em psiquiatria, com experiência mínima de 2 anos em serviço 
psiquiatria/CAPS. 

\ 

Avernda Antórno Jose De C ocva lho, 409 CEP 17250 000 Boc i ci/SP Fm,e ( 14) 3652 9393 /s�w 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 2 0 6 9 
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

• Responsabilidades 

./ Médico Coordenador de Clínica Psiquiátrica 

Organizar, regulamentar, coordenar e supervisionar as atividades assistenciais 
específicas da Clínica Psiquiátrica; 

Assessorar a Direção Técnica do Hospital propondo sugestões para o 
aprimoramento da assistência; 

Prover meios necessários para as necessidades da Clínica Psiquiátrica, 
intercedendo junto às instâncias administrativas e técnica para a obtenção das 
mesmas; 

Elaborar normas, rotinas e protocolos de funcionamento da Clínica Psiquiátrica, 
submetendo-as à aprovação da Diretoria Técnica do Hospital; 

Instituir e implementar protocolos assistenciais, padronizando condutas diagnósticas 
e terapêuticas; 

Zelar pela qualidade técnica da assistência prestada aos pacientes da Clínica 
Psiquiátrica, imprimindo um atendimento humanizado no processo; 

Representar os médicos da Clínica Psiquiátrica junto à Diretoria Técnica 
intermediando pleitos e reivindicações; 

Garantir o cumprimento das tarefas assistenciais e das escalas de serviço, provendo 
a substituição de eventuais faltas; 

Assumir atitude de correção de falhas ou omissões assistenciais; 

Encaminhar à Comissão de Ética as situações pertinentes, com o devido 
conhecimento e aprovação do Diretor Técnico do Hospital; 

Supervisionar o processo de internação dos pacientes na Clínica Psiquiátrica; 

Promover reuniões periódicas da equipe multiprofissional que desenvolve atividade� 
na Clínica Psiquiátrica, resolvendo os casos clínicos e avaliando tudo que s�

/ 
I 

relacione a uma assistência eficaz; / 
Promover atividades de aperfeiçoamento técnico da equipe sob sua 
responsabilidade; 

Estimular atitudes pró-ativas da equipe e de cooperação com os demais serviços d 
hospital; 

Comunicar o Diretor Técnico sobre os problemas e correções adotadas na Clínica r 
Psiquiátrica; 

Sugerir o ingresso e/ou desligamento de membros de sua equipe; 

� \  
Aveo i da  A ot õnio Jose De Cacva lho, 4D9 CEP 17  250 000 Ba c i  ci/SP f m, e { 14) 366 2 939 3 / t 9 

\}\,\, 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 2 0 7 0 
(Antiga denominação :  Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

Assegurar assistência integral geral e especializada aos pacientes da Clínica 
Psiquiátrica em todas as fases de atendimento; 

Estabelecer um programa de trabalho obedecendo às diretrizes do hospital; 
Estabelecer critérios para avaliar a qualidade da assistência prestada, através de 
supervisão sistemática dos serviços, bem como de relatórios mensais de análise 
crítica dos indicadores de resultados da Clínica Psiquiátrica; 

Propor e discutir com a equipe normas para indicações de internações, altas, conduta 
terapêutica, solicitação de exames complementares e orientação de especialistas, 
com base na saúde baseada em evidência; 

Promover o trabalho integrado da equipe multiprofissional; 
Manter um plano estratégico de melhoria contínua; 
Solicitar e/ou emitir parecer técnico referente ao material ou equipamento utilizado 
na Clínica Psiquiátrica; 

Supervisionar orientar e incentivar as atividades acadêmicas e de pesquisa na 
unidade; e 
Elaborar escalas de serviço, férias, sobreaviso e licença dos médicos da Clínica 
Psiquiátrica, provendo assistência continua . 

../ Médico Plantonista 

Garantir assistência na Clínica Psiquiátrica e a Classificação de Risco do Hospital. 
Seguir as normas técnicas estabelecidas em comum acordo entre o coordenador e 
os demais membros da equipe, cumprindo os protocolos definidos em reuniões 
científicas; 
Realizar os trabalhos de sua competência, orientando e supervisionando as 

Comunicar ao coordenador da clínica as ocorrências propondo medidas de solução; 
atividades técnicas da clínica inclusive dos médicos residentes; 

J Atender bem aos pacientes mantendo elevados os conceitos da clínica; ( 
Realizar as prescrições médicas e evoluções diárias; 
Realizar o diagnóstico e tratamento dos pacientes sob sua responsabilidade; 
Solicitar exames especializados, se necessário; 

. � Elaborar relatórios médicos e atestados de incapacidade dos pacientes sob sua ( 
responsabilidade; 

r Atender as consultas solicitadas por outras equipes; 

Manter os princípios éticos nas atividades, primando pela autonomia profissional, 
sempre em benefício do paciente; 
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Participar de Programas de Assistência Multiprofissional aos pacientes e familiares, 
principalmente nas atividades de educação para a saúde; 

Participar da Comissão de Ética quando considerado ou indicado; 

Desenvolver Pesquisas Científicas que promovam melhorias na assistência; 

Orientar trabalhos científicos visando a qualidade da assistência; 

Zelar pelo uso de materiais e equipamentos de trabalho do hospital; 

Solicitar transferência do paciente caso haja necessidade, mantendo contato com a 
equipe que irá receber e transferir o paciente, com relatório médico completo 
contendo história clínica e exames realizados; e 

./ Médico Diarista 

Assistir integralmente os pacientes na fase de internação na Clínica Psiquiátrica; 

Realizar diariamente visita, evolução e prescrição médica para os pacientes sob sua 
responsabilidade; 

Solicitar exames de rotina e especializados, quando necessário, com prescrição das 
condutas apropriadas; 

Orientar a equipe de enfermagem na realização de cuidados específicos; 

Solicitar com antecedência à equipe de enfermagem os materiais que irá necessitar 
para realizar procedimentos; 

Preencher os formulários e impressos padronizados do hospital tanto na admissão 
quanto na alta do paciente; 

Responder aos pareceres médicos quando solicitado 

Fazer orientações específicas para o paciente/responsáveis na ocasião da alta; 

Cumprir os protocolos aprovados em reuniões científicas da equipe; 

Manter os princípios éticos nas suas atividades, primando pela autonomia 
profissional, em benefício do paciente; 

Participar de Comissões Internas Hospitalares quando indicado; 

Desenvolver pesquisas científicas que permitam melhorias na qualidade da 
assistência; 

Seguir os protocolos de antibioticoterapia, designados pela clínica e CCIH; 

Contribuir para o aperfeiçoamento de profissionais da Clínica Psiquiátrica e na busca 
de conhecimentos novos, específicos e correlatos; 

Orientar trabalhos científicos visando a melhoria da qualidade da assistência ao } 
paciente; U 
Zelar pelo uso de materiais e equipamentos do hospital; 
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Notificar a CCIH os casos de infecção hospitalar; 

Emitir parecer técnico quanto a materiais e/ou equipamentos relacionados à 
especialidade, sempre que solicitado; 

Participar de reuniões mensais promovidas pela coordenação, contribuindo de forma 
ativa nas discussões técnicas; e 

Acompanhar diariamente os pacientes psiquiátricos que estejam fora da Clínica 
Psiquiátrica. 

• Instrumentos de Gestão e Qualidade 
O emprego de instrumentos de gestão como diretrizes, linhas-guia, linhas do cuidado e protocolos, são 

uma estratégia potente para a introdução de novas formas de se fazer a prática, com direcionamento 
e garanta de continuidade das ações assistenciais. 

A Clínica Psiquiátrica adota instrumentos de gestão e acompanhamento dos seus resultados, dentre 
os quais destacamos: 

./ Documentos de habilitações técnicas regulares (diplomas, registros profissionais e 
suas atualizações); 

./ Frequência de atualização profissional (certificados de aperfeiçoamento); 
./ Protocolos da Clínica Psiquiátrica; 
./ Protocolos Gerenciados da Clínica Psiquiátrica; 
./ Exames Demandados: disponibilidade, volume, qualidade e tempo; 
./ Terapias Complementares Demandadas: disponibilidade, volume, qualidade e tempo; 
./ Insumos Especiais Demandados: disponibilidade, volume, qualidade e tempo; e 
./ Produtividade: ocupação, giro de leito, permanência, internações e altas. 

O Valor Agregado aos pacientes em tratamento na Clínica Psiquiátrica, será definido pelo: 

./ Custo do Atendimento 
· Custo da diária da CP/Custo dos procedimentos da CP 

./ Tempo do Tratamento 
· Média de permanência da CP 

./ Qualidade da Assistência 
Taxa de infecção da CP 
Taxa de Transferência para Unidade de Emergência 
Taxa de Readmissão na CP 

• Reuniões e Deliberações 
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A Coordenação da Clínica Psiquiátrica promoverá reuniões periódicas com a equipe a fim de: 

../ Analisar o resultado dos indicadores assistenciais; 
../ Estabelecer referencial comparativo externo; e 
../ Avaliar os riscos dos pacientes desta clínica, bem como medidas de tratamento e 

prevenção. 

10.7 CLÍNICA DE TERAPIA INTENSIVA 

�1 

A Clínica de Terapia Intensiva do Hospital traz uma proposta de atendimento baseada na Resolução 
N º 7 MS de 201 O e atenderá pacientes adultos e crianças das especialidades que compõe o perfil do 

Hospital, pacientes oriundos da Urgência e Emergência, além dos pacientes encaminhados pela 
Regulação. A assistência será prestada a pacientes graves ou de risco, potencialmente recuperáveis, 

que exijam assistência médica ininterrupta, com apoio de equipe de saúde multiprofissional, além de 
equipamento e recursos humanos especializados. Nesse contexto, estão incluídos todos os 
atendimentos e procedimentos necessários para obter, ou completar, o diagnóstico e as terapêuticas 
necessárias para o tratamento no âmbito hospitalar. 

I 

A equipe que prestará a assistência na Clínica de Terapia Intensiva será composta por: 
../ Médico lntensivista Plantonista (24h); 
../ Médico Diarista (8h); 
../ Enfermagem (24h); 
../ Fisioterapia (18h); 
../ Psicologia (6h); 
../ Serviço Social (6h); 
../ Médico Especialista: quando solicitado, será acionado via agendamento de interconsulta0 
../ Equipe de apoio em Nutrição, Farmacologia, T O  e S.Social; 
../ Equipe de apoio dos serviços de diagnóstico. 

• Definição e Competência 
Unidade de prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação com 

atendimento a pacientes que necessitam de assistência intensiva, por período superior a 24 horas. 
Compete à Clínica de Terapia Intensiva prestar atendimento hospitalar a pacientes graves, com 
risco de vida iminente, que exija assistência médica e de enfermagem ininterruptas, especializadas, 
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além de equipamentos específicos e recursos diagnósticos, monitorização e terapias 
especializadas. 

• As principais atividades da Clínica de Terapia Intensiva serão: 

Prestar assistência integral a pacientes referenciados para alta e média 
complexidade com instabilidade clínica e hemodin âmica; 

Atender a um par âmetro de qualidade que assegure a cada paciente o direito à 
sobrevida; 

Assistência humanizada; e 

Exposição mínima do paciente aos riscos decorrentes dos métodos propedêuticas e 
do próprio tratamento em relação aos benefícios obtidos. 

• Composição da Equipe Médica 
A equipe médica da Clínica de Terapia Intensiva será formada por Médico Coordenador da Clínica de 
Terapia Intensiva, Médico lntensivista e Médico Diarista, de acordo com as especialidades médicas, 
todos com vínculo formal e regular de trabalho (CL T ou PJ). 

• Cobertura Presencial e à Distância 
./ Médico Plantonista lntensivista 

Cobertura presencial de 24 horas/dia, das 7:00h às 19:00 horas e das 19:00 às 7:00 
horas . 

./ Médico Diarista 

Cobertura presencial de 8 horas/dia. 
Especialista: mediante solicitação de interconsulta. 

• Requisitos Profissionais de Qualificação 
./ Médico Coordenador da Clínica de Terapia Intensiva 

UT I Adulto: Especialista em terapia intensiva pela A MIB/ A MB, ter formação em gestão 
de serviços de saúde, com experiência mínima de 2 anos em coordenação de serviço. 
UTI Infantil: Especialista em terapia intensiva pediátrica pela A MIB/ A MB, ter formaçã

.�
o , 

em gestão de serviços de saúde, com experiência mínima de 2 anos em coordenação 
de serviço . 

./ Médico lntensivista - Plantonista e Diarista 

5 UTI Adulto - Especialista em terapia intensiva pela A MIB/ A MB, com experiência mínima 
de 2 anos na área de atuação. 

/,? \ 
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UTI Infantil - Especialista em terapia intensiva pediátrica pela AMIB/AMB, com 
experiência mínima de 2 anos na área de atuação. 

• Responsabilidades 

../ Médico Coordenador da Clínica de Terapia Intensiva 

Zelar pelo cumprimento das normas contidas no Regimento técnico do serviço; 

Assessorar a direção do hospital nos assuntos referentes à sua área de atuação; 
Aprimorar, planejar, coordenar e supervisionar as atividades de assistência médica, 1 

de enfermagem, fisioterapia e demais profissionais da área de saúde na unidade; ) 
Promover a implantação e avaliar a execução de rotinas médicas; 
Coletar dados e elaborar relatório trimestral atualizado dos indicadores de qualidade 
estabelecidos pela unidade; 

Zelar pelo exato preenchimento dos prontuários médicos; 

Coordenar e supervisionar os serviços administrativos; 

Coordenar e supervisionar os estágios de profissionais de saúde no serviço; 
Conduzir reuniões periódicas de caráter técnico-administrativo da equipe; e 

Solucionar faltas na equipe . 

../ Médico Plantonista 

Controlar as alterações agudas no estado clínico dos pacientes sob sua vigilância 
contínua, principalmente em casos de intercorrências ameaçadoras da vida; 

Realizar evolução do horário, prescrição e solicitação dos exames do próximo dia 
durante o plantão noturno; 
Realizar admissão de pacientes com perfil de terapia intensiva; 
Respeitar os protocolos técnicos e administrativos da unidade; 

Zelar pelo patrimônio da unidade; e 
Elaborar os protocolos da unidade com base na medicina baseada em evidências . 

../ Médico Diarista 

Realizar seguimento horizontalizado na assistência ao paciente crítico; 
Garantir cumprimento e respeito aos protocolos técnicos instituídos na unidade; 
Supervisionar a elaboração dos protocolos técnicos da unidade; 
Acompanhar visita geral da unidade juntamente com a equipe multiprofissional; 

Acompanhar graduandos e pós-graduandos de medicina em sua rotina; e 
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Confeccionar laudos médicos quando solicitado. 

• Instrumentos de Gestão e Qualidade 

2076 

O emprego de instrumentos de gestão como diretrizes, linhas-guia, linhas do cuidado e protocolos, são 
uma estratégia potente para a introdução de novas formas de se fazer a prática, com direcionamento 
e garanta de continuidade das ações assistenciais. 
A Clínica de Terapia Intensiva adota instrumentos de gestão e acompanhamento dos seus resultados, 
com base na Instrução Normativa do MS N º 4 de 2010, dentre os quais destacamos: 

./ Documentos de habilitações técnicas regulares (diplomas, registros profissionais e 
suas atualizações) dos médicos da Clínica de Terapia Intensiva; 

./ Controle de Frequência das atua lizações profissionais (certificados de 
aperfeiçoamento dos médios); 

./ Protocolos institucionais gerenciados da Terapia Intensiva (Anexos Técnicos); 
./ Protocolos institucionais de segurança do Paciente (Anexos Técnicos); 
./ Prescrição de Exames: gerenciamento da demanda (disponibilidade, volume, 

qualidade e tempo); 
./ Prescrição de Terapias Complementares: gerenciamento da demanda 

(disponibilidade, volume, qualidade e tempo); 
./ Prescrição de Insumos Especiais: gerenciamento da demanda (disponibilidade, 

volume, qualidade e tempo); e 
./ Produtividade da C línica de Terapia Intensiva: ocupação, giro de leito, permanência, 

internações, altas, readmissão. 

O Valor Agregado aos pacientes em tratamento na Clínica de Terapia Intensiva, será definido pelo: 
� 

./ Custo do Atendimento 

( t 
./ 

�
e
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TI/Custo dos procedimentos da U TI 

1· · Média de permanência da U TI 
./ Qualidade da Assistência 

Taxa de Admissão na U TI 
Taxa de Readmissão em 24h na U TI 
Taxa de mortalidade absoluta e estimada na U TI; 
Densidade de Incidência de Pneumonia Associada à Ventilação Mec ânica (P A V) nar 
U T I; 
Taxa de utilização de ventilação mec ânica ( V M) na UTI; 
Densidade de Incidência de Infecção Primária da Corrente Sanguínea (IPCS) 

relacionada ao Acesso Vascular Central na U TI; ,!{;'.J. \ 
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Taxa de utilização de cateter venoso central (C VC) na UTI; 
Densidade de Incidência de Infecções do Trato Urinário (IT U) relacionada a cateter 

vesical na UTI. 

• Reuniões e Deliberações 

A Coordenação da Clínica promoverá reuniões periódicas com a equipe a fim de: 

../ Analisar o resultado dos indicadores assistenciais; 
../ Estabelecer referencial comparativo externo; 
../ Avaliar adesão às medidas adotadas de tratamento e prevenção dos riscos dos 

pacientes desta clínica. 
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11 ORGANIZAÇÃO DAS UNIDADES (SETORES) DE ASSISTÊNCIA Ao 

PACIENTE 

11.1 UNIDADE AMBULATORIAL 

Unidade de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial, incluindo 
atividades de promoção, prevenção, vigil ância à saúde da comunidade, com funcionamento das 7h às 
19h, de segunda à sábado, atendendo pacientes adultos das especialidades que compõe o perfil do 

Hospital e pacientes oriundos da Urgência e Emergência, além dos pacientes encaminhados pela 
Regulação. Compete à Unidade Ambulatorial o atendimento a pacientes externos de forma 

programada e continuada. 

O atendimento ambulatorial compreende: 
../ Primeira consulta; 
../ 1 nterconsulta; 
../ Consultas subsequentes (retornos). 

Entende-se por Primeira Consulta, a visita inicial do paciente encaminhado pela central de regulação 
do município ao Centro de Especialidades e Diagnósticos do Engenho Novo, para atendimento a uma ----- -
determinada especialidade. 

Entende-se por lnterconsulta, a primeira consulta realizada por outro profissional em outra 
especialidade, com solicitação gerada pela própria instituição. (/ 
Entende-se por Consulta Subsequente, todas as consultas de seguimento ambulatorial, em todas 

categorias profissionais, decorrentes tanto das consultas oferecidas à rede básica de saúde quanto às 
subsequentes das interconsultas. 

O processo de assistência à saúde do Ambulatório, compreenderá o conjunto de atendimentos 
oferecidos aos usuários, segundo a patologia atendida, desde sua admissão programada até seu 

5 
retorno para a rede básica ou transferência para rede hospitalar. 

O Ambulatório conta com os seguintes ambientes assistenciais, segundo cadastrado C N ES/MS: 

../ 26 consultórios de especialidades 
../ 5 Salas para equipe de reabilitação 

/ \ 
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./ Sa la para enfermagem 
./ Sala de pequena cirurgia 

Especialidades e Meta de Atendimento: 
Serão produzidos na Unidade Ambulatoria l o seguinte volume de atendimentos : 

Consultas por Especialidade - Mês 
FERTA SEMANAL 

RA A R�D�/SOL -

N!! ABSOLUTO 

AMBULATÓRIO DE EGRESSO 90 

BUCOMAXILO 100 20% 5 

CARDIOLOGIA 1 .500 20% 66 

CARDIOLOGIA INFANTIL 300 35% 23 

CIRURGIA AMBULATORIAL 400 50% 45 

CIRURGIA GERAL 1 . 100 35% 85 

CIRURGIA PEDIÁTRICA 40 50% 5 

CIRURGIA VASCULAR 1 .000 35% 77 

CONSULTA PRÉ ANESTÉSICA 300 

DERMATOLOGIA 600 50% 66 

ENDOCRINO 400 30% 26 

GASTRO ADULTO 60 33% 4 

GASTRO INFANTIL 60 33% 4 

H EMATOLOG IA (ANTICOAGULAÇÃO) 200 10% 5 

NEFROLOGIA 150 54% 18 

NEUROLOGIA 900 25% 50 

NEURO INFANTIL 200 33% 15 

OFTALMOLOGIA 2000 50% 180 GERAL, 50 

CIRURGICA 

ORTOPEDIA 1800 40% 160 GERAL 

OTORRINOLARINGOLOGIA 900 50% 90 GERAL, 10 

CIRURGICA 

PNEUMOLOGIA 400 30% 30 

PNEUMO INFANTI L 80 30% 5 

PROCTOLOGIA 350 68% 53 

UROLOGIA 1 . 200 33% 88 

TOTAL 14.130 

2 0 7 9 

./ 
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Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais - Mês 

BPA individualizado 600 

2 0 8 0  

A meta semanal S OL refere -se à dispon ibilização mínima de pr imeiras consultas por especialidade. 
As demais consultas (retornos e interconsultas) serão disponi bil izadas no SI G A, garantindo-se a linha 
de cuidado por especialidade, além de considerar o a bsenteísmo para cumpr imento da meta de 
produção pactuada. 
---

----- -

As princ ipa is atividades da Un idade Am bulatorial serão : 

./ Recepcionar, registrar e fazer marcação de consultas; 
./ Proceder à consulta méd ica, psicológica, de assistência social, de nutr ição, de 

enfermagem, de f isioterapia, etc; 
./ Real izar procedimentos médicos de pequeno porte, so b anestesia local (punções, 

biópsia, etc.); 
./ Realizar ações individua is ou coletivas de prevenção à saúde tais como : imunizações, 

pr imeiro atendimento, controle de doenças, visita domiciliar, coleta de material para 
e xame, etc.; ; 

........!...... ./ Realizar vigil ância epidem iológica através de coleta e análise sistemática de dados, 
1 invest igação epidemiológ ica, informação so bre doenças, etc.; 

./ Promover ações de educação para a saúde, através de palestras, demonstrações e 
treinamento " in loco ", campanha, etc.; 

./ Orientar as ações em saneamento básico através da instalação e manutenção de 
melhorias sanitárias domiciliares relacionadas com água, esgoto e resíduos sól idos; 

./ Realizar vigil ância nutric ional através das atividades cont inuadas e rot ineiras de 

l 

o bservação, coleta e anál ise de dados e disseminação da informação referente ªVº 
estado nutricional, desde a ingestão de alimentos à sua utilização biológica; 

./ Realizar treinamento espec ializado para aplicação de procedimento terapêut ico e/o 
manutenção ou uso de equipamentos especia is. 

r A Unidade Am bulator ial para cumpr ir os seus o bjetivos de forma segura e resolut iva conta com uma 

• Composição e Qualificação da Equipe Profissional 

equipe multiprofiss ional, dimensionada de acordo com o perfil de atend imento, formada por : 

r 
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Coordenador de Enfermagem: Supervisionar e elaborar protocolos técnicos, confeccionar escala de 
plant ão, solucionar faltas da equipe de enfermagem da unidade, supervisionar grupos de estudos em 
enfermagem e orientar estagiários e residentes da área . 

../ Requisitos: Formaç ão de nível superior em enfermagem, devidamente 
regulamentado no C OR EN, com especia lizaç ão gest ão de serviços de saúde e 
experiência de 3 anos em coordenaç ão de unidade hospitalar. 

Enfermeiro: Supervisionar grupo de técnicos de enfermagem, pa rticipar na elaboraç ão de protoco los 
da unidade, realizar procedimentos técnicos de maior complexidade, auxi liar equipe médica em 
procedimentos e orientar estagiários e residentes da área . 

../ Requisitos: Formaç ão de nível superior em enfermagem, devidamente 
regulamentado no C OR EN, com experiência de 3 anos em unidade hospitalar. 

Técnico de Enfermagem: Realizar cuidados de enfermagem de acordo com a orientaç ão do 
enfermeiro responsáve l, como verificaç ão de sinais vitais, preparo e administraç ão de medicaç ão, 
curativos, manter organizaç ão da unidade, checagem e organizaç ão dos materiais . 

../ Requisitos: Formaç ão técnica em enfermagem, devidamente regu lamentado no 
C OR EN, com experiência comprovada na área. 

Auxiliar de Enfermagem: Auxiliar nos cuidados de enfermagem de acordo com a orientaç ão do 
enfermeiro responsável, como verificaç ão de sinais vitais, auxiliar no preparo e administraç ão de 
medicaç ão, auxi liar na rea lizaç ão de curativos, manter organizaç ão da unidade, checagem e 
organizaç ão dos materiais . 

../ Requisitos: Formaç ão em auxiliar de enfermagem, devidamente regulamentado no 
C OR EN, com experiência comprovada na área. 

Fisioterapeuta:  Rea lizar interconsu ltas e sessões de fisioterapia e reabilitaç ão nos pacientes da 
unidade , em comum acordo com o médico solicitante e solicitar, materiais necessários ao bom 

� / 

desempenho dos procedimentos. 

f ../ Requisitos: Formaç ão de níve l superior em fisioterapia, devidamente regu lamentado 
,,, 

junto ao órg ão de c lasse e experiência em serviço hospitalar. 

Terapeuta Ocupacional: Apoiar a assistência do paciente, em comum acordo com o p lano 
terapêutico, visando a qualificaç ão do processo assistencial . 

../ Requisitos: Formaç ão de nível superior em Terapia Ocupacional, devidamente 
regulamentado junto ao conselho de c lasse e experiência em unidade de saúde. 

P�ic
.
ólogo: ��alizar int ��consultas

'. _
emitir pareceres técnicos e acompanhamento solicitado pelo

y med ico, e so l 1c 1tar mater ia is necessa nos ao bom desempenho dos procedimentos . 

../ Requisitos: Formaç ão de nível superior em psicologia, devidamente regulamentado 
junto ao conselho de c lasse e experiência em serviço hospitalar. 
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Fonoaudiólogo: Reduzir e prevenir as complicações na área da linguagem; Realizar pareceres 
técnicos e acompanhamento solicitado pelo médico, participar das visitas multiprofissionais da 
unidade, orientar paciente e familiares quanto ao tratamento instituído . 

../ Requisitos: Formação de nível superior, devidamente regulamento no conselho de 
classe e experiência em serviço hospitalar 

Assistente Social: Auxiliar pacientes e familiares/responsáveis em demandas sociais, auxiliar no 
processo de agendamento de exame, encaminhamentos e benefícios sociais . 

../ Requisitos: Formação de nível superior em serviço social, devidamente 
regulamentado junto ao conselho de classe e experiência em serviço hospitalar. 

Nutricionista: Realizar consultas, emitir pareceres técnicos, proceder o acompanhamento solicitado 
pelo médico e desenvolver material técnico necessários ao bom desempenho dos atendimentos 

../ Requisitos: Formação de nível superior em nutrição, devidamente regulamentado 
no conselho de classe e experiência em serviço de saúde. 

Médico: Profissional especialista contratado (PJ ou CL T) para executar consultas, realizar 
procedimentos e assessorar o corpo clínico . 

../ Requisitos: Formação em medicina, especialista na área de atuação, devidamente 
regulamentado no conselho de classe e experiência na área de atuação. 

Recepcionista: Recepcionar todos os clientes que procurarem o Hospital de forma humanizada 
prestando atendimento de qualidade . 

../ Requisitos: Ensino médio; Conhecimento básicos de informática; experiência em 
atendimento. 

í 
� 

j 

Auxiliar Administrativo: Organização dos documentos da unidade, encaminhamento e recebimento 
de documentos, controle da agenda de reuniões, controle do livro de protocolos da unidade, solicitaç

v
-o 

dos materiais necessários para a realização das atividades do setor. 
?-'/ 

../ Requisitos: Ensino médio; Conhecimento básicos de informática; xperiência em 
serviço hospitalar. 

Nota /0 dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anex 
- Dimensionamento de Pessoa/. 

Protocolos e Procedimentos Técnicos Aplicáveis a Unidade Ambulatorial 
Ô 

• 

É política do Hospital a garantia da qualidade e segurança da assistência, portanto, considera 
necessária a disponibili zação de Protocolos e Procedimentos Técnicos padroni zados para :o� 
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equipe profissional, de forma a promover o conhecimento e execução dos cuidados de acordo com o 
estabelecido institucionalmente. 

Os Protocolos e Procedimentos Técnicos utilizados na Unidade Ambulatorial, estarão disponíveis em 
manuais operacionais atualizados, conforme modelos detalhados no item Anexos Técnicos do Projeto. 
Estes documentos foram desenvolvidos pela Organização Social, e serão disponibilizados para que 
os profissionais do Hospital providenciem sua adaptação às especificidades locais, conforme 
preconizam os processos gerenciais. Na sequência serão submetidos a aprovação do responsável 
técnico local (RT - Médico, Enfermagem, Administração) . A partir da aprovação serão cadastrados e 
disseminados para toda equipe através de treinamentos . 

../ Protocolos Institucionais Aplicáveis: 
Protocolo de Higiene das Mãos 
Protocolo de Notificação de Eventos 
Protocolo de Atendimento PCR 
Protocolo de Identificação Segura 
Protocolo de Controle de Infecção Hospitalar 
Protocolo de Queda 
Protocolo de Administração Segura de Medicação 

../ Procedimentos Técnicos Aplicáveis: 
Manual de Enfermagem 
Manual de Fisioterapia 
Manual da Psicologia 
Manual de Padronização de Materiais e Medicamentos 
Manual do Serviço Social 
Manual de Biossegurança 
Manual de Gerenciamento de Resíduos 

Outros Protocolos e Procedimentos Técnicos serão identificados e incluídos no processo de / 
implantação conforme necessidade da equipe. 

I 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

A Unidade Ambulatorial tem como objetivo a realização de atendimentos, conforme demandas relativas Y 
ao perfil do Hospital, definindo diagnóstico e plano terapêutico, de acordo com as diretrizes e critério{) 
estabelecidos nos protocolos institucionais. Para tanto o seu processo será estabelecido, conforme 
figura abaixo, e será gerenciado de acordo com metas de produção e qualidade pactuad9'sd

l / 1 
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contrato. Para garantir os resultados esperados a gestão da unidade deverá gerenciar os indicadores 
de desempenho periodicamente, de acordo com o grau de criticidade de cada um deles . 

../ Mapa do Processo da Unidade Ambulatorial 

APOIO A ASSISTÊNCI .. 

Labori�tono- Clinico e Ptitológico 
01.agnósUco por lmagern ..----....... ----�-----e-_,,,....--�---....-,. 

Endoscop,a 
SCIH 

Cormssõru; tk,nicas 

INFRAESTRUTURA E 
LOGISTICA 

Ct:intral de adrninist(í:lçã:o de 
materü.115 o ec:uip�montos 

Serviç-0 ae pr�ssamento � 
E:sterillzaÇOO ée rrnatenais 

Coot:xto e h191ene 
Infra-estruturá predi.)I 
Llmpí)Zil o zel.JOOria 

?rocessamenlo de rovµas 

OJreção 

f'f<OCE<l<'-'ENTOS Al..TAI 
'Técl<ICOS TRANSFERSNOIA 

Recursos Homanos. faturamento. finanças, lnformatica 

Apoio Médico, Telefonia. Transporte 

Epidemiologia. Serviço Social Médico. Auditoria Médica, SESMT. SAC, Gerenciamento de Risco e Oualídade 

../ Indicadores da Un idade Ambulatorial 

Perda Primária 
Taxa de Absenteísmo 
Índice de Retorno 
N º Consu ltas por Origem do Paciente 
Taxa de Satisfação do Paciente 
Aproveitamento da capacidade 
Média do tempo de espera para consulta 
Taxa de retornos não programados 
% de Eventos durante atendimento 

• Legislação de Referência para Un idade Ambulatorial 

../ Lei N º 8.069 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente 

Paciontos 
Acompanhante.s 

Unkfode de Emerg(mé1,;t 
Unidades de 1n1.ernaçâo 

../ Le i N º 1 O.741 de 200 3 Estatuto do Idoso "Ao idoso internado ou em observaçã 
assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as 
condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério X 
médico." U 

../ Resolução C OF E N  -19 7 I 199 7 Dispõe sobre Terapias Alternativas 
../ Resolução C OF E N  -240/ 2000 Dispõe sobre o Código de Ét ica de Enfermage� 

J 
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./ Resolução COFEN Nº 1 46 Normatiza em âmbito Nacional a obrigatoriedade de haver 
Enfermeiro em todas as unidades de serviço onde são desenvolvidas ações de 
Enfermagem durante todo o período de funcionamento da instituição de saúde 

./ Resolução COFEN-293/2004 Art. 1 ° - Estabelecer, na forma desta Resolução e de seus 
anexos 1 ,  l i ,  Il i e IV, os parâmetros para dimensionar o quantitativo mínimo dos 
diferentes níveis de formação dos profissionais de Enfermagem para a cobertura 
assistencial nas institu ições de saúde . 

./ Resolução RDC nº307 de 2002 Altera a resolução RDC n°50 de 2002 que dispõe sobre 
o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 
projetos físicos de estabelecimento assistenciais de saúde . 

./ RDC Anvisa Nº 36 de 201 3  Institui ações para a Segurança do Paciente em Serviços 
de Saúde . 

./ Portaria MS 344/98 - Armazenamento de medicamentos controlados 
./ Lei 6 .965/ 1 981  Dispõe sobre a regulamentação da profissão de Fonoaudiólogo e 

determina outras providências 
./ ABNT NBR 9050:2004 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaço e equipamentos 

urbanos . 
./ Lei nº 1 0 .048, de 2000 Dispõe sobre o atendimento prioritário e acessibilidade á 

pacientes portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e outras providências . 
./ Lei nº 1 2 . 305, de 201 O Institui a política nacional de resíduos sólidos; altera a lei nº 

9.605, de 1 998; e dá outras providências . 
./ Lei nº 6.437 de 1 977 Estabelece punições para as infrações á legislação sanitária 

federal e as sanções respectivas, e dá outras providências . 
./ Portaria CVSSP n°9 de 1 63/94 Dispõe sobre as condições ideais de transporte e 

atendimentos de doentes em ambulância. 

9 ./ Resolução CFM nº 1 672/03 Dispõe sobre as obrigações e atividades necessárias para 
realização de transporte com a presença de médico . 

./ Resolução COFEN nº 375/201 1  Determina a presença de um Profissional Enfermeiro, 
independente da classificação de gravidade do paciente, sempre que necessária 
alguma intervenção de enfermagem . 

./ Resolução RDC n°2 de 201 O Dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúd 
em estabelecimento em saúde 

./ Resolução RDC n°40, de 2009/ Portaria SVS/MS nº 344 de 1 998 Dispõe sobre a lista 
de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle X 
especial, da portaria SVS/MS nº 344, de 1 998 

(} 
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./ Portaria C VS 9 de 1998 Trata da o brigatoriedade dos esta belecimentos assistenciais de 
saúde, que assistem pacientes em regime de internação, contarem com a presença de 
médicos e enfermeiros nas 24 horas do dia e dá providências correlatas . 

./ Resolução C OF E N  29 3/2004 de 2004 Fixa e esta belece par âmetros para o 
dimensionamento do quadro de profissionais de Enfermagem nas unidades 
assistenciais das Instituições de saúde e assemelhados . 

./ Resolução C OF E N  358/2009 Dispõe so bre a S A E e a implementação do processo de 
enfermagem em am bientes, pú blicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional 
de enfermagem . 

./ Resolução R DC n º 50 de 2002 Dispõe sore o Regulamento técnico para 
plane jamento, programação, ela boração e avaliação de projetos físicos de 
esta belecimentos assistências de saúde . 

./ Resolução R DC n º189 de 200 3 Dispõe so bre a regulamentação dos procedimentos de 
análise, avaliação dos pro jetos físicos de esta belecimentos de saúde no Sistema 
Nacional de Vigil ância Sanitária, altera o regulamento técnico aprovado pela R DC n º 50, 

de 21 de fevereiro de 2002 e dá outras providências . 
./ Resolução R DC n º 6 3  de 2011 Dispõe so bre os requisitos de boas práticas de 

funcionamento para os serviços de saúde . 
./ Portaria T E M  n º48 5, 200 5 - N R  32 Segurança e Saúde no tra balho em Serviço de 

Saúde ; N R  tem por finalidade esta belece as diretrizes básicas para a implementação de 
medidas de proteção á segurança e á saúde, bem como daqueles que exercem 
atividades de promoção e assistência á saúde em geral. 

./ Lei 12.291 de 2010 Torna o brigat ória a manutenção de exemplar do C ódigo de Defesa 
do Consumidor nos esta belecimentos comerciais e de prestação de serviços ./') 

./ Lei n 8.0 78 de 2010 Dispõe so bre a proteção do consumidor e dá outras providências
�

/ // 
./ Lei 11.248 de 1992 Dispõe so bre o atendimento preferencial de gestante, mães co / 

crianças de colo, idosos e deficientes em esta belecimentos comerciais, de serviços 
similares, e dá outras providências . 

./ Lei 10.241 de 1999 Dispõe so bre os direitos dos usuários dos serviços e das ações d �  
saúde no Estado e dá outras providências. \ 

./ Lei 12.6 53 de 2012 Constitui crime a exigência de cheque -caução, de nota promiss ória 
ou de qualquer garantia, bem como do preenchimento prévio de formulários 
administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial. 

y 

Asen;d« Antõn;o Jose De Cm;,l lm, 409 CEP 17250·000 Bac;c ;/SP Fone ( 14 )  3662-939
34 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 2 0 8 7  
(Antiga denominação: I rmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

11 .2  UNIDADE DE EMERGÊNCIA 

A Unidade de Emergência tem como missão ser referência para o município ao atendimento às 
urgências e emergências, adulto infantil , em geral e das seguintes especialidades: referência vascular 
aguda, cirurgia geral, ortopedia, oftalmologia e saúde mental. A regulação desta unidade se dará pelo 
S A M U, pois se trata de pronto socorro de "porta aberta ", levando em consideração as diretrizes de 
regionalização e hierarquização, além da demanda espont ânea. 

O fluxo de atendimento será implantado com base no Protocolo de Acolhimento e Classificação de 
Risco e terá como meta a espera máxima de 2 horas para os pacientes classificados como verdes ou 

azuis. A classificação de risco será realizada em 100 % da demanda de adultos e pediátrica. 

A equipe será estruturada de forma vertical, assegurando ainda um pediatra e um clínico horizontal 
nos períodos manhã e tarde, responsáveis pelos leitos de retaguarda da Emergência. 

Os leitos de retaguarda da Unidade de Emergência , definidos pelo Edital N º . 02/201 5, serão assim 
configurados: 

CLASSIFICAÇÃO LEITOS DE 
RETAGUARDA 

Cl ín ico 14 leitos 

Pediátrico 5 le itos 

Isolamento 1 leito 

Saúde Menta l 3 le itos 

A estrutura atual da Unidade de Emergência, segundo cadastro no CNES/MS, compreende: 

../ 6 Consultórios Clínicos 
../ 1 Sala De Atendimento A Paciente Critico/Sala De Estabilização com 4 Leitos 
../ 1 Sala De Curativo 
../ 1 Sala De Gesso 
../ 1 Sala Pequena Cirurgia 
../ 1 Sala Repouso/ Observação Feminino 
../ 2 Sala Repouso/ Observação Indiferenciado 
../ 1 Sala Repouso/ Observação Masculino 
../ 1 Sala Repouso/ Observação Pediátrica 

� 
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A Unidade de Emergência atuará de forma a garantir a integralidade da assistência no Sistema de 
Saúde, com a contra -referência de usuários portadores de agravos cr ônicos agudizados ou de 
patologias agudas graves às unidades de saúde (atenção básica, especializada e de atendimento e 
internação domiciliar), abertura de prontuários para os pacientes que permaneçam em observação e 
relatórios completos de alta. 

Compete à Unidade de Emergência o atendimento às pessoas em situações de sofrimento, sem risco 
de vida (urgência) ou com risco de vida (emergência), 24h por dia, ininterruptamente. As principais 
atividades da Unidade de Emergência, nos casos sem risco de vida (urgência de baixa e média 
complexidade) são: 

./ Fazer triagem para os atendimentos; 
./ Prestar atendimento social ao paciente e/ou acompanhante; 
./ Realizar higienização do paciente; 
./ Realizar procedimentos de enfermagem; 
./ Realizar atendimentos e procedimentos de urgência; 
./ Prestar apoio diagnóstico e terapêutico por 24hs ; 
./ Manter em observação o paciente por período de até 24hs; e 
./ Fornecer refeição para o paciente. 

As principais atividades da Unidade de Emergência, nos casos com risco de vida (emergência) e nos 
casos sem risco de vida, mas de alta complexidade : 

./ Estabilizar o quadro clínico; 
./ Prestar o primeiro atendimento ao paciente; 
./ Prestar atendimento social ao paciente e/ou acompanhante ; 
./ Fazer higienização do paciente; 
./ Realizar procedimentos de enfermagem; 
./ Realizar atendimentos e procedimentos de emergência e urgência de alta 

complexidade; 
./ Prestar apoio diagnóstico e terapia por 24hs; 
./ Manter em observação o paciente por período de até 24hs ; e 
./ Fornecer refeições para o paciente. 

A Unidade de Emergência terá seu horário de atendimento de segunda a domingo, 24h dia, com a 
presença de médico plantonista nas seguintes clínicas já especificadas. 

,/ 
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 2 0 8 9 (Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

Requisitos Gerais da Unidade de Emergência 
./ Estabelecimento e adoção de protocolos de classificação de risco, protocolos clínico- / 

assistenciais e procedimentos administrativos no hos pital; 
./ Im plantação de processo de acolhimento com classificação de risco, em ambiente es pecífico, / 

identificando o paciente segundo o grau de sofrimento ou de agravos à saúde e de risco de 
morte, priorizando -se aqueles que necessitem de tratamento imediato ; 

./ Articulação com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 ), as unidades de 
pronto atendimento ( UP A )  e com outros serviços da rede de atenção à saúde, construindo 

fluxos coerentes e efetivos de referência e contrarreferência; 
./ Submissão da porta de entrada hos pitalar de urgência à Central Regional de Regulação de 

Urgência, à qual caberá coordenar os fluxos coerentes e efetivos de referência e 
contrarreferência; 

./ Equi pe multi profissional com patível com o porte da po rta de entrada hos pitalar de urgência ; 
./ Organização do trabalho das equi pes multi profissionais de forma horizontal, em regime 

conhecido como "diarista ", utilizando -se prontuário único com partilhado por toda a equi pe; 
./ Im plantação de mecanismos de gestão da clínica, visando à: a. qualificação do cuidado; b .  

eficiência de leitos ; c .  reorganização dos fluxos e processos de trabalho; d. im plantação de 
equi pe de referência para res ponsabilização e acom panhamento dos casos; 

./ Garantia de retaguarda às urgências atendidas pelos outros pontos de atenção de menor 
com plexidade que com põem a Rede de Atenção às Urgências e Emergências em sua região, 
mediante o fornecimento de procedimentos diagnósticos, leitos clínicos, leitos de tera pia 
intensiva e cirurgias, conforme previsto no Plano de Ação Regional; 

./ Garantia de desenvolvimento de atividades de educação permanente para as equi pes, por 
iniciativa pró pria ou por meio de coo peração; e 

./ Realização do contrarreferenciamento res ponsável dos usuários para os serviços da rede, 
fornecendo relatório adequado, de forma a garantir a continuidade do cuidado pela equi pe 
da atenção básica ou de referência. 

• Composição e Qualificação da Equipe Profissional 

A Unidade de Emergência para cum prir os seus ob jetivos de forma segura e resolutiva conta com u 
equi pe multi profissional, dimensionada de acordo com o perfil de atendimento, formada por : 

Coordenador de Enfermagem: Su pe rvisionar e elaborar protocolos técnicos, confeccionar escala de r 
plantão, solucionar faltas da equi pe de enfermagem da unidade, su pervisionar gru pos de estudos em 

enfermagem e orientar estagiários e residentes da área . 
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./ Requisitos: Especialista em urgência e emergência e obstetrícia, devidamente 
regulamentado no COREN,  com especialização gestão de serviços de saúde e 
experiência de 3 anos em coordenação de unidade hospitalar. 

Enfermeiro Plantonista: Supervisionar grupo de técnicos de enfermagem, participar na elaboração 
de protocolos da unidade, preencher livro de ocorrência, realizar procedimentos técnicos de maior 
complexidade, auxiliar equipe médica em procedimentos e orientar estagiários e residentes da área . 

./ Requisitos: Especialista urgência e emergência e obstetrícia, devidamente 
regulamentado no COREN, com experiência de 3 anos em unidade hospitalar. 

Técnico de Enfermagem: Realizar cuidados de enfermagem de acordo com a orientação do 
enfermeiro responsável, como verificação de sinais vitais, preparo e administração de medicação, 
curativos e higiene, manter organização da unidade, checagem e organização dos materiais . 

./ Requisitos: Formação técnica em enfermagem, devidamente regulamentado no 
COREN, com experiência comprovada na área. 

Auxiliar de Enfermagem: Auxiliar nos cuidados de enfermagem de acordo com a orientação do 
enfermeiro responsável, como verificação de sinais vitais, auxiliar no preparo e administração de 
medicação, auxiliar na realização de curativos e higiene, manter organização da unidade, checagem 
e organização dos materiais. 

./ Requisitos: Formação em auxiliar de enfermagem, devidamente regulamentado no 
COREN, com experiência comprovada na área. 

Psicólogo: Realizar pareceres técnicos e acompanhamento solicitado pelo médico, participar das 
visitas multiprofissionais da unidade, orientar paciente e familiares quanto ao tratamento instituído . 

./ Requisitos: Formação de nível superior, devidamente regulamentado no conselho 
de classe e experiência em serviço hospitalar. 

Farmacêutico: Realizar triagem e análise de prescrição médica, emitir pareceres técnicos soby(} / 
interações medicamentosas, participar das visitas multiprofissionais da unidade, orientar pacier{e e/ 
familiares quanto ao uso de medicamentos e realizar controle de estoque e validade da unidade . 

./ Requisitos: Formação de nível superior, devidamente regulamentado no conselho 
de classe e experiência em serviço hospitalar. 

Assistente Social : Realizar visitas aos pacientes internados, identificar pacientes e possíveis, 
de�andas sociais,

. �
uxiliar no proces

_
so �e alta, transf�r�ncia e óbito através do contato direto Cf.�f 

pacientes e familiares com a finalidade de agi l izar o processo de remoção. Atentr 
familiares/responsáveis com a finalidade de orientá-los acerca da rotina e dinâmica do hospital, 

a estabelecendo um elo entre a equipe e a família e sensibilizar familiares sobre a importância e 
necessidade de doação de sangue . 

./ Requisitos: Formação de nível superior, devidamente regulamentado?°selho 
de classe e experiência em serviço hospitalar. 

// d 
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Médico: Profissional especialista contratado (PJ ou CL T) para executar assistência de urgência e 
emergência, realizar procedimentos e assessorar o corpo clínico. 

,/ Requisitos :  Formação em medicina, especialista na área de atuação, devidamente 
regulamentado no conselho de classe e experiência na área de atuação. 

Recepcionista: Recepcionar todos os clientes que procurarem o Hospital de forma humanizada 
prestando atendimento de qualidade. 

,/ Requisitos: Ensino médio; Conhecimento básicos de informática; experiência em 
atendimento. 

Auxiliar Administrativo: Organização dos documentos da unidade, encaminhamento e recebimento 
de documentos, controle da agenda de reuniões, controle do livro de protocolos da unidade, solicitação 
dos materiais necessários para a realização das atividades do setor . 

,/ Requisitos : Escolaridade mínima ensino Médio, pacote o ffice e experiência em 
serviço hospitalar. 

Nota 1: O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHP E O  consta no item Anexo 
- Dimensionamento de Pessoal. 

• Protocolos e Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

É política do Hospital a garantia da qualidade e segurança da assistência, portanto, considera 
necessária a disponibilização de Protocolos e Procedimentos Técnicos padronizados para toda a 
equipe profissional, de forma a promover o conhecimento e execução dos cuidados de acordo com o 
estabelecido institucionalmente. 

..., a 
Os Protocolos e Procedimentos Técnicos utilizados na Unidade de Emergência, estarão dispon ivei V 

em manuais operacionais at ualizados, conforme modelos detalhados no item Anexos Técnicos do 
Projeto. Estes documentos foram desenvolvidos pela Organização Social, e serão disponibilizad li/ 

para que os profissionais do Hospital providenciem sua adaptação às especificidades locais, confor
t preconizam os processos gerenciais. Na sequência serão submetidos a aprovação do responsá el 

técnico local ( R T - Médico, Enfermagem, Administração). A partir da aprovação serão cadastrado e 
disseminados para toda equipe através de treinamentos. 

ACOLHIMENTO COM C LASSIFICAÇÃO DE RISCO - UNIDADE DE EMERGÊNCIA 

Conforme Portaria do MS N º 2048 de 2002 " . . .  deve ser realizado por profissional de saúde, de nível 
superior, mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré-estabelecidos e t�r 
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objetivo avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade 
para o atendimento. " 

Como Aplicar 

É um processo din âmico de identificação dos pacientes que necessitam de intervenção médica e de 
cuidados de enfermagem . de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento. 
Esse processo se dá mediante escuta qualificada e tomada de dec isão baseada em protocolo . al iadas 
à capacidade de julgamento crít ico e e xperiência do enfermeiro. Ao chegar ao serviço de urgência 

demandando necessidade aguda ou de urgênc ia, o usuár io é acolhido pelos funcionários da / 
portaria/recepção e encaminhado para confecção da ficha de atend imento. Após a sua identificação, 
o usuário é encam inhado ao espaço destinado à Class if icação de Risco onde é acolh ido pelo 
enfermeiro que, ut ilizando informações da escuta qual if icada e da tomada de dados vitais , se base ia 
no protocolo e classifica o usuário em : 
- • VERMELHO, ou seja, emergência (será atend ido imediatamente na sala de emergência); 

- • . ou seja, urgência (será atendido com pr ioridade sobre os pacientes class if icados 

como V ER D E. no consultório ou le ito da sala de observação) ; 

VERDE, ou se ja, sem risco de morte imediato (somente será atendido após todos os pacientes 

classificados como V ER M ELHO e A M A R ELO); e 

- • AZUL, ou seja, quadro cr ônico sem sofrimento agudo ou caso social (deverá ser preferencialmente 
encaminhado para atendimento em Unidade Básica de Saúde ou atend ido pelo Serviço Social) . Se 
desejar poderá ser atend ido após todos os pacientes classificados como V ER M ELHO, A M A R ELO e 
V ER D E. 

/7 
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PCR 
PCR Patada respimtooa 

Respiração agôn,ca 
Lesão grave de únicos ou multplos sistemas 
TCE oom ECGlas<p>11 s 8 

TRAUMA 
Grande QUeil113do (>26%SCO) ou accmet,mento de 
'-''ias aéreas (síndrome de inalação) 

MAIOR Trauma torácico e/oo abdominal com periuraçoo, 
to:;iuidl",pnéia, alteraçoo mental, hlpotensoo, 
taquicardia e dor intensa 
LeMies múltirAas de membros com desalinhamento 
Hípoiensão (PA S!Stolico s 80n1rnHg) 

CHOQUE 
T aqt11car<ia (FC � 140bpm) ou Bmdk ... ·mfü (FC s 
40bpm) 
Alteração dO eslooo de conscienoa 
FR ,; 10 Oll :e 36,rpm oom incapac,dade de fri!ilr 

INSUFICIÊNCIA c,anO",e 

RESPIRATÓRIA Letarg,a eJou confusão mental 
FC ,; 40 ou :> 150bpm 

COMA 

SIUTOMA I QUEIXA l 
EVENfü 

DADOS VITAIS 
ALTERADOS COM 

SINTOMAS 

TCE 

Saturação 02 < 90% 

ECGlasgow ,: 8 

QUAl..lf-lCADOOl:S 

PAS :> 220 ou PAD 2. 130mmlig 
PAS !. 80mmHg 
FC s 40 ou :, 1 :,l)bpn1 
FR s; 10 u :e 36irµn 
Febre (T. axdar ;, 38,S"C) em ,rrrunocompron1elldos 
Febre (T. nxdar :e 38,5ºC) em mY.rnocornpeteflles e 
com toxemia 
Febre (f. axilar " 38,5"C) en1 &mlinocompeientes e 
sem !oxemia 

Atteração do estooo de consciência (ECGLASGOW 
errire 9 e 13) elou ronfusi\o mental 
Cefaléia imensa (8-10/10) el01.1 dor cervical 
Peroo de consciência 
Otorrag,a 
Náuseas I vômitos 
Cnse con\l\1lsiva 
Fenmemo pertumnte 
ECGLASGOW 14 ou 15 
Cel01é1a moderada (4-7110) 
Sem perda � consciência1 nâuseos, vômitos, cnse 
convulsiva ou ferimento periumnte 
E�GLASGOW 1 5  
Cefaléia leve ( 1 -3/ 10) 
Trauma de babco inll)3Cl0 
Evento (trauma) há mais de 6h 

ATENDIMENTO MÉDICO 

IMEDIATO COM SINAL SONORO! 

PACIENTE TÍPICO: NÃO 
RESPONSIVO, DADOS VITAIS 

INSTÁVEIS OU AUSENTES ,  
DESIDRATAÇÃO EXTREMA, 

INSU FICIÊNCIA RESP IRATÓR IA! 

Cl.ASSlflCAÇAO CLtllCA 

VERMELHO 

CLÍNICA MÉDICA 

,,, . 

VERDE 

CIRURGIA GERAL, 
VERMELHO l�EUROCIRURGIA, 

NEUROLOGIA 

CIRURGIA GE.R'<L, .,.� ." NEUROCIRURGIA, 
NEUROLOGIA 

CIRURGIA GERAL, 
VERDE NEUROCIRURGIA, 

NEUROLOGIA 

SINAIS OE AI ERTA I 
OBSl:RVAÇÓl::S 
IMPORl ANTI: S 

Em pacientes fellns 
perguntar sobre 

1munodepressão e uso 
crõrnco de cortJoode I 

Ver tscala de Coma de 
Glasgow (Anexo 1), Escala 

de Dor (Anexo l i ) e 
Mecanismos de Trauma 
(Anexo Ili) Avaliar 1nic10 
gravidade e evolução dos 

s1ntomasl Avahar 
deter10ração do quadro 

neurológtcol 
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SINl OMA I QUEIXA I 
EVENTO 

TRAUMA 

GRAVE 

TRAUMA 

MODERADO 

TRAUMA 

LEVE 

SltlTOMA I QUEIXA t 
EVENTO 

QUEIMADURAS 

QUALIFICADORES 

Dados vitms nctmais 

Dor intensa (8-10/1 O) 
Palidez cutânea e sudcrese fna 
Estado de oonsciência ncmial (alerta) 
Smaislsantornas menos graves em ffiUrti� sistemas 
Relato de perda de conSCtênc,a 
Fral\Jras corn delom'l!dade ou luxações 
Ferimen1os com sangmmento ativo não com.:;tessíwl 
Dor ou instabilidade da pelve 
Dados vitais normais 
Do, modemda (4-711 O) 
Fralura sern delorn11dade 
Ferimentos extenc""..,os sem sangramerrto ativo 

Dndos vrtais nanu1s 
Dor leve ( 1 -3/10) 
Con!U"..ões e escoriações 
Evento (trauma) há mais de 6h 

QUAL lflCAOORES 

Cradoo \1Ít3ls atteradoo 
Ouamllduras de ':!'13" graus " 10% e ,: 25% SCO 

Ouemaduras de ?'13° graus em face e perineo 

Ouemraduras elétricas 
Ouan13duras circunferenciats 

Que,madurns em an11>tentes confmr,clos 
Dados vitais nc,mais 

Oueirn!lduras de?'/:,º graus < 10% SCO 

Queimoourns <le 1• grau " 10% SCO em áreas não 
tm.1cas 

Oueimoduras de 1 • grau ern face e per.ineo 
Queimaduras de mãos e pés de qualquer grau 

Ouemaduras de 1• grau < 10% SCQ em áreas não 
cri11cas 

Ouetmoourns de 1 • grau pequenas ern áreas não 
criticas e hã ffi31S de 6h 

CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA 

VERMELHO 

CIRURGIA GERAL, 
ORTOPEDIA 

..... 

VERDE 

CLASSIFICAÇÃO CLtllCA 

VERMELHO 

CIRURGIA 
PLÁSTICA, 

CIRURGIA GERAL 
� ·., ,· 1 

VERDE 

AZUL 

SINAIS DE ALERTA I 
OBSERVAÇÕES 
IMPORl ANT E S  

Ver Mecantsmos de 
Trauma (Anexo Il i)  

SINAIS OE AJ. fRTA J 
06'>ERVAÇÓfS 
IMPORl AIHE !> 

• Cuidado com 
queimaduras em pacientes 

com doenca crônica oo 
que1madurâ associada a 

outras lesões traumát1casl 
• SCQ - superfície 

corporal que1mad.1 (ver 
Anexo IV) 

• Árnas criticas são face, 
períl'1€0, mãos e pésl 
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SIHl OMA I OUE:IXA f 
EVENTO 

FERIDAS, 
ABSCESSOS. 

MORDEDURAS E 
ACIDENTE COM 

ANIMAIS 
PEÇONHENTOS 
(inclui abelhas, 

maribondos. 
vespas, formigas 

e lacraias) 

IN I OXICA(,:OtS 
AGUDAS (via 

digestiva e 
respira1ória) 

INTOXICAÇÕES 
AGUDAS (via 

dém1ica) 

SINlOMA I QUEIXA I 
EVENTO 

QUEIXAS 
RESPIRATÓRIAS 

'Falta de ar 
�"Asnla"' 

'Dor de garganta 
'Dor de ouvido 

'Obstrução nasal 
'Tosse 

QUALIFICADORES 

Dados vt1.ai$ alterados 
Ferida ca,1 sangramento não compressíveJ 
Acidente com .mimai peconhenlo com siM1s e 
sintomas sistêmicos 
Acidente pértixo-cortanle com matefial biolégtco 
Dados \lltrus flOímam 
Fenda coo1 sangramento coowessí,;ei 
Ferida infertada com sinms sistêmioos 
Acidente com .mimai peçont>e11io sem sinais .;, 
sintomas sistémicos 
Abscesso com dor intensa (S-10110) ou fiutuo�oo 
r,/,ordedura (humana ou animal) 
Fenda pequena, superiicial e sem sangramenlo ou 
hematoma 
Ferida infectada sem sinais sisiêmioos 
Abscesso com dor la.e-moderada (1-7/1 0) e sem 
flutuação 
Troca de curaiNos ou retiraoo de pootoo 

Ketato de ingestão há menos de tih com ou sem 
sintomas 
Relato de inatacão com sintomas 
Relato de ingestão ha mrus de 6h e assintomáuco 
Dados llitrus alte<ados 
Alteração do estado de consaencia 
Com estndor larínoeo ou di1iculdade oora falar 
Prundo e/ou 1nitacão intensa em superlíae cc,poral 
extensa após contato dérmico 
Alterações démlicas apenas locais 
Contato há milis de 4h e assintomático (excluir 
comoostos oofosforadoo) 

QUALIFICADORES 

FR :e 361rpm 
Sat. 02 :s 92% 
Pea , flov., < 40% 
Estor,;o respiratório rroderado 
E:strnlor laringeo 
FR entre 28 e .3:,rpm 
Sal:. 02 93% ou 94% 
Peak Flow entre 40",E, e 60% 
Esforyo respiratório le"" 
Dispnéia aos esforços 
Der ioracica ventilatóri<><lependente com ou sem 
febre 
Der de garganta oom lebre, com placas e com toxen�a 
FR entre 17 e 27irpm 
Sat. º� " 95% 
Peak Flow , 60% 
Dor toraci<:a ao tossir 
Secreção nasal amarelada 
Dor de garganta com lebre e rom placas sem toxem,a 
Dor de ouvtdo COffl febre 
Histórta de chieira noturna 
TO"...se, conza, obstrução nasal, do< de garganta ou de 
OUV!do sem febre e sem taxemm 
FR > 10 e :,. 16irpm 
Tosse, conza, obztrucão nasal aônitcas ou recorrentes 
sem febre e sem toxémia 

CLASSIF ICAÇÂO CLNICA 

VE:RMELHO 

.:.•.,. f CIRj.JRGIA GERAL. 
CUl'l!CA MEDICA 

VERDE 

AZUL 

VERMELHO 

VERMEU10 CLÍNICA MÉDICA 

VERDE 

AZUL 

CLASSIFICAÇÂO CLNICA 

VERMELHO 

1 . ! 

CLÍNICA MÉDICA 

VERDE 

AZUL 

SltlAI S OE ALERI A I 
OBSERVAÇÓES 
IMPORT AI-ITES 

Cwdado com idosos e 
d1abet1cosl 

cuidado com 1ngest.'ío de 
ant,cOíl\lUlswantes 

antidepressivos, sulfato 
ferroso paracetamot. anti-

n�nens111os ant1arrnm1cos, 
beta-bloqueadores d1goxina, 

h1poghcerrnante ornl. 
organofoslor ados, 

carbamatos e drogas não 
coohec,das! 

SlttAI S DE ALERTA I 
OBSERVAÇÕES 
IMPORTANTES 

Cuidado com uso crô111co 
de cortl<:óide, idosos. 

históna de internações 
frequentes ou internação 

em UTII 
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SINTOMA I QUEIXA t 
EVENTO 

DOR 
TORÁCICA 

SltJTOMA I QUEIXA I 
EVENTO 

QUEIXAS 
ABDOMINAIS 
E U RI NÁRIAS 

OUALIFICADORES 

Dados vitais alterados 
Dor ou desconforto ou queimação ou serm..�çi\o 
opres..'\ÍVa oo regíoo precordiaJ ou retroestemal. 
podendo irradmr para o Oll'4>ro ou braço esquerdo, 
pesooço e mandíwla, aC011ipanhada freqüentemenie 
de sucjorese, náuseas, IIÔmitos ou dispnéia (DOR 
ISOUEMICAI ) 
Dor inti:'1S3 (8-10/10) 
Dados vim.is normais 

Dor vernilatório-<lependente ou que piora com tosse, 
ocon�1nhaoo de febre, tosse ou expectoração 
Dor moderada (4-711 0) 

Dados \IÍtcus ncrn1ais 

Dor de característica muscular Oocalizooa, 
evidenciada à palpação, que piora com movimentos 
do tronco ou merrbros superiores) 
Dor aguda leve ( 1-3/10) sem Olltros sintomas 
associados e em paciefltes sern história prévta de 
corommopatia ou errbolia pulmonar 

Dados \fitam namais 

Dor crônica sem característica de DOR ISQUÊ.MICA 

QUAllflCADORES 

Dados vitaJS alterados 
Dor mtensa (8-1011 O) 
Dor abdominal alta com suspeita de DOR ISQUÊMICA 
(ver Dor Tonicica) 
Dadre vitais ncuna1s 
Dor moderaóa (4-7110) 
Distensão abdornnal 
Vôrnrtos e/Oll dmrréio com sinais de destdrotaçi\o 
Diarréia mtensa (vários episódic,s nas últimas hor3S) 
Febre Oll relato de febre 
Retenção urinána aguda com be�igomo 
Dtsuria inieroa com polaciúfia eJou hérnmuria 
Prn<'...uação. pahdez cutânea ou s,ldo(ese 
Dados vitrus normms 
Dor leve ( 1 -3/10) 

En,ôo ou relato de võmtos e/ou diarréia sem sinais de 
desidratação 
Dtsúria isolada ou discre\3 e.em outros sinton10s 

Não se apresenta prostrado ou toxemiado 
Dooos \lltms normais 
Constipação intestinal s , outros sintomas 
Dor �ônica ou recorrente 

CLASSIF !CAÇÃO CLÍNICA 

VERMELHO 

,, 
CLÍNICA MÉDICA 

VERDE 

AZUL 

ClASSlflCAÇÀO CLÍIIICA 

VERMELHO 

·.r., ... \.-.1 

CLÍNICA MÉDICA. 
CIRURGJA GERAL 

YERO.i: 

AZUL 

SINAIS OC Ai.E.RTA I 
OBSERVAÇÕES 
IMPORTANTES 

Avaliar e registrar 
1ntens1dade da dor. dados 
vitais, w espontânea ou 

traumática duração. 
característ1ca. locahzação. 

1rrad1ação. uso de 
medicamentos , fatores que 

pioram 04 melhoram 
Cuidado com idosos. 

dlabet1cos e paaentes com 
passado de IAM ou 
ernbolta pulmonar! 

SltlAlS OE AU.RIA I 
OBSERVAÇÔES 
IMPORTNITES 

Cuidado com paaentes 
idosos. d1.1bét1cos. 

paaentes com passado de 
IAM com dor em abdome 
supertor e mulheres em 
idade fértil com atraso 

nienstruall 
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL VI TALE SAÚDE 
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

SIIITOMA t QUEIXA t 
EVENTO 

DOR CERVICAL, 
DORSAL. 
LOMBAR 

OU EM 
EXTREMIDADE S  
(sem história de 

trauma) 

CEFALÉI A 

SllfíOMA I OllEIXA I 
EVENTO 

ALTERAÇÃO 
AGUDA DO 

ESTADO 
NEUROLÓ-

GICO E 
RELATO DE 

CONVULSÃO, 
DESMAIO OU 

SÍNCOPE 

QUALIFICADORES 

Dor intensa (8-10110) 
Com sinais de 1SQt.te11�a 
Dor moderada (4-7110) 
Sen1 sinais de 1squemm 
umitação impon@te dos movimellios1li.mção 
Febre 
Sinais tlog4sbcos locais 
Dor leve ( 1-3110) 
umrtaç ão leve oos niavin-entos 
Sem perda da função 
Edema articular sem flc.gose 
Der leve ( 1-3110) 
Sem brnitação dos n10lflmentos ou perda da furição 
Se.rn edema ou sinais ftogÍ$t1coo k>caJS 

Dados vitais alterados 
Dor intensa (8-10110) 
MeningrSlllO (rigidez de nucal 
Alteração do estado de consc,éncia 
Sinais neurológicos focatS (p..iresia, p..�resteraa, 
mstas,a, afasia, atoxm, d1stúrb10 do eqL1libflO) 
PAS :. 1 90 ou  PAD :,, 120n1mHg 
Dados vitais nomm1s 
Dor moderada (4-71 10) com nóuseas e/ou vômtos 
Dados vitrus ncm1S1s 
Dor leve (1 -3110) 
Dor rodai com nnonéia purulenta 
Relato de febre 
NSo se aoresenta toxen,ado ou PfOStrado 
Dados vitais normais 
Dor crônica ou recorrente sem l,)IOfa recente 

QUAUI ICAOOHE:S 

Dadc,;; 1111a!s alterados 
ECC,Ui,SGOW entre 9 e 13 
PKJra de sequela neurológica prévm 
Em pós-.com,cml e torporosolcornat.oro 
Cofll cr_ises repetiti>J!lS e sem recuperação ��em da 
consoer1aa entre as mesinas 

Com deiicrt neuroJóg1co aguóo {pares.a, plegia. 
dsms,a, afasia, ata,oa, paralisia lacial) 
Ceklléia intenS<> (8-10/10) de início súbito 
Rig,õez áe nuca. hipel10nlcidade, ng,dez mtisctrlar 
Distúrbio súbito do equilíbrio assoc,ado a 
náuseas/Vômitos 
Dados vrtrus normo1s 
Em pós-corrucial e alerta 
Relato de primeira crise convulsiva 
Cnse convulsiva há menos de 1211 e alerta 
Relato de desmaio ou síncope 
Ritmo cardíaco irre,gtnar 
Hen�parestesm (fonrvgrunento, dom'oência) 
Tonteira rotatória objetiva 
Dados vitais ncmiais 
Cose ccn\llllruva há ma,s de 12h e alerta 
Tonte,rn não rotatória 
Parestesjas bilaterais ou miorn1órms 
Dados \lilais ncmia,s 
História de crise convulsiva I eptlepsia e precisando de 
n>edica,ão (receita) 

CL.ASSIF ICAÇAO CLÍIICA 

VE:RMEUIO 

1 i 

CLÍNICA MÉDICA, 
ORTOPEDIA 

VERDE 

AZUL 

VERMU.HO 

NFUROLQGIA, 
CLINICA MEDICA 

VERDE 

AZUL 

CLASSIFlCAÇÁO CLÍNICA 

VERMELHO 

NFURO QGIA, 
CLINICA MEDICA 

· 1"1 1', 1 

VERDE 

AZUL 

SINAIS DE: ALE.R íA ,, 
OBSERVAÇÕES 
IMPORí ANTES 

S1na1s de 1squen11a aguda 
pabdez cutânea, 

d1m1nu1ção da temperatura 
distal, d1mmu1câo ou 

ausência de pulso distal 

Cuidado com hemorragia 
subaracnóide.-1 

hematomas. meningite . 
encefalitesl 

'>IHAIS DE ALERTA l 
OE.lSE:RVAÇÔES 
IMPOR íAl'llT S 

Avaltar uso / 1nt.,rrupçiio 
de anbconvulsivanle e 

neurolépt1oos e abst1nênc1a 
de âtcool e drogas 1l ic1tasl 
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 

(Antiga denominação: irmandade da  Santa Casa de Misericórdia de Bariri ) 

SINTOMA t QUEIXA J 

EVENTO 

DISTÚRBIOS 
PSIQUIÁTRICOS 
E ABSTINÊNCIA 
OE ÁLCOOL E 

DROGAS 

SINTOMA .1 QUEIXA ,· 
fYEtlTO 

"PRESSÃO 
ALTA" 

"DIABETES" 

QUAL IFICADORFS 

Dadoo llila!S alterados 
Del írios, alucinações, confusão memal, ansiedade 
intensa, pânico é inipulSMdode com risco para s, e 
p..va os outros 
Agataçiío psicomotora intensa 
Convulsão. déficit neurolÕgico agUdo, letargia, conia 
Quadro depressivo gro e (cl10'"0 inoonsolá el) 
Hwertoricidade e riaidez museular 
[},)doo IIÍÚ31$ llOml.:IIS 
Agatt>ç ão ps1comotor3 rnenos lnrenM 
Pensamento suicida 
Erwolvunento com ocorrêncaas p0!1c,a,s 
Dadoo vitais tl()(mats 
Gesbculando, mas não agitado 
Humor depnn11do 
Perda de interesse por abllidades 
Capaz de interagir com o acolhedor 
Com cuidador 
Dados vitais norma.is 

Depressão crónrca 0<.r recorrente 
Insônia 

H1stó!ia de d1srurbto ps1qu1átnoo e precisando de 
rnedicaç.ão (r�ta) 

QUAi lf lCADORES 

PAS :. 2-."'0 ou PAD 2 1 30mmHg com qu31quer sintoma 
Alteração do estado de consciência 
Dor tomcica sugesllva de isquemia (8153) 
Sinais neurológicos focais (paresia. pleg1a, disfas,a, 
afa 3, ntaxl3, p._-,rol1sm facial ) 
EP1Staxe franca 
PAS :> 220 ou PAO :>  1 30mn g sem smtomns 
PAS entre 190-220 ou PAD entre 120-t 30nvnHg com 
QU3lquer s.mtoma 
PAS entre 190-220 ou PAD entre 120-13(),vnHg sem 
sintomas 

PAS < ·190 e PAD < 120 e assintomà1ico 
História de lllperteno.,ào artenal e prec1t.ar1do de 
rnedicaç.ão (receita) 

[)ados \/Ílais alterados 
Altera�ão do estado memru (letary1a, confusão mentol, 
agnoçao. coma) 
Sudorese profusa (Hipoglicemio!) 
Dado-; vitais ncrrna1s 
Ghcerna ,. 250mg% e smais de desidrmação 
Ghrernia > 250mg°A> e assmtomà co 

Glioen�a s 250mg% e as.sintomático 
História de Dmlietes e precisando de med!caçiio 
(recena) 

Cu\SSIFICAÇAO CL ÍNICA 

VERMEL HO 

.. t . • 

P�IQUIA �IA, 
CLINICA MEDICA 

VEHDE 

AZUL 

CI.ASSlflCAÇÀO CLÍNICA 

VERMELHO 

CLÍNICA MÉDICA �· , 
VERDE 

AZUL 

VERMELHO 

, .  CLÍNICA MÉDICA 

VERDE 

AZUL 

SltlAIS D[ ALERTA I 
OBSERVAÇÕFS 
IMPORT Ali íE S 

Cuidado com h1poxta e 
h1pogl1cem1al f-azer 

ghcen11a cap1larl Avaliar 
abst1nénc1a de ák.ool e 

drogas! 

SINAIS DE AlERlA I 
OBSERVAÇÓFS 
IMPOR! ANTE S 

Cutdados com grá,1dasl 
lnves�gar história 

pregressa de h,r,ertensão 
artenal e uso/suspensão 

de anll ·hpertenswosl 
Pac1ent�s com níveis 

pressor,cos dass1ficados 
como AZUL devem ser 

refe1enc1ados para o 
Centro de Saúde com 

garan1ta de aleodm1ento 
médico o mais breve 

possível ! 

F;uer glicemia cap1larl 
Pacientes con, níveis 

ghcêm1cos classrf1cados 
como AZUL devem ser 

referenciados para o 
Centro de Saúde com 

garantia de atendimento 
médico o mais breve 

possível! 
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 
(Antiga denominação: I rmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

SINTOMA I QUEIXA I 
EVHHO 

SANGRAMENTOS 
•Hematêmese 
• Hematoquezia 

•Melena 
'Hemoptise 
'Epistaxe 

*Metrorragia 

SltlTOMA ., QUEIXA I 
EVENTO 

QUEIXAS 
OCULARES 

AFECÇÕES DE 
PELE E 

SUBCUTÂNEO 

QUALlf ICADORES 

Hematêmese. hematoquezm, melena ou hernopbse 
corn dooos vimis alterooos 
E.posta.xe com PA :. 180/1 1 O 

Sangramento vaginal com dados vttais alterados ou 
sangramerito vaginal em grávidas ou com atraso 
menstrual 

Hematême"...e, hematoquezia, melena ou hanopbse 
corn dados vitais r,om,a,s 

Mamilos ller\xirroidários extenorizados com 
sangramento e <lCí intensa (8-10/10) 

Epistaxe com PA <. 180/t 10 
Dados vitais 1l0ml3ts 
Relato de hematêmese, hematoquezia ou henxiptise 
leve (rams de sangue) 
Relato de melena {normal no momento) 

Man�los henx,rro1dános exteriorizados com 
sangramento di=to e dor leve/moderada (1-7/10) 

Sangramento vaginal em nõo gravidas com dodos 
vitais nom"\ais 

Relato óe hen"OITÓ1das com dor te-.,e ( 1-411 O J e sem 
sangramerito 
Relato de epistaxe (noonal no momento) 

QUAUf ICADORES 

Dooos vitais onerados 
Dor mtenSi.) (8-10/1 0) 

Dados vrtrus ncm1a1s 

Dor moderada (4-7110) 
C�hc, avermelhado corn h�;tooa oe trauma ou contmo 
com sui'$\ãnc1as qui,rn:as ou solda 
Celul e pen-orbl!ãna 
Pefda w-...ua! súbita ou diplopia sa,,ia 
Dor leve ( 1-3110) 

Prundo ocuar 
Oll'lO avemlelhmlo sem histáia de trauma ou contato 
com suootãncms quirnocas ou solda 
Hemorragia na esclera sem h!Stóna de trauma 
Tercot ou calàzio sem cetulne 

Dados vitaiz alterados 
Com estndor laríngeo ou diiiculdade de fator 
Dados v;tais normais 

Toxen�ado, prostrado febni 
Prundo generaltzado intenso 
Corn infecção seclffldâfia e sanais sistêrn1oos 

Prundo discreto 
Sem toxem,a, prostr�o ou lebre 
Coo, infecção secundària rem �-iMis sistêmicos 
Quacuo crónico ou recorrente sem sinrus sistemicos 

CLASSlf ICAÇAO 

VERMI:U40 

,1,.\ . 

VERDE 

AZUL 

CLASSIFICAÇÃO 

VFRMELHO 

Y. \, : 1 

VERDE 

AZUL 

V[RMEU10 

·.� f 

VERDE 

AZUL 

CLIIICA 

CLÍNICA MÉDICA, 
CIRURGIA GERAL. 

GINECOLOGIA I 
OBSTETRÍCIA 

CLÍ�l(A 

CLÍNICA MEOJCA 

CLÍNICA MÉDICA 

SINAIS DE ALERTA ' 
OBSERVAÇÓES 
IMPORTANTES 

Cuidado com cirrôttcos, 
usuários de 

anhcoagubntes, 
portadores de 

coagulopabas e grávidas• 

SIHAIS OF At FRTA : 
OBSERVA<;ÓES 
IMPORTANTES 
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 
(Antiga denominação: I rmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

Sllfl OMA I QUEIXA i 
EVENTO 

OUTROS 
SINTOMAS / 
QUEIXAS / 
EVENTOS 

ISOLADOS: 
Edema, Icterícia, 

Fraqueza, 
Câ1mbms. 

Mens:tn.1ação 
irregular, Atraso 

menstrual . 
Atestado de 

saúde, 
Realização de 

exames 

SITUAÇÕES 
ESPECIAIS 

OUALII ICADOR[S 

Doooo .,;ra,s alterados 

Dados �tms normam 
Toxemado, prostrado, felJnl cu desidratado 
lcteriaa aguda 
Edema gererolt:ado ( anasarca) 
Edema loc3112ado com flogooe e sinrus sisremicos 
D..'ldos vi1ais oormais 

Edema localtZ.ado com fiogose e sem sinais s.istênlico,:; 

Fr11Quern ou c.51mbras sem outros S!r\lomas 
Edema local -ado crónico ou recorre<1te sem llogose e 
sem sm01s ststên'\ICOS 
Menstruo,;5o 1rregolor ou atra.� menstrual sem outros 
sintomilS 
Soliataç."ic de atestado de sa� °'' ocupac!Ol'lal 
Realização de emtneã; complementares não urgentes 

Idosos 
Deficientes mentn1s 
Deficientes �s,coo 
Acamados 
Com dificuldade de l�ão 
Gestanles 

Escoltodos, algemados ou envolwio,, em ocorrêncJa 
polu:ial 
VÍtlmas <le abU'.;o sexual 
Retomo em menoo de 24h sem melllora 

Cl.ASSIF ICAÇAO 

VERMELHO 

. ,.� . �· 

VERDE 

AZUL 

CLÍtllCA 

CLÍNICA � É.DICA 

SINAIS DE ALERTA I 
OBSERVAÇÓES 
IMPORTANTES 

Esses pacientes devem merecer atenção especial da 
equipe de Acolhm1ento I Classificação de Risco e, 

dentro do possível , a sua avaliação deve ser 
pnonzada, respeitando a situação cli111ca dos outros 

pacientes que aguardam atend,mentol 

Escala De Coma De Glasgow 

VARIÁVEIS ESCORE 

ESPONTANEA 4 
ABERTURA OCULAR À VOZ 3 

À DOR 2 
NENHUMA 1 
ORI ENTADA 5 
CONFUSA 4 

RESPOSTA VERBAL PALAVRAS INAPROPRIADAS 3 
PALAVRAS INCOMPREENSIVAS 2 
NE NHUMA 1 
OBEDECE COMANDOS 6 
LOCALIZA DOR 5 

RESPOSTA MOTORA MOVIME NTO DE RETIRADA 4 
FLEXÃO ANORMAL 3 
EXTENSÃO ANORMAL 2 
NE NHUMA 1 

TOTAL MAXIMO TOTAL MINIMO INTUBA AO 
1 5  3 8 
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

Escala De Dor 

ESCALA VERBAL NUMÉRICA: O paciente deve ser informado sobre a necess1dacle de 
classificar sua dor em notas que variam de O a 'IO, de acordo com a intensidade da sensaç�io. 
Nota zero corresponderia à ausência de dor , enquanto nota 10 a maior 1ntens1dade 1maç11nável .  

Mecanismos de 

Trauma de Alto 

Risco 

Dor leve = 1 a 3 / 1 o 

Dor moderada = 4 a 7 / 1 0  

Dor intensa = 8 a 1 0  / 1 0  

Mecanismos De Trauma 

Acidente automobi l ístico com ejeção do ve ículo 
Acidente automobi l ístico com capotamento 
Acidente automobi l íst ico com tempo de resgate > 
20min 
Acidente automobil ístico com intrusão significante do 
compartimento do motorista I passaqeiro 
Acidente automobi l ístico com óbito no mesmo 
compartimento do motorista I passaqeiro 
Acidente automobi l ístico com impacto frontal em 
velocidade > 40Km/h (sem cinto de segLirança) ou em 
velocidade > 60Km/h (com cinto de sequrança) 
Acidente com motocicleta com impacto de carro em 
velocidade maior que 30Km/h, especialmente quando o 
motocicl ista é separado da motocicleta 
Atropelamento de pedestre ou cicl ista por carro em 
velocidade > 1 O Km/h 
Queda de a ltura de > 3 vezes a altura do paciente 
Explosão 

2 1 0  
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 
(Antiga denominação: irmandade da Santa Casa do Misericórdia de Bariri) 21 !)? u (-J 

Queimaduras 

1 ° GRAU - Caracterizada por eritema, dor e ausência de 
bolhas (não são contabilizadas para estimar a SCQ) 

2º GRAU - Pele vermelha rota, presença de bolhas, perda 

CLASSIFICAÇÃO da solução de continuidade da pele, edema, extremamente 

DAS QUEIMADURAS dolorosas 

3º GRAU - Pele pálida, brancacenta, às vezes com 
transparência dos vasos (coagulados), perda da solução de 
continuidade da pele com exposição do tecido celular 
subcutâneo, ausência de dor 

·-
j Segmento Corporal J>urcentag<"m (SC) j 

Cal.x-t;,1 e pt:snx;o 
REGRA_DOS NOVE (WALLAÇE) i Cad,1 membro ,upe,·ior 9pt2) 

PARA CALCULO DA SUPERFICIE j Cada qu:idr:uw; do lr<.>11co 9 (, •l) 

CORPORAL QUEIMADA (SCQ) 
1 

Cada coxa 9 ( X 2 ) 

i Cada perna e pé 'J ( X 2) 

(�t'nitRis e 1:x:-rínt·o 

1 fota! 10(> 1 

SC: superlkiv çc,rJX>ral wwl. 

Observações Gerais 
Alguns grupos de pacientes foram descritos no protocolo como situações especiais. São eles: idosos, 
deficientes físicos, deficientes mentais, acamados, pacientes com dificuldade de locomoção, 
gestantes, algemados, escoltados ou envolvidos em ocorrência policial, vítimas de abuso sexual e 
pacientes que retornam em menos de 24h sem melhora. Esses pacientes devem merecer atenção 
especial da equipe da Classificação de Risco e, dentro do possível, a sua avaliação deve ser priorizada, 
respeitando a situação clínica dos outros pacientes que aguardam atendimento . 

./ Protocolos Institucionais Aplicáveis: 
Protocolo de Higiene das Mãos 
Protocolo de Notificação de Eventos 
Protocolo de Atendimento PCR 
Protocolo de Atendimento a Urgências 
Protocolo de Evasão 
Protocolo de Identificação Segura 
Protocolo de Controle de Infecção Hospitalar 
Protocolo de Queda 
Protocolo de Flebite 

\. 

Protocolo de Administração Segura de Medicação 

�-
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 
2103 

(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

./ Procedimentos Técnicos Aplicáveis: 
Manual de Enfermagem 
Manual de Padronização de Materiais e Medicamentos 
Manual do Serviço Social 
Manual de Biossegurança 
Manual de Gerenciamento de Resíduo 

./ Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

A Unidade de Emergência tem como objetivo a realização de consultas e procedimentos nas 24 horas 
do dia, ininterruptamente. Para tanto o seu processo foi estabelecido, conforme figura abaixo, e será 
gerenciado de acordo com metas de produção e qualidade pactuadas em contrato. Para garantir os 
resultados esperados a gestão da unidade deverá gerenciar os indicadores de desempenho 
periodicamente, de acordo com o grau de criticidade de cada um deles . 

./ Mapa do Processo da Unidade de Emergência 

SERVIÇOS TÉCNICOS OE 
APOIO A. A.SSIST�NCIA 

LOOOf3tOl'fo - Clm!CQ o Patol6gico 
Oiagnôsboo por Imagem 

Asslstõ1100 om Fisiot�rapl.i 
As11isténcia em Ps!co!og,a 
AsslS!êncià Het110ter-..íp,ca 
As!>i,tóncia Farmac.êuucn 

A::r.si!ftbncie< Nu11icl(lf1t,il 
Mmfcm.a Nucinar 
T0rap;a OiaJ1uu; 

Entloscopm 
SCIH 

Com!.i.SOt::ts tltcnail 

SERVIÇO DE 
INFRAESTRUTURA E 

LOG(ST!CA 

Central d� adm,nístração �ti 
�eri::i.is 0 equip.1r.11H·,l0s, 

Sar11iço d� pr�.am1:1nto e 
Es1riril1zuç.ào é:e m.i1tma15 

Con!orto e hig1E1110 
lnfr.t--e11trut1m1 pítiálal 
l.lmpe.:il e zolacorm, 

Neçro\Mo 
Pmt:e:;samenlo áti 1oup.,s 

Oireçáo 

Recursos Humanos, f-"aturamento, Finanças, tnformât!ca 

Apoio Médico, l elOfonia. Transporte 

Ep1cermotogia, Se-rvtço Social Médico. Auõ1toria Médica. SESMT, SAC. Gerenciamento oe Risco e Ouahaaoe 

./ Indicadores da Unidade de Emergência: 

P;ici0<1tf:s 
A::ompar,tuin�s 
lntern.eçáo Aauao 
lritsmação lnf.anLI 
Unidade, Cirúrylcu 
U111d;,de Obstôtr1c.1 

lnutrnacào ?s1qu1átrlCô: 
ln�t1rni.1çâo Ovflimaéo, 

Tratan1en:o 1ntens1Yo Aouao 
ftatamttrito lnlem>ivo lnla�til 

Percentual de usuários segundo classificação de gravidade (VERMELHO, AMAREL 

/ 
YJ 
J 

VERDE e AZUL); 

r Tempos de espera (chegada do paciente até a classificação, classificação até o atendimento 
médico) e de permanência de acordo com a classificação; 
Número de altas, transferências, internações e óbitos de acordo com a classificação de 
gravidade; 

L 
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Número de consultas simples, consulta com terapia e consulta com observação de acordo 
com a classificação de gravidade; 
% Eventos durante atendimento. 

• Legislação de Referência da Unidade de Emergência 

../ ABNT NBR 9050:2004 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaço e equipamentos 
urbanos 

../ Lei Nº 1O.741 de 2003 Dispõe sobre o estatuto do idoso e dá outras providências. Art1 o é 
instituído o estatuto do idoso, destinado a regular os direitos assegurados ás pessoas com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos . 

../ Lei nº 10.048 de 2000 Dispõe sobre o atendimento prioritário e acessibilidade á pacientes 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e outras providências . 

../ Lei nº 12.305 de 2010 Institui a política nacional de resíduos sólidos; altera a lei nº 9.605 de 
1998; e dá outras providências . 

../ Portaria CVSSP nº9,de 163/94 Dispõe sobre as condições ideais de transporte e atendimentos 
de doentes em ambulância . 

../ Resolução CFM nº 1672/03 Dispõe sobre as obrigações e atividades necessárias para 
realização de transporte com a presença de médico . 

../ Resolução COFEN nº 375/2011 Determina a presença de um profissional Enfermeiro, 
Independente da classificação de gravidade do paciente, sempre que necessária alguma 
intervenção de enfermagem . 

../ Resolução RDC nº2 de 201 O Dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em 
estabelecimento em saúde 

../ Resolução RDC nº 40 de 2009 / Portaria SVS/MS nº 344 de 1998 Dispõe sobre a lista 
substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, 
portaria SVS/MS nº 344 de 1998 

(J 
../ Portaria CVS 9 de 1998 Trata da obrigatoriedade dos estabelecimentos assistenciais de saúd. , 

que assistem pacientes em regime de internação, contarem com a presença de médicos 
enfermeiros nas 24 horas do dia e dá providências correlatas . 

../ Portaria SMS nº 1.470 de 2002 Institui o Sistema de Vigilância de Acidentes do Trabalho SIVAT 
no município de São Paulo e regulamenta seu fluxo de informações . 

../ Resolução COFEN 293/2004 Fixa e estabelece parâmetros para o dimensionamento do quadro 
de profissionais de Enfermagem nas unidades assistenciais das Instituições de saúde e 
assemelhados. 
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./ Resolução COFEN 358/2009 Dispõe sobre a SAE e a implementação do processo de 
enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 
enfermagem . 

./ Resolução RDC nº50 de 2002 "Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, 
programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de 
saúde." 

./ Resolução RDC nº 63 de 2011 Dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento 
para os serviços de saúde . 

./ "Portaria TEM nº485, de 11 de novembro de 2005 - NR 32 Segurança e Saúde no trabalho em 
Serviço de Saúde" NR tem por finalidade estabelece as diretrizes básicas para a 
implementação de medidas de proteção á segurança e á saúde, bem como daqueles que 
exercem atividades de promoção e assistência á saúde em geral. 

./ Lei nº 8.078 de 1990 Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências . 
./ Lei 11.248 de 1992 Dispõe sobre o atendimento preferencial de gestante, mães com 

crianças de colo, idosos e deficientes em estabelecimentos comerciais, de serviços e similares, 
e dá outras providências . 

./ Lei 10.241 de 1999 Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações de saúde 
no Estado e dá outras providências . 

./ Lei 12.653 de 2012 Constitui crime a exigência de cheque - caução, de nota promissória ou de 
qualquer garantia, bem como do preenchimento prévio de formulários administrativos, como J 
condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial. 

./ Lei 1O.741 de 2003 "Dispõe sobre o Estatuto do idoso e dá outras providências. Ao idoso 
internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante . Devendo o órgão de 
saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, 
segundo o critério médico." 

./ RDC Anvisa Nº 36 de 2013 Institui ações para a Segurança do Paciente em Serviços de Saúde.( 

(01\� // 
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1 1 .3 UNIDADES DE INTERNAÇÃO (MÉDICA, CIRÚRGICA, PEDIÁTRICA, URVA, SAÚDE MENTAL, HD) 

Unidade de prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação à pacientes 
adultos e crianças das especialidades que compõe o perfil do Hospital e pacientes oriundos da 
Urgência e Emergência, além dos pacientes encaminhados pela Regulação. Compete à Unidade de 
Internação o atendimento a pacientes que necessitam de assistência direta programada por período 
superior a 24 horas (pacientes internos). 

A capacidade instalada nas unidades de internação do CHPEO, aparecem descritas na tabela abaixo. 

Mediana de Permanência por Unidade de Internação 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO N2 Leitos MEDIANA DA AIHs/Mês 
PERMANÊNCIA 

Clínica Médica 64 7 dias 274 

URVA 20 7 dias 86 
Clínica Ped iátrica 11 5 dias 66 
Saúde Menta l 20 14 dias 43 

TOTAL 115 469 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO Nº Leitos MEDIANA DA META MÊS 
PERMANÊNCIA 

Clínica Cirúrgica 50 5 dias 500 

Hospita l Dia 12 4h 206 

Unidade de Internação de Referência Vascular Aguda 

• ! 

Está habilitado junto ao Ministério da Saúde enquanto Centro de Atendimento de Urgência aos 
Pacientes com Acidente Vascular Cerebral tipo I l i ,  PORTARIA Nº 1.344, DE 29 DE NOVEMBRO DE

J 201 3. A Unidade, vai disponibilizar até 5 leitos para cuidado agudo ao AVC e 5 ou mais leitos para 
cuidado integral, regulados pela Coordenadoria Setorial de Regulação de Acesso. 

Os demais 1 O leitos desta unidade serão direcionados ao atendimento de pacientes com agravos 
cardiológicos, incluindo as internações necessárias para implante de marcapasso, conforme regulação 

) 

/ 

da Coordenadoria Setorial de Regulação de Acesso. 

0. Unidade de Internação em Saúde Mental 

r 

O Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 
com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, habilitado através da Portaria 
SAS 361, de 1 0/04/2013, é um ponto de atenção do componente Atenção Hospitalar da Rede de 
Atenção Psicossocial e observará as seguintes diretrizes: 

l 
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../ Função precípua de preservação da vida, visando criar condições para a garantia da 
continuidade do cuidado pelos outros componentes da Rede de Atenção Psicossocial; 

../ Integração à Rede de Atenção Psicossocial, como parte das demandas e fluxos assistenciais 
na Região de Saúde , potencializando ações de matriciamento, corresponsabilidade pelos 
casos e garantia da continuidade do cuidado; 

../ Articulação com os outros pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde na Região de 
Saúde; 

../ Oferta de suporte hospitalar para situações de urgência/emergência decorrentes do consumo 
ou abstinência de álcool, crack e outras drogas, bem como de comorbidades psiquiátricas e/ou 
clínicas advindas da Rede de Atenção às Urgências, da Rede de Atenção Psicossocial e da 
Atenção Básica; 

../ Ter todos os leitos regulados pela Coordenadoria Setorial de Regulação de Acesso 
../ Funcionamento em regime integral, nas 24 (vinte e quatro) horas do dia e nos 7 (sete) dias da 

semana, finais de semana e feriados inclusive, sem interrupção da continuidade entre os 
turnos . 

../ Assistir em até 03 leitos do total disponível para pacientes pediátricos e adolescentes, 
gerenciados pela Regulação. 

É parte integrante dessa proposta o incremento de 5 leitos de Saúde Mental, devendo atingir um total 
de 120 leitos e cerca de 480 internações por mês. Tal incremento, porém, envolve recursos de custeio 
não previstos no Edital 02/2015, motivo pelo qual será tratado através de aditamento contratual onde 
serão definidos os recursos, as metas de produção e metas de qualidade . 

/ 

Unidade de Internação Cirúrgica o Para as internações cirúrgicas o hospital conta com uma Enfermaria Cirúrgica com 50 leitos, 12 leit 
de Unidade de Cirurgia Ambulatorial, visando atendimento de pacientes cirúrgicos eletivos e de 
urgência, nas seguintes especialidades: cirurgia geral, otorrinolaringologia, urologia, vascular, 
oftalmologia, ortopedia, retaguarda em oncologia e outras determinadas pela Regulação de Acesso. J 
O CHPEO manterá atendimentos conforme habilitação existente para realização de procedimentos 
cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, modalidade Hospital Dia através da Portaria SAS 584, de 
29/10/201 O; Vasectomia, através da Portaria 1911122013 ,  de 28/05/2014; e Videocirurgias, através da 
Portaria 2103012014, de 28/05/2014. y As principais atividades das Unidades de Internação são: 

../ Proporcionar condições de internar pacientes, em ambientes individuais ou coletivos, 
conforme faixa etária, patologia, sexo e intensividade de cuidados; 

../ Executar e registrar a assistência médica diária; fiuL . /J 

! � � !/ 134 
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../ Executar e reg istrar a assistência de enfermagem, admin istrando as d iferentes 

intervenções sobre o paciente; 

../ Prestar assistência nutricional e d istribuir  a l imentação a pacientes (em locais 

específicos ou no leito) e a acompanhantes (conforme normatizado); 

../ Prestar assistência psicológica e socia l ;  

../ Prestar assistência fisioterápica e terapia ocupacional ;  

Compete especificamente a Unidade de Saúde Mental: 

../ I nternações de curta duração, até a estabi l idade clín ica do usuário, respeitando as 

especificidades de cada caso; 

../ Adoção de protocolos técn icos para o manejo terapêutico dos casos; 

../ Estabelecimento de fluxos entre os pontos de atenção da Rede de Atenção 

Psicossocial e Rede de Atenção às Urgências e o sistema de regulação; 

../ I ncorporação da estratégia de redução de danos como norteadora de projetos 

terapêuticos singu lares, pactuados nos pontos de atenção da Rede de Atenção à 

Saúde; 

../ Art icu lação com outros pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocia l  para 

continu idade do tratamento, considerando perspectiva preventiva para outros episódios 

de internação; 

../ Estabelecimento de mecanismos de integração do Serviço Hospitalar de Referência 

para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de álcoo l ,  crack e outras drogas com outros setores do Hospital 

Gera l ,  por intermédio de interconsulta ou outras formas de interação entre os d iversos 

serviços,  a partir de demandas de ordem cl ín ica específica; 

j ../ Garantia de transferência do usuário para estruturas hospita lares de mai . r 

complexidade, devidamente acreditados pelo gestor local de saúde, quando a 

condições clín icas impuserem tal necessidade; e 

../ Aval iação permanente, por equipe mult iprofiss ional ,  dos indicadores de qual idade e 
h umanização da assistência prestada .  

• Composição e Qualificação da Equipe Profissional 

A Unidade de I nternação para cumprir os seus objetivos de forma segura e resolutiva conta com uma 

equipe multiprofissional ,  d imensionada de acordo com o perfil de atendimento , formada por: 

fiH /� � 
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Coordenador de Enfermagem: Supervisionar e elaborar protocolos técnicos, confeccionar escala de 
plantão, solucionar faltas da equipe de enfermagem da unidade, supervisionar grupos de estudos em 
enfermagem e orientar estagiários e residentes da área . 

./ Requisitos: Formação de nível superior, devidamente regulamentado no COREN, 
com especialização gestão de serviços de saúde e experiência de 3 anos em 
coordenação de unidade hospitalar. 

Enfermeiro Plantonista: Supervisionar grupo de técnicos de enfermagem, participar na elaboração 
de protocolos da unidade, preencher livro de ocorrência, realizar procedimentos técnicos de maior 
complexidade, auxiliar equipe médica em procedimentos e orientar estagiários e residentes da área . 

./ Requisitos: Formação de nível superior, devidamente regulamentado no COREN, 
com experiência de 3 anos em unidade hospitalar. 

Técnico de Enfermagem: Realizar cuidados de enfermagem de acordo com a orientação do 
enfermeiro responsável, como verificação de sinais vitais, preparo e administração de medicação, 
curativos e higiene, manter organização da unidade, checagem e organização dos materiais . 

./ Requisitos: Formação técnica em enfermagem, devidamente regulamentado no 
COREN, com experiência comprovada na área. 

Auxiliar de Enfermagem: Auxiliar nos cuidados de enfermagem de acordo com a orientação do 
enfermeiro responsável, como verificação de sinais vitais, auxiliar no preparo e administração de 
medicação, auxiliar na realização de curativos e higiene, manter organização da unidade, checagem 
e organização dos materiais . 

./ Requisitos: Formação em auxiliar de enfermagem, devidamente regu lamentado no 
COREN, com experiência comprovada na área. 

Fisioterapeuta: Acompanhar o paciente em assistência ventilatória em exames, instalar e 
acompanhar o suporte ventilatório nos pacientes da unidade, em comum acordo com o médico diarista 
e plantonista e solicitar, materiais necessários ao bom desempenho dos procedimentos. 

� 
./ Requisitos: Especialista em pneumo-funcional. 

/ Terapeuta Ocupacional: Apoiar a assistência do paciente, em comum acordo com o plano 
terapêutico, visando a qualificação do processo assistencial. 

1 ./ Requisitos: Formação de nível superior em Terapia Ocupacional, devidamente /; 
regulamentado junto ao conselho de classe e experiência em unidade de saúde. 

Psicólogo: Realizar pareceres técnicos e acompanhamento solicitado pelo médico, participar das
J visitas multiprofissionais da unidade, orientar paciente e familiares quanto ao tratamento instituído . 

./ Requisitos: Formação de nível superior, devidamente regulamentado no conselho 
de classe e experiência em serviço hospitalar. 
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Fonoaudiólogo: Reduzir e prevenir as complicações na área da linguagem; Realizar pareceres 
técnicos e acompanhamento solicitado pelo médico, participar das visitas multiprofissionais da 
unidade, orientar paciente e familiares quanto ao tratamento instituído . 

../ Requisitos: Formação de nível superior, devidamente regulamento no conselho de 
classe e experiência em serviço hospitalar 

Farmacêutico: Realizar triagem e análise de prescrição médica, emitir pareceres técnicos sobre 
interações medicamentosas, participar das visitas multiprofissionais da unidade, orientar paciente e 
familiares quanto ao uso de medicamentos e realizar controle de estoque e validade da unidade . 

../ Requisitos: Formação de nível superior, devidamente regulamentado no conselho 
de classe e experiência em serviço hospitalar. 

Assistente Social: Realizar visitas aos pacientes internados, identificar pacientes e possíveis 
demandas sociais, auxiliar no processo de alta, transferência e óbito através do contato direto com 
pacientes e familiares com a finalidade de agilizar o processo de remoção. Atender 
familiares/responsáveis com a finalidade de orientá-los acerca da rotina e dinâmica do hospital, 
estabelecendo um elo entre a equipe e a família e sensibilizar familiares sobre a importância e 
necessidade de doação de sangue . 

../ Requisitos: Formação de nível superior, devidamente regulamentado no conselho 
de classe e experiência em serviço hospitalar. 

Nutricionista: Realizar consultas, emitir pareceres técnicos, proceder o acompanhamento solicitado 
pelo médico e desenvolver material técnico necessários ao bom desempenho dos atendimentos 

../ Requisitos: Formação de nível superior em nutrição, devidamente regulamentado 
no conselho de classe e experiência em serviço de saúde. 

Médico: Profissional especialista contratado (PJ ou CL T) para assistência eletiva ou plantão 9a/} 

unidade, executar procedimentos e assessorar o corpo clinico. 
( () ../ Requisitos: Formação em medicina, especialista na área de atuação, devidamente 

regulamentado no conselho de classe e experiência na área de atuação. 
/ 

Auxiliar Administrativo: Organização dos documentos da unidade, encaminhamento e recebiment/ /J 
de documentos, controle da agenda de reuniões, controle do livro de protocolos da unidade, solicitaçãf J 
dos materiais necessários para a realização das atividades do setor . 

../ Requisitos: Escolaridade mínima ensino médio, conhecimento do pacote office e Y 
experiência em serviço hospitalar. 

() 

Nota 1 :  O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anexo 
- Dimensionamento de Pessoal. 

//_, 
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• Protocolos e Procedimentos Técnicos Aplicáveis a Unidade de I nternação 

21 1 1  

É política do Hospital a garantia da qualidade e segurança da assistência, portanto, considera 
necessária a disponibilização de Protocolos e Procedimentos Técnicos padronizados para toda a 
equipe profissional, de forma a promover o conhecimento e execução dos cuidados de acordo com o 
estabelecido institucionalmente. 

Os Protocolos e Procedimentos Técnicos utilizados na Unidade de Internação, estarão disponíveis em 
manuais operacionais atualizados, conforme modelos detalhados no item Anexos Técnicos do Projeto. 
Estes documentos foram desenvolvidos pela Organização Social, e serão disponibilizados para que 
os profissionais do Hospital providenciem sua adaptação às especificidades locais, conforme 
preconizam os processos gerenciais. Na sequência serão submetidos a aprovação do responsável 
técnico local (RT - Médico, Enfermagem, Administração). A partir da aprovação serão cadastrados e 
disseminados para toda equipe através de treinamentos. 

./ Protocolos Institucionais Aplicáveis: 
Protocolo de Higiene das Mãos 
Protocolo de Notificação de Eventos 
Protocolo de Atendimento PCR 
Protocolo de Atendimento a Urgências 
Protocolo de Evasão 
Protocolo de Identificação Segura 
Protocolo de Controle de Infecção Hospitalar 
Protocolo de Queda 
Protocolo de Úlcera por Pressão 
Protocolo de Flebite 
Protocolo de SEPSE 
Protocolo de Administração Segura de Medicação 

./ Procedimentos Técnicos Aplicáveis: 
Manual de Enfermagem 
Manual de Fisioterapia 
Manual da Psicologia 
Manual de Padronização de Materiais e Medicamentos 
Manual do Serviço Social 
Manual de Biossegurança 
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• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

21 1 2  

A Unidade de Internação será gerenciada de acordo com metas de produção e qualidade pactuadas 
em contrato. Para garanti r  os resultados esperados a unidade deverá gerenciar os indicadores de 
desempenho periodicamente, de acordo com o grau de criticidade de cada um deles . 

./ Mapa do Processo da Unidade de Internação Adulto e Infantil 
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Direção 

Recursos Humanos. Faturamemo. F\f'lanças. Informática 

Apoio Médico, Te1efon'8, Transporte 

Ep1aem101ogia. Serviço Soem! Médico, Auditona Médica. S(SMT. SAC. Geror,c1amenta de Risco e Qua1ictaae 
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f2 
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Um;,r,2a c, z.ctõldoria 

Ne<:f'O!&uo 
Pro.-:es�\16!lta de rtxm,:15 

Oireçao 

Recursos Humanos. Faturamemo. finanças. lnformàllca 

Apoi0 MéOico, laletonia, Transporte 

Ep1eemiologia. Serv,eo Social Medico. A\.Jditoria Médica. SESMT. SAC, Gerer.damento da Risco e Ouatrdade 

./ Indicadores da Unidade de Internação 
Número de Saídas/Altas 
Taxa de ocupação 
Média de Permanência 
% Eventos durante atendimento 
Mortalidade 

Pacientes 
Acompanhar-tes 

Unidade C1n::r91ca 
Tratamento Jntensivo Adutto 

Unidade Ambulatonal 

Pacientes 
Acompanhantes 

Unidade Cirúrgica 
Tratamento lnteoS!\IO Infantil 

Unidaoe Ambulatorial 

(it\ l-

J 
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• Legislação de Referência da Unidade de Internação 

./ Lei 6.965/1981 Dispõe sobre a regulamentação da profissão de Fonoaudiólogo e 
determina outras providências 

./ Lei Nº 8.069 de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente 
./ Lei Nº 1O.741 de 2003 Estatuto do Idoso 
./ Resolução COFEN - 197/ 1997 Dispõe sobre Terapias Alternativas 
./ Resolução COFEN-358/2009 Sistematização da Assistência de Enfermagem 
./ Portaria nº 931 de 2006 Aprova o regulamento técnico para transplante de células-tronco 

hematopoéticas 
./ Portaria GM MS 87-09 Autoriza o envio para o exterior de amostras de células-tronco 

hematopoéticas de doadores cadastrados no registro Brasileiro de doadores voluntários 
de medula óssea- REDOME, para a realização de transplantes . 

./ Portaria GM MS 903-00 Criar, no âmbito do sistema único de saúde - SUS, os bancos de 
sangues de cordão umbilical e placentário- BSCUP 

/ ./ Portaria GM MS 2600-09 SNT Aprova o regulamento técnico do sistema nacional de � 

transplante 
./ Resolução RDC nº 153 de 2004 Determina o regulamento técnico para os procedimentos 

hemoterápicos, incluindo a coleta, o processamento, a testagem, o armazenamento, o 
transporte, o controle de qualidade e o uso humano de sangue, e seus componentes, 
obtidos do sangue venoso, do cordão umbilical, dá placenta e da medula óssea . 

./ Lei Fed 9434-97 Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano 
para fins de transplante e tratamento e dá outras providências . 

./ Resolução COFEN - 240/ 2000 Dispõe sobre o Código de Ética de Enfermagem 
./ Lei Fed 10211-01 Altera dispositivos de lei nº 9.434 de 1997, que dispõe sobre a remoçã 

de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento . 
./ Decreto lei nº 938 de 1969 Prevê sobre as profissões de fisioterapêutica e terapeu a 

ocupacional, e dá outras providências . 
./ Resolução COFEN Nº 146 Normatiza em âmbito Nacional a obrigatoriedade de haver 

Enfermeiro em todas as unidades de serviço onde são desenvolvidas ações 
Enfermagem durante todo o período de funcionamento da instituição de saúde 

./ Resolução COFEN-293/2004 Art. 1 ° - Estabelecer, na forma desta Resolução e de s · s 
anexos 1, 1 1 ,  I l i  e IV, os parâmetros para dimensionar o quantitativo mínimo dos diferentes 
níveis de formação dos profissionais de Enfermagem para a cobertura assistencial nas 
instituições de saúde. 

��l- � 
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./ RDC 50 de 2002 Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, 
elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde . 

./ NR 32 Tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas a implementação de medidas 
de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como 
daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em gera . 

./ Portaria n°2.809 de 2012 Estabelece a organização dos Cuidados Prolongados para 
retaguarda á Rede de atenção ás Urgências e Emergências (RUE) e ás demais Redes 
Temáticas de atenção á Saúde no âmbito do sistema Único de Saúde (SUS) . 

./ RDC Anvisa Nº 36 de 2013 Institui ações para a Segurança do Paciente em Serviços de 
Saúde e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. 

/ 
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1 1 .4 UNIDADE CIRÚRGICA (BLOCO CIRÚRGICO) 

Unidade de prestação de atendimento de assistência à saúde que visa a resolução de intercorrências 
cirúrgicas, por meio de ação de uma equipe integrada. Compete à Unidade Cirúrgica a realização de 
procedimentos cirúrgicos e endoscópicos à pacientes adultos e crianças das especialidades que 
compõe o perfil do Hospital. 

Serão atendidos pacientes cirúrgicos eletivos e de urgência, nas seguintes especialidades: 

Cirurgia geral 

Otorrinolaringologia 

Urologia 

Vascular 

Oftalmologia 

Ortopedia 

Nota: Retaguarda em oncologia e outras especialidades determinadas pela SMS. 

Serão atendidos pacientes para cirurgias eletivas nas especialidades: 

Otorrinolaringológicas 

Urológicas 

Vasculares 

Oftalmológicas (inclusive cataratas) 

Ortopédicas 

Odontológicas e buco-maxilo facial 

Cirurgias geral; 

Cirurgias gastrointestinais e colo-procto; 

Lipoaspirações e lipoenxertias 

Implante de marcapasso 

Nota: Entre outras especialidades determinas pela SMS, tais como habilitação em cirurgia cardíac . 

As filas cirúrgicas eletivas serão disponibilizadas para a Regulação através de sistema definido ela 
Coordenadoria Setorial de Regulação de Acesso. Também será retaguarda para cirurgias de urgência 
devidamente encaminhadas pela Central de Urgência do Município (SAMU). 

'\ . 1 

,\__, 

I 
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A ortopedia continuará recebendo pacientes com traumas ortopédicos eletivos, regulados pela 
Coordenadoria Setorial de Regulação de Acesso, provenientes dos hospitais do Município, em 
consonância com a proposta de efetivação da Rede de Ortopedia Municipal e Regional, que prevê a 
priorização de risco e agendamento de cirurgias ortopédicas nas diversas sub-especialidades, dentro 
de um prazo adequado à plena reabilitação do paciente. 

O CHPEO manterá a realização de procedimentos cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, modalidade 
Hospital Dia através da Portaria SAS 584, de 29/10/201 O; Vasectomia, através da Portaria 
1911 122013, de 28/05/2014; e Videocirurgias, através da Portaria 21 0301201 4, de 28/05/201 4. 

Cirurgia Ambulatorial 

O CHPEO dispõe de 3 sala para cirurgia ambulatorial onde serão realizados pequenos procedimentos 
cirúrgicos. 

Entende-se por pequena cirurgia ou cirurgia ambulatorial, todas as cirurgias realizadas em ambiente 
adequado, com material cirúrgico estéril e procedimentos técnicos estéreis, que não necessita da 
presença de um anestesista para realizar o ato anestésico, e nem de hospitalização. 

Classificam-se como Pequenas Cirurgias, as retiradas de "pintas", verrugas, cistos, pequenos tumores 
de pele e mucosa, copos estranhos, cacos de vidro, farpas de madeira, pontos de cirurgias antigos, ./ 
retirada de nevus e outras lesões dermatológica etc. Correção de cicatrizes, retirada de certos tipos de 
câncer de pele, correção de unha encravada, entre outros. 

Meta de Atendimento: (Fonte: Edital 02/201 5) 

Serão produzidos na Unidade Cirúrgica o seguinte volume de atendimentos: 

Procedimentos Cirúrgicos - Mês 

Modalidade META FÍSICA 
AIH > 24 HS 500 

HOSP ITAL DIA 206 

APAC 250 

TOTAL 956 

Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais - Mês 

Modalidade 
BPA ind iv idua l izado 

As principais atividades da Unidade Cirúrgica são: 

../ Recepcionar e transferir pacientes; 

META FÍSICA 
600 
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,/ Assegurar a execução dos procedimentos pré-anestésicos e executar procedimentos 
anestésicos no paciente; 

,/ Proceder à antissepsia das mãos; 
,/ Executar cirurgias e endoscopias em regime de rotina ou em situações de emergência; 
,/ Realizar endoscopias que requeiram supervisão de médico anestesista; 
,/ Realizar relatórios médicos, anestésicos e de enfermagem e registro das cirurgias e 

endoscopias realizadas; 
,/ Proporcionar cuidados pós-anestésicos; 
,/ Garantir o apoio diagnóstico necessário; e 
,/ Retirar e manter órgãos para transplante. 

A realização de cirurgias obedecerá a seguinte programação diária: 

Cirurgias 
Eletivas 
Sala 1 

Sala 2 

Sala 3 

Sala 4 

Sala 5 

Sala 6 

Cirurgias 

,/ Cirurgias Eletivas: de 7:00h às 19:00h, segunda a sexta-feira 
,/ Cirurgias de Urgência: noturno e finais de semana mediante escala de plantão e 

sobreaviso médico: cirurgião geral, anestesista, neurocirurgião, ortopedista, cirurgião 
pediátrico. 

Unidade Cirúrgica - Central 
Segunda Feira Terça Feira Quarta Feira Quinta Feira Sexta Feira Sábado ou 1 

Domingo 

·. 

s;· 
Manutenção da 

., ·. I nfra estrutura 
,sa 

;,' 
ffl ti, '" ..• 

• ' 1 ; ,;, 
Segunda Feira Terça Feira Quarta Feira Quinta Feira Sexta Feira Sábado ou 

Urgência 24h Domingo 

Sala 7 . 
. �, ., Manutenção da v ·; L" ;; ,. ' " .• 

Infra estrutura 
Sala 8 ,;,'- '' 1 V t

º .. ,, -· ,. .� '' 

9 Leitos de Recuperação Pós Anestésico. 

Unidade Cirúrgica - Ambulatorial 
Cirurgias Segunda Feira Terça Feira Quarta Feira Quinta Feira Sexta Feira Sábado ou 
Eletivas Domingo 
Sala 1 , •. 

ti F Manutenção da 

Sala 2 Infra estrutura 

Cirurgias Segunda Feira Terça Feira Quarta Feira Quinta Feira Sexta Feira Sábado ou 
UrQência Domingo 
Sala 3 Manutenção d.a 

X'°" Infra estrutura 

r 12 Leitos de Recuperação Pós Anestésico. 

Aven ida ,'\ntôn ío Jose De Carva lho, 409 CEP 17250 000 Bar i r i/SP Fone: 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Barirí) 

• Composição e Qualificação da Equipe Profissional 

2 1 1 8  

A Unidade Cirúrgica para cumprir os seus objetivos de forma segura e resolutiva conta com uma equipe 
multiprofissional, dimensionada de acordo com o perfil de atendimento, formada por: 

Coordenador de Enfermagem: Supervisionar e elaborar protocolos técnicos, confeccionar escala de 
plantão, solucionar faltas da equipe de enfermagem da unidade, supervisionar grupos de estudos em 
enfermagem e orientar estagiários e residentes da área . 

./ Requisitos: Especialista em unidade cirúrgica, devidamente regulamentado no 
COREN, com especialização gestão de serviços de saúde e experiência de 3 anos 
em coordenação de unidade hospitalar. 

Enfermeiro Plantonista: Supervisionar grupo de técnicos de enfermagem, participar na elaboração 
de protocolos da unidade, preencher livro de ocorrência, realizar procedimentos técnicos de maior 
complexidade, auxiliar equipe médica em procedimentos e orientar estagiários e residentes da área . 

./ Requ isitos: Especialista unidade cirúrgica, devidamente regulamentado no COREN, 
com experiência de 3 anos em unidade hospitalar. 

Técn ico de Enfermagem: Realizar cuidados de enfermagem de acordo com a orientação do 
enfermeiro responsável, como verificação de sinais vitais, preparo e administração de medicação, 
curativos e higiene, manter organização da unidade, checagem e organização dos materiais . 

./ Requ isitos: Formação técnica em enfermagem, devidamente regulamentado no 
COREN, com experiência comprovada na área. 

Auxil iar de Enfermagem: Auxiliar nos cuidados de enfermagem de acordo com a orientação d(° 
enfermeiro responsável, como verificação de sinais vitais, auxiliar no preparo e administração de 
medicação, auxiliar na realização de curativos e higiene, manter organização da unidade, checagem 
e organização dos materiais . 

./ Requisitos: Formação em auxiliar de enfermagem, devidamente regulamentado no ,
;

// 
COREN, com experiência comprovada na área. 

G Assistente Social : Auxiliar pacientes e familiares/responsáveis em demandas sociais, auxiliar no 
processo de agendamento de exame, encaminhamentos e benefícios sociais . 

./ Requ isitos: Formação de nível superior em serviço social, devidament 
regulamentado junto ao conselho de classe e experiência em serviço hospitalar. % 

Médico: Profissional especialista contratado (PJ ou CL T) para executar assistência cirúrgica, 
assistência anestésica e assessorar o corpo clínico . 

./ Requ isitos: Formação em medicina, especialista na área de atuação, devidamente 
regulamentado no conselho de classe e experiência na área de atuação. / 
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Auxiliar Administrativo: Organização dos documentos da unidade, encaminhamento e recebimento 
de documentos, controle da agenda de reuniões, controle do livro de protocolos da unidade, solicitação 
dos materiais necessários para a realização das atividades do setor . 

./ Requisitos: Escolaridade mínima ensino Médio e experiência em serviço hospitalar. 

Nota 1 :  O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anexo 
- Dimensionamento de Pessoal. 

• Protocolos e Procedimentos Técnicos Aplicáveis a Unidade Cirúrgica 

É política do Hospital a garantia da qualidade e segurança da assistência, portanto, considera 
necessária a disponibilização de Protocolos e Procedimentos Técnicos padronizados para toda a 
equipe profissional , de forma a promover o conhecimento e execução dos cuidados de acordo com o 
estabelecido institucionalmente. 

Os Protocolos e Procedimentos Técnicos utilizados na Unidade Cirúrgica, estarão disponíveis em 
manuais operacionais atualizados, conforme modelos detalhados no item Anexos Técnicos do Projeto. /. 
Estes documentos foram desenvolvidos pela Organização Social, e serão disponibilizados para que 

1l 
os profissionais do Hospital providenciem sua adaptação às especificidades locais, conforme 
preconizam os processos gerenciais. Na sequência serão submetidos a aprovação do responsável 
técnico local (RT - Médico, Enfermagem, Administração). A partir da aprovação serão cadastrados e 
disseminados para toda equipe através de treinamentos . 

./ Protocolos Institucionais Aplicáveis: 
Protocolo de Cirurgia Segura 
Protocolo de Higiene das Mãos 
Protocolo de Notificação de Eventos 
Protocolo de Atendimento PCR 
Protocolo de Atendimento a Urgências 
Protocolo de Identificação Segura 
Protocolo de Controle de Infecção Hospitalar 
Protocolo de Queda 
Protocolo de Úlcera por Pressão 
Protocolo de Flebite 
Protocolo de SEPSE 
Protocolo de Administração Segura de Medicação 

./ Procedimentos Técnicos Aplicáveis: 

Avecüdc, Aotó,. io  Jose De Cacvalho, 409 CEP 17250-000 Buid/SP '°"" tl/iÀl652 -939/
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Manual de Enfermagem 
Manual de Padronização de Materiais e Medicamentos 
Manual do Serviço Social 
Manual de Biossegurança 
Manual de Gerenciamento de Resíduos 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

2 1 2 0  

O processo da Unidade Cirúrgica/Bloco Cirúrgico foi estabelecido, conforme figura abaixo, e será 
gerenciado de acordo com metas de produção e qualidade pactuadas em contrato. Para garantir os 
resultados esperados a gestão da unidade deverá gerenciar os indicadores de desempenho 
periodicamente, de acordo com o grau de criticidade de cada um deles . 

./ Mapa do Processo da Unidade Cirúrgica 

Unidade de Émergbnaa 
UnidóilC& Anit'lula,torii.1 

Unidades de lnterr.aç.k) 
Tra!m-,en\o ln!Bn$1\'o Adulto 
Tratamenlo lntttnsivo lnfanm 

Umd.1de Neonat.il 

APOIO A ASSISTtNCIA 

01agn6stico por 1ma9em 
A5,11,ist&.no.a Homoteràpcca 

Labórctlório CHn1cô é Patôló,Jico 
A5�stõnci.1 Farmô.icévlict1 

ASsi!JtéOC.í:I Nulnex>nal 
Assistência em f!SJOterapl.:1 

Ass.tsténci� PSICO!óg>Ca 

INFRAESTRUTURA E 
LOGISTICA 

Central de administração de 
ma:anais e equ1pam&ntos 

Serviço de PrC>Ctnl�amenta a 
Estorihz.ição de mõ1ten,111i 

Conforta a h.glane 
lnfra-&$tl'\Jlur.a prt,dJai 
Ump.;za Et z.;,ladon,;; 

Necrulthic 
Proce:.samento de rovp.1$ 

REAJ.JZI\ÇÀO 
OACIRURG<A 

RECUPERAÇÃO 
ANESTÊSICA 

Direção 

Recursos Humanos, F'aturamento, Finanças. Informática 

Apoio Mécico, Telefonia, Transporte 

Epídemlologia. Serviço Social Médico. Auditoria Médica, SESMT, SAC, Gerer,c!amenlo de Risca e Qualidaoe 

./ Indicadores da Unidade Cirúrgica 
Número de Procedimentos Cirúrgicos 
Taxa de ocupação por sala 
% Eventos durante procedimento 
Taxa de adesão ao protocolo 
Mortalidade operatória 
% Suspensão de cirurgia 

Pacitmtos 
Fam1l1ares 

Un1daoes de lntomação 
Trutamento Intensivo Adulto 
Trawrnanto lntar1s,,..o lnfonhl 

Tr,:namenl.o lntenslvo Noanatal 

di:7 
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• Legislação de Referência da Unidade Cirúrgica 

2 1 2 1  

../ Resolução RDC nº 8 de 2009 Dispõe sobre as medidas para redução da ocorrência de 
infecções por Microbactérias de crescimento rápido - MCR em serviços de saúde . 

../ Resolução RDC nº 36 de 2013 Institui ações para a segurança do paciente em serviços de 
saúde e dá outras providências . 

../ Resolução CFM n ° 1.802 I 2006 Dispõe sobre a prática do ato anestésico 
../ RDC 50 de 2002 Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, 

elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde . 
../ Resolução COFEN nº 293 I 2004 Fixa e estabelece parâmetros para o dimensionamento do 

quadro de profissionais de Enfermagem nas unidades assistenciais das Instituições de saúde 
e assemelhados . 

../ Norma Regulamentadora (NR) 32 Estabelece as diretrizes básicas para a implementação de 
medidas de proteção à segurança e á saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, 
preconiza que o empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores 

../ Resolução RDC nº 307 de 2002 Altera a Resolução RDC nº 50 de 21 de fevereiro de 2002 
que dispõe sobre o Regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e 
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde . 

../ Resolução RDC nº 63 de 2011 Dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento 
para os serviços de saúde . 

../ Resolução CFM Nº 1.804/2006 Estabelece normas para a utilização de materiais de implante . 
../ Resolução - RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012 Dispõe sobre requisitos de boas 

práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências (CME). 
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1 1 .5 UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

Unidade crítica destinada à internação de pacientes graves, que requerem atenção profissional 
especializada de forma contínua, materiais específicos e tecnologias necessárias ao diagnóstico, 
monitorização e terapia, especialmente pós cirúrgicos e pacientes oriundos da Unidade de 
Emergência, além dos pacientes encaminhados pela Regulação. Compete à Unidade de Terapia 
Intensiva o atendimento à pacientes adultos e crianças que necessitam de assistência intensiva por 
período superior à 24 horas. 

O CHPEO opera com duas Unidades de Terapia Intensiva: 

../ Unidade de Terapia Intensiva - Adulto (UTI-A): UTI destinada à assistência de pacientes com 
idade igual ou superior a 18 anos, podendo admitir pacientes de 15 a 17 anos, se definido nas 
normas da instituição. 

o 40 leitos, com capacidade para 1200 diárias 
../ Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI-P): UTI destinada à assistência a pacientes com 

idade de 29 dias a 14 ou 18 anos, sendo este limite definido de acordo com as rotinas da 
/"

instituição. 
o 15 leitos, com capacidade para 450 diárias 

Capacidade Instalada De Leitos De UTI 

UNIDADES DE INTERNAÇÃO Nº DE LEITOS CAPACIDADE INSTALADA 
DIÁRIAS 

UTI Adu lto 40 1200 
UTI Pediátrica 15 450 
TOTAL 55 1650 

Dos 55 leitos de UTI citados no Termo de Referência, 30 leitos estão cadastrados no CNES

(J

e os 
motivos que seguem: 

../ 20 leitos de UTI Adulto já em funcionamento estão em trâmite junto ao MS para habilitação; / 
../ 5 leitos de UTI Infantil aguardam instalação de ar condicionado para in ício de funcionamentd. e 

posterior habilitação. 

As principais atividades da Unidade de Terapia Intensiva são: 
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./ Proporcionar condições de internar pacientes críticos, em ambientes individuais ou 
coletivos, conforme grau de risco, patologia e requisitos de privacidade; 

./ Executar e registrar a assistência médica intensiva; 
./ Executar e registrar a assistência de enfermagem intensiva; 
./ Prestar apoio diagnóstico laboratorial, de imagens, hemoterápico, cirúrgico e 

terapêutico durante 24 horas; 
./ Manter condições de monitoramento e assistência respiratória 24 horas; 
./ Prestar assistência nutricional e distribuir alimentação aos pacientes; 
./ Manter pacientes com morte cerebral, nas condições de permitir a retirada de 

órgãos para transplante, quando consentida; e 
./ Prestar informações e assistência aos acompanhantes dos pacientes. 

Infecções nas Unidades de Terapia Intensiva - aplicação do NISS 
A vigilância epidemiológica por dispositivo invasivo é preconizada dentro do programa NISS 
(Nosocomial lnfection Survellance System). Esta metodologia obtém taxas de infecções hospitalares 
relacionadas a utilização de procedimentos invasivos (sondagem vesical, ventilação mecânica e 
cateter venoso central), além de permitir correções das taxas de infecção devido a gravidade dos 
pacientes e sua permanência nas Unidades de Terapia Intensiva. 

Estes parâmetros são mais precisos, permitem melhor análise da realidade epidemiológica hospitalar, 
auxiliam na compreensão da gênese destas infecções e revelam correlações com as características 
"próprias" dos pacientes ou falta de aderência as medidas de controle, além de produzir índices 
reprodutíveis que podem ser comparados entre diversos serviços. 

• Composição e Qualificação da Equipe Profissional 

A Unidade de Terapia Intensiva para cumprir os seus objetivos de forma segura e resolutiva conta com 
uma equipe multiprofissional, dimensionada de acordo com o perfil de atendimento, formada por: 

/ 

Coordenador de Enfermagem: Supervisionar e elaborar protocolos técnicos, confeccionar escala dj J 
plantão, solucionar faltas da equipe de enfermagem da unidade, supervisionar grupos de estudos em 
enfermagem e orientar estagiários e residentes da área . 

./ Requisitos: Especialista em terapia intensiva, devidamente regulamentado n 
COREN, com especialização gestão de serviços de saúde e experiência de 3 an S/ y 
em coordenação de unidade hospitalar. 

u 
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Enfermeiro Plantonista: Supervisionar grupo de técnicos de enfermagem, participar na elaboração 
de protocolos da unidade, preencher livro de ocorrência, realizar procedimentos técnicos de maior 
complexidade, auxiliar equipe médica em procedimentos e orientar estagiários e residentes da área . 

./ Requ isitos: Especialista em terapia intensiva, devidamente regulamentado no 
COREN, com experiência de 3 anos em unidade hospitalar. 

Técn ico de Enfermagem: Realizar cuidados de enfermagem de acordo com a orientação do 
enfermeiro responsável, como verificação de sinais vitais, preparo e administração de medicação, 
curativos e higiene, manter organização da unidade, checagem e organização dos materiais . 

./ Requisitos: Formação técnica em enfermagem, devidamente regulamentado no 
COREN, com experiência comprovada na área. 

Fisioterapeuta: Acompanhar o paciente em assistência ventilatória em exames, instalar e 
acompanhar o suporte ventilatório nos pacientes da unidade, em comum acordo com o médico diarista 
e plantonista e solicitar, materiais necessários ao bom desempenho dos procedimentos . 

./ Requ isitos: Especialista em terapia intensiva, devidamente regulamentado no 
conselho de classe, com experiência em serviço hospitalar. 

Psicólogo: Realizar pareceres técnicos e acompanhamento solicitado pelo médico, participar das 
visitas multiprofissionais da unidade, orientar acompanhante quanto ao tratamento instituído. 

./ Requisitos: Formação de nível superior, devidamente regulamento no conselho de 
classe e experiência em serviço hospitalar. 

Fonoaudiólogo: Reduzir e prevenir as complicações na área da linguagem; Realizar pareceres 
técnicos e acompanhamento solicitado pelo médico, participar das visitas multiprofissionais da 
unidade, orientar paciente e familiares quanto ao tratamento instituído . 

./ Requ isitos: Formação de nível superior, devidamente regulamento no conselho de 
classe e experiência em serviço hospitalar 

Farmacêutico: Realizar triagem e análise de prescrição médica, emitir pareceres técnicos sobre, 
interações medicamentosas, participar das visitas multiprofissionais da unidade, orientar paciente e\ 
familiares quanto ao uso de medicamentos e realizar controle de estoque e validade da unidade . 

./ Requ isitos: Formação de nível superior, devidamente regulamento no conselho de 
classe e experiência em serviço hospitalar. 

·; 
Â 

Nutricionista : Realizar consultas, emitir pareceres técnicos, proceder o acompanhamento solicita
r pelo médico e desenvolver material técnico necessários ao bom desempenho dos atendimentos 

./ Requ isitos: Formação de nível superior em nutrição, devidamente regulamenta o ! 
no conselho de classe e experiência em serviço de saúde. 
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Assistente Social: Realizar visitas aos pacientes internados, identificar pacientes e possíveis 
demandas sociais, auxiliar no processo de alta, transferência e óbito através do contato direto com 
pacientes e familiares com a finalidade de agilizar o processo de remoção. Atender 
familiares/responsáveis com a finalidade de orientá-los acerca da rotina e dinâmica do hospital, 
estabelecendo um elo entre a equipe e a família e sensibilizar familiares sobre a importância e 
necessidade de doação de sangue . 

./ Requisitos: Formação de nível superior, devidamente regulamento no conselho de 
classe e experiência em serviço hospitalar. 

Médico: Profissional especialista em terapia intensiva contratado (PJ ou CL T) para realizar assistência, 
executar procedimentos e assessorar o corpo clínico . 

./ Requisitos: Formação em medicina, especialista na área de atuação, devidamente 
regulamentado no conselho de classe e experiência na área de atuação. 

Auxiliar Administrativo: Organização dos documentos da unidade, encaminhamento e recebimento 
de documentos, controle da agenda de reuniões, controle do livro de protocolos da unidade, solicitação 
dos materiais necessários para a realização das atividades do setor. 

./ Requisitos: Escolaridade mínima ensino médio, conhecimento do pacote office e 
experiência em serviço hospitalar. 

Nota 1 :  O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anexo 
- Dimensionamento de Pessoal. Será observada Resolução Nº 7 de 201 O 

• Protocolos e Procedimentos Técnicos Aplicáveis à UTI 

/ 

É política do Hospital a garantia da qualidade e segurança da assistência, portanto, considera 
necessária a disponibilização de Protocolos e Procedimentos Técnicos padronizados para toda a 
equipe profissional, de forma a promover o conhecimento e execução dos cuidados de acordo com o X 
estabelecido institucionalmente. 

I 
ú 

Os Protocolos e Procedimentos Técnicos utilizados na Unidade de Terapia Intensiva, estarão 
disponíveis em manuais operacionais atualizados, conforme modelos detalhados no item Anexos 
Técnicos do Projeto. Estes documentos foram desenvolvidos pela Organização Social, e serão 
disponibilizados para que os profissionais do Hospital providenciem sua adaptação às especificidadeT. 
locais, conforme preconizam os processos gerenciais. Na sequência serão submetidos a aprovaçãj 
do responsável técnico local (RT - Médico, Enfermagem, Administração). A partir da aprovação sert 
cadastrados e disseminados para toda equipe através de treinamentos . 

./ Protocolos Institucionais Aplicáveis: 

{, l d, 
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Protocolo de Higiene das Mãos 
Protocolo de Notificação de Incidentes 
Protocolo de Atendimento PCR 
Protocolo de Atendimento a Urgências 
Protocolo de Identificação Segura 
Programa de Controle de Infecção Hospitalar 
Protocolo de Queda 
Protocolo de Úlcera por Pressão 
Protocolo de Flebite 
Protocolo de SEPSE 
Protocolo de Administração Segura de Medicação 

../ Procedimentos Técnicos Aplicáveis: 
Manual de Enfermagem 
Manual de Fisioterapia 
Manual da Psicologia 
Manual de Padronização de Materiais e Medicamentos 
Manual do Serviço Social 
Manual de Biossegurança 
Manual de Gerenciamento de Resíduos 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

O processo da Unidade de Terapia Intensiva Adulto foi estabelecido, conforme figura abaixo, e será 
gerenciado de acordo com metas de produção e qualidade pactuadas em contrato. Para garantir os 
resultados esperados a gestão da unidade deverá gerenciar os indicadores de desempenho 
periodicamente, de acordo com o grau de criticidade de cada um deles. 

rvL � 
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./ Mapa do Processo da Unidade de Terapia Intensiva 

UNIDADES ASSISTENCIAIS 

Unidado de Emarg(1ncia 
Unteade Cirúrgica 
Unidade Obstátncu 

Unido<!u de lntem<1ção Adulto 

APOIO A ASSISTENCIA 
SCIH 

AíilUSl�r'!Q;l. F"ílrtn�:Jr� 
As�si:ênc.:.a Nu!Tloorial 

As.s�tém;ia em Fisiotenipi.i 
Ai;�ttnOa am Ps;.ieologia 

Cof1ll"�S llilÇJiUS 

INFRAESTRtJT\JRA E LOGfSTICA 

C�ral Oe c'ldmmist.-açilo de rru1ero,s 
e equ1pnmemos 

ServÍÇ(l Ce prooetlAAmenlO tt 
Esi.,nt&.l� �� ,n.11:triais 

Cotitor.oe �ne 
lnlrirbStn.iWra p<edial 
Ufl'lll!}i:o: e zeladom.\ 

Nticro:.ério 
PrOCtl!SS.ín1""1!llO CI� l'tl'.Jflél1:, 

' 
-Cl!DOIIES 

ASSISTENCIAL 
Pronto Socorro Infantil 

Centro Cirúrgico 
Centro Obstétnco 

APOIO ASSISTENCIAL 
Agência T ransfus1onel 

Patologia Clínica 
Diagnóstico por Imagem 

Fisioterapia 
Fonoaudiologm 

PStCO!ogia 
Terapia Ocupacional 

Assistõnda Fannacêutica 
Assistência Ni;tricional 

Cirurgia Infantil 
Neurocirurgia 

APOIO LOGISTICO 
Almoxarifodof Farmácia 

Lavanderia 
E.Merilizi1�'\o 

Nulriç3o o Dietótica 
Trnnsporio 

H191ene e L1m�,cz0 
Manulonção 

APOIO T�CNICO 
Engenhana Clínica 

AVNJN;ÂO 
CLINICII 

MONITORAMENTO! 
�VN..IAÇAfJ TRANSFER$<CIA 

Recursos Humanos. Faturamento. Finanças, lnformauca 

Apoio Médico, Teiefonia. Transporte 

Epldemiologia. Serviço Social Méóico. Auditona Médica. SESMT. SAC. Gere11c1amento de Risco e OualidaOEI 

CADEIA De "'AI.OR 
UTI PElllÃTllíCA -· --

� .......... ,,,_ . ,;;; _,, ,e; ' 

) ) NlMISSÃO 
00 PAOEl<ITE 

AVNJAÇÃO 
CLINICA )�·--)-) ) p���TOS REAVALIAÇÃO TRANSFEFdlNCIA 

h& ;, � � ,• ,o # =mwm.- --�"" ·''"" '*' 

Gerencial {D1retona Técnica, Dtretoria Adminis1rat1va) 

Apoio Gerencial iRecursos Humanos, Financeiro. Faturamento e Assistência de Enfermagem) 

Apoio Logis.tlco (APolO Medico. Telefonia, Recepção. Portaria e NecrotéOO) 

Apoio Técnico (SCIH , Epidemiologia. Serviço Social Médico. Auditoria Médica, Informática . SESMT, SAC, 
Gerenciamento de Risco e Qualidade) 

Umdade de Internação Adulto 

CUEIITD 

Unidades de lntomação 

./ Indicadores da Unidade de Terapia Intensiva 
Número de saídas 
Média de permanência/ (1 Taxa de ocupação / 1

u Taxa de adesão ao protocolo 
Taxa de Infeção em UTI 

% Eventos U;\ /fa 
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• Legislação de Referência 

./ Instrução Normativa Nº 4 de 201 O Dispõe sobre indicadores para avaliação de Unidades de 
Terapia Intensiva 

./ Portaria GM/MS nº 3432 de 1998. Estabelece critérios de classificação para as Unidades de 
Tratamento Intensivo - UTI 

./ Portaria MS/GM nº 332 de 2000 Altera o item 2, subitem 2.1 do Anexo da Portaria GM/MS nº 

3.432 de 1998, que trata dos critérios e classificação para Unidades de Tratamento lntensivo
UTI 

./ Resolução-RDC Anvisa Nº 7 de 2010 Dispõe sobre os requisitos mínimos para 
funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras providências . 

./ Resolução - RDC No- 26 de 2012 Altera a Resolução RDC nº . 07 de 201 O, que dispõe sobre 
os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras 
providências . 

./ RDC Anvisa Nº 36 de 2013 Institui ações para a Segurança do Paciente em Serviços de 
Saúde e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde . 

./ RDC 50 Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 
projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde . 

./ Lei nº 12.305, de 201 O Institui a política nacional de resíduos sólidos; altera a lei nº 9.605, de 
1998; e dá outras providências . 

./ Resolução RDC nº40, de 2009/ Portaria SVS/MS nº 344 de 1998 Dispõe sobre a lista de 
substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da 
portaria SVS/MS nº 344, de 1998 

./ Resolução RDC nº 63 de 2011 Dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento 
para os serviços de saúde . 

./ Portaria TEM nº485, 2005 - NR 32 Segurança e Saúde no trabalho em Serviço de Saúde; 
NR tem por finalidade estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de

( 
proteção á segurança e á saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção 
e assistência á saúde em geral. 

1 1 .6 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (l\L 9 
Conforme definição do Ministério da Saúde através da portaria Nº 963 de 2013, a atenção Domiciliar r 
é modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por 
um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e rea

0
bilitaçã8 
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prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à 
saúde. O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) é um serviço substitutivo ou complementar à internação 
hospitalar ou ao atendimento ambulatorial, responsável pelo gerenciamento e operacionalização das 
Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio 
(EMAP). 

A Internação Domiciliar pode ser definida como uma atividade de cuidados à saúde realizada no 
domicílio, como alternativa à hospitalização, para paciente com quadro clínico estável e que dependa 
continuamente de cuidados especializados de uma equipe multiprofissional, coordenada e 
supervisionada por um médico. Envolve transferência de aparato tecnológico específico para o 
domicílio, disponibilidade de serviços de transporte externo para emergências, exames especializados, 
fornecimento de medicamentos e monitoramento constante do paciente e da família. Requer critérios 
para inclusão e alta dos pacientes, sistematizando a coleta de dados do programa para avaliar e 
organizar a assistência prestada, delegando atividades conforme qualificação e níveis de competência, 
buscando um trabalho efetivo, continuado e de qualidade, desenvolvendo assim no domicílio 
atividades preventivas e de promoção da saúde ao usuário e sua família, assistindo e apoiando a 
família, ajudando-a a assumir atribuições com o familiar doente, em conjunto e sob supervisão da 
Equipe de Saúde, capacitando cuidadores domiciliares leigos para atenção a saúde no domicilio. 

Pacientes SAD 

Meta 

Pacientes 200 

As principais atividades do Serviço de Atenção Domiciliar são: 

• Trabalhar em equipe multiprofissional e integrada à rede de atenção à saúde; 
• Identificar e treinar os familiares e/ou cuidador dos usuários, envolvendo-os na realização de \ 

cuidados, respeitando os seus limites e potencialidades; 
• Abordar o cuidador como sujeito do processo e executor das ações; 
• Acolher demanda de dúvidas e queixas dos usuários e familiares e/ou cuidador como parte do 

processo de atenção domiciliar; 
• Elaborar reuniões para cuidadores e familiares; 

/ 

• 
• 
• 

Utilizar linguagem acessível a cada instância de relacionamento; 
y Promover treinamento pré e pósdesospitalização para os familiares e/ou cuidador dos usuári s· 

(/ Participar da educação permanente promovida pelos gestores; 

�\.l . � 
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• Assegurar, em caso de óbito, que o médico da emad, nas modalidades ad2 e ad3, ou o médico 
da equipe de atenção básica, na modalidade ad1, emita o atestado de óbito; e 

• Apoiar na alta programada de usuários internados em hospitais inseridos no município no qual 
atuam, através do estabelecimento de fluxos e protocolos com estes estabelecimentos de 
saúde. 

• Composição e Qualificação da Equipe Profissional 

O CHPEO manterá 2 equipes de EMAD e 1 equipe de EMAP com as seguintes competências: 

• Apoio Matricial às Equipes Locais de Saúde da Família; 
• Realizar atendimento aos casos mais complexos; 
• Acompanhar as altas hospitalares programadas. 

Cada EMAD terá a seguinte equipe: 

• profissionais médicos 
• profissionais enfermeiros 
• profissional fisioterapeuta e/ou assistente social 
• auxiliares/técnicos de enfermagem 

A EMAP terá composição mínima de 3 profissionais de nível superior, escolhidos dentre: assistente 
social; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; nutricionista; odontólogo; psicólogo; farmacêutico; terapeuta 
ocupacional. 

Coordenador do SAD:  Avaliar continuamente o funcionamento do programa; providenciar para que 
as solicitações de inclusão ao programa de AD sejam discutidas em reunião pela equipe, antes de sua 
inclusão; organizar a distribuição das pessoas atendidas entre os profissionais definir a equipe que vai 
atender cada pessoa; verificar o cumprimento do cronograma de visitas nas datas aprazadas; devolver 
à equipe os dados da assistência domiciliar e promover sua avaliação; atualizar continuamente a 
relação dos pacientes em acompanhamento; estar disponível para fornecer esclarecimentos e 
orientações à família, sempre que solicitado; desenvolver grupos de suporte com os cuidadores; 
realizar reuniões com usuário e família para planejamento e avaliação da AD; otimizar a realização do 

! 

plano de assistência estabelecido para cada pessoa; fazer abordagem familiar, considerando o n 
contexto socioeconômico e cultural em que a família se insere, e a repercussão da necessidade de V/ 
cuidado na vida familiar; garantir o registro no prontuário domiciliar e de família na Unidade de Saúd , . ' y 
orientar a família sobre sinais de gravidade e condutas a serem adotada; dar apoio à família tanto para // 
o desligamento após alta da 1 0 , quanto para o caso de óbito, através da sua disponibilidade U 
profissional; avaliar a condição ambiental do domicílio, e construir proposta de adequação dentr 
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realidade familiar e do domicilio; acompanhar o usuário conforme plano de assistência traçado pela 
equipe e família; pactuar concordância da família para 1 0, dentro de seus limites de prestação de 
cuidado; buscar garantir uma assistência integral, resolutiva e livre de danos ao usuário da 1 0; trabalhar 
as relações familiares na busca pela harmonia, otimizando ações para um ambiente familiar 
terapêutico, que promova qualidade de vida para o paciente, cuidador e sua família de maneira a 
construir uma rede de apoio eficaz; solicitar avaliação da equipe de referência ou encaminhar, sempre 
que indicado . 

./ Requisitos: Formação de nível superior, devidamente regulamentado no conselho 
de classe, com especialização gestão de serviços de saúde e experiência de 3 anos 
em coordenação de unidade de saúde. 

Médico: Avaliar de modo integral individual, familiar e contexto social a situação da pessoa enferma; 
esclarecer a família sobre os problemas de saúde e construir plano de cuidados para a pessoa 
enferma; Estabelecer forma de comunicação participativa com a família; levar o caso para discussão 
na Equipe; Emitir prescrição do tratamento medicamentoso; registrar os atendimentos; promover e 
participar avaliações periódicas do plano de acompanhamento; indicar internação domiciliar ou 
hospitalar; dar alta médica; verificar e atestar o óbito . 

./ Requisitos: Formação em medicina, especialista na área de atuação, devidamente 
..... t 

regulamentado no conselho de classe e experiência mínima de 1 ano; 

Enfermeiro: Avaliar de modo integral individual, familiar e contexto social a situação da pessoa 
enferma, avaliar as condições e infraestrutura física do domicílio para a modalidade de 1 0  requerida, 
elaborar, com base no diagnóstico de enfermagem, a prescrição dos cuidados, identificar e treinar o 
cuidador domiciliar, realizar procedimentos de enfermagem que requeiram maior complexidade 
técnica; orientar cuidados com o lixo originado no cuidado do usuário e do lixo domiciliar (separação, 
armazenamento e coleta); estabelecer via de comunicação participativa com a família; comunicar a 
equipe de saúde as alterações observadas a avaliar periodicamente o desempenho da equipe de 
enfermagem na prestação do cuidado; dar alta dos cuidados de enfermagem; registrar os 
atendimentos 

./ Requisitos: Formação de nível superior , devidamente regulamentado no COREN, 
com experiência de 3 anos em saúde domiciliar. 

Técnico de Enfermagem: Auxiliar no treinamento do cuidador domiciliar; acompanhar a evolução dos 
casos, seguindo check-list do paciente e comunicar a equipe às alterações observadas; realizar 
procedimentos de enfermagem dentro de suas competências técnicas e legais; orientar cuidados com 
o lixo originado no cuidado do usuário e do lixo domiciliar (separação, armazenamento e coleta); 
estabelecer via de comunicação participativa com a família; administrar medicamentos injetáveis 
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conforme prescrição; identificar sinais de gravidade; comunicar à enfermeira e ao médico alterações 
no quadro clínica do paciente; registrar os atendimentos. 

,/ Requisitos: Formação técnica em enfermagem, devidamente regulamentado no 
COREN, com experiência comprovada na área. 

Assistente Social: Avaliar as condições sociais do doente, emitindo parecer social, elaborando 
diagnóstico do impacto socioeconômico do cuidado; elaborar síntese social familiar; acompanhar as 
famílias e/ou usuários que apresentem riscos sociais ou decorrentes do cuidado; orientar e encaminhar 
as famílias ou responsáveis para os recursos sociais, quando necessário; orientar e encaminhar as 
famílias aos benefícios previdenciários;  viabilizar redes de apoio para atendimento das demandas dos 
doentes que não dispõem de familiares; desenvolver propostas de atendimento em grupo para 
familiares de doentes em acompanhamento; estabelecer parcerias interinstitucionais que possibilitem 
atender adequadamente as demandas do doente; participar de discussão de casos, elaborando ações 
interdisciplinares para o acompanhamento do doente; fornecer orientações de educação em saúde à 
família e/ou responsáveis ; registrar os atendimentos. 

,/ Requisitos: Formação de nível superior, devidamente regulamentado no conselho 
de classe e experiência em serviço de saúde. 

Fonoaudiólogo: Reduzir e prevenir as complicações na área da linguagem, restabelecimento da 
alimentação via oral e da comunicação, que são importantes para a saúde e bem estar do paciente. 
Realizar pareceres técnicos e acompanhamento solicitado pelo médico, participar das visitas / 
multiprofissionais da unidade, orientar paciente e familiares quanto ao tratamento instituído. 

,/ Requisitos: Formação de nível superior, devidamente regulamento no conselho de 
classe e experiência em serviço hospitalar 

Fisioterapeuta: Avaliar as condições clínicas do doente, suas incapacidades, emitindo um diagnóstico 
fisioterápico; elaborar com base no diagnóstico um planejamento e execução de adaptações quando 
necessário do espaço físico, mobiliário e utensílios; desenvolver atividades fisioterápicas de grupo para 
os familiares e cuidadores; fornecer orientações fisioterápicas para a família e ou responsáveis; 
participar de discussões de casos, elaborando ações interdisciplinares para o acompanhamento do 

( doente; registrar os atendimentos. 

,/ Requisitos: Formação de nível superior, devidamente regulamentado no conselho 
de classe e experiência em serviço de saúde. 

� 

Psicólogo: Discutir com o solicitante de visita domiciliar para atendimento psicológico a indicação do ( 
atendimento, bem como as condições clínicas, emocionais e psicossociais do paciente; avaliar o grau 

í

f 
de sofrimento psíquico do doente (patologia , diagnóstico) e das relações familiares, oferecendo suporte 
para enfrentamento da situação problema; discussão do caso com a equipe envolvida elaborando 
ações interdisciplinares, servindo de apoio à família e a equipe; delinear com a pessoa doente e � 

, d/s9 
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familiares o plano terapêutico, e os profissionais a serem envolvidos no momento; oferecer subsídios 
à equipe envolvida para compreensão dos aspectos psicológicos que envolvem a situação do doente 
e sua família, e os objetivos terapêuticos (como manejo, combinações, etc.) ; avaliar permanentemente 
o atendimento domiciliar; registrar os atendimentos . 

./ Requisitos: Formação de nível superior, devidamente regulamentado no conselho 
de classe e experiência em serviço de saúde. 

Nutricionista: Discutir com o solicitante de visita domiciliar para atendimento nutricional a indicação 
do atendimento, bem como as condições clínicas nutricionais do paciente; avaliar o grau de condições 
de alimentação propondo cardápios alternativos, sem prejuízos a assistência; discussão do caso com 
a equipe envolvida elaborando ações interdisciplinares, servindo de apoio à família e a equipe; delinear 
com a pessoa doente e seus familiares o plano terapêutico, e cardápio de dietas dos pacientes; orientar 
o Cuidador; avaliar permanentemente o atendimento domiciliar; Registrar os atendimentos . 

./ Requisitos: Formação de nível superior, devidamente regulamentado no conselho 
de classe e experiência em serviço de saúde. 

Cuidador: Ajudar no cuidado corporal: cabelo, unhas, pele, barba, banho parcial ou completo, higiene 
oral e íntima; estimular e ajudar na alimentação; ajudar a sair da cama, mesa/cadeira e voltar; ajudar 
na locomoção e atividades físicas apoiadas (andar, tomar sol, movimentar as articulações) ; fazer 
mudança de decúbito e massagem de conforto; servir de elo entre o doente/ família e a equipe de 
saúde; administrar medicações orais conforme prescrição; comunicar a equipe de saúde as 
intercorrências; participar das capacitações . 

./ Requisitos: Escolaridade mínima ensino fundamental ou curso de cuidador; 
experiência profissional. 

Auxiliar/Assistente Administrativo: Receber a solicitação de internação domiciliar pessoalmente ou 
por telefone; providenciar o prontuário e demais formulários necessários para a assistência domiciliar; 
encaminhar a solicitação ao médico e demais membros da equipe das avaliações de solicitação da 
assistência domiciliar; manter prontuário e demais arquivos organizados; manter relatório e estatísticas 
organizadas; manter agenda da equipe organizada. 

./ Requisitos: Escolaridade mínima ensino médio, conhecimento do pacote office e 
experiência em serviço hospitalar. 

Nota 1 :  O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anexo0 V 
- Dimensionamento de Pessoal. °/o 

• Protocolos e Procedimentos Técnicos Aplicáveis a Unidade de Internação 
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É política do Hospital a garantia da qualidade e segurança da assistência, portanto, considera 
necessária a disponibilização de Protocolos e Procedimentos Técnicos padronizados para toda a 
equipe profissional, de forma a promover o conhecimento e execução dos cuidados de acordo com o 
estabelecido institucionalmente. 

Os Protocolos e Procedimentos Técnicos utilizados no Serviços de Atenção Domiciliar, estarão 
disponíveis em manuais operacionais atualizados, conforme modelos detalhados no item Anexos 
Técnicos do Projeto. Estes documentos foram desenvolvidos pela Organização Social, e serão 
disponibilizados para que os profissionais do Hospital providenciem sua adaptação às especificidades 
locais, conforme preconizam os processos gerenciais. Na sequência serão submetidos a aprovação 
do responsável técnico local (RT - Médico, Enfermagem, Administração). A partir da aprovação serão 
cadastrados e disseminados para toda equipe através de treinamentos . 

./ Protocolos Institucionais Aplicáveis : 
Protocolo de Higiene das Mãos 
Protocolo de Notificação de Eventos 
Protocolo de Atendimento a Urgências 
Protocolo de Identificação Segura 
Protocolo de Controle de Infecção Hospitalar 
Protocolo de Queda 
Protocolo de Úlcera por Pressão 
Protocolo de Flebite 
Protocolo de Administração Segura de Medicação 

./ Procedimentos Técnicos Aplicáveis: 
Manual de Enfermagem 
Manual de Fisioterapia 
Manual da Psicologia 
Manual do Serviço Social 
Manual da Nutrição 
Manual de Biossegurança 
Manual de Gerenciamento de Resíduos 

O Serviço de Atenção Domiciliar será gerenciada de acordo com metas de produção e qualidade 
pactuadas em contrato. Para garantir os resultados esperados a unidade deverá gerenciar os 
indicadores de desempenho periodicamente, de acordo com o grau de criticidade de cada u�

s. 
16 1 
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../ Indicadores do SAD 
Número de Internações 
Número de reinternação no SAD 
Número de pacientes que evoluíram a óbito 
Número de pacientes que abandonaram o programa 
Número de vagas para atendimento domiciliar 
Número de atendimento domiciliar realizados 
Total de pacientes atendidos 
Número de alta por recuperação 
Número de pacientes que voltaram para o Hospital 
Número de pacientes atendidos por região 
% Eventos durante atendimento 

• Legislação de Referência do SAD 

2 1 3 5  

../ Lei nº 1 0.424 de 2002, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento de serviços correspondentes e 
dá outras providências, regulamentando a assistência domiciliar no SUS; 

../ Decreto nº 7. 508 de 201 1 ,  que regulamenta a Lei nº 8. 080, de 1 990; 
../ Portaria nº 399/GM/MS de 2006, que divulga o Pacto pela Saúde 2006 Consolidação do 

SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do referido Pacto; 
../ Portaria nº 699/GM/MS de 2006, que regulamenta as Diretrizes Operacionais dos Pactos 

pela Vida e de Gestão; 
../ Portaria nº 1 .600/GM/MS, de 7 de julho de 201 1 ,  que reformula a Política Nacional de 

Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no SUS; 
../ RDC - Anvisa Nº 1 1  de 2006, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Funcionament 

de Serviços que prestam Atenção Domiciliar; 
../ Lei 6. 965/ 1 981 Dispõe sobre a regulamentação da profissão de Fonoaudiólogo e 

determina outras providências 
../ Resolução COFEN-358/2009 Sistematização da Assistência de Enfermagem 
../ Decreto lei nº 938 de 1 969 Prevê sobre as profissões de fisioterapêutica e terapeuta 

ocupacional, e dá outras providências. 

l 
../ NR 32 Tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas a implementação de medida 

de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como 
daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em gera. /J 
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./ Portaria nº2.809 de 2012 Estabelece a organização dos Cuidados Prolongados para 
retaguarda á Rede de atenção ás Urgências e Emergências (RUE) e ás demais Redes 
Temáticas de atenção á Saúde no âmbito do sistema Único de Saúde (SUS) . 

./ RDC Anvisa Nº 36 de 2013 Institui ações para a Segurança do Paciente em Serviços de 
Saúde e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. 
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1 2  Dos SERVIÇOS ASSISTENCIAIS D E  DIAGNÓSTICO E 

TRATAMENTO 

2 1 3 7  

Compõem os Serviços Assistenciais de Diagnóstico e Tratamento as seguintes Unidades: 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

Unidade de Diagnóstico por Imagem 
� U ltrassonog rafia 
� Mamografia 
� Radiologia 
� Ressonância Magnética 
� Nasofibroscopia 

Unidade de Métodos Gráficos 
� Ecocardiografia 
� Teste Ergométrico 
� Holter 
� Mapa 
� Eletroneuromiografia 
� Implante de Marcapasso 
� Espirometria 
� Urodinâmica 
� Audiometria 
� Otoneurológico 
� Pol issonografia 
� Broncoscopia 

Unidade de Assistência em Hemoterapia 
Unidade de Métodos Videoscópicos 

� Endoscopia 
� Esofagoduodenoscopia 
� Colonoscopia 
� Colangiopancreatografia retrógrada 

Unidade de Diagnóstico em Oftalmologia 
� Retinografia 
� Ultrasson ocular 
� Tomografia optica 
� Biometria 
� Campimetria 
� Mapeamento da Retina 

./ Unidade Laboratorial - Clínico e Patológico 

I 

Jl 

vy 
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Os Serviços de Diagnóstico e Tratamento terão seu horário de atendimento assim definido: 

• Exames eletivos: de 7:00h às 19:00h de segunda a sábado 
• Exames de urgência: 24h 

O atendimento no período noturno e finais de semana ocorrerá em sistema de plantão para cobertura 
de urgências, com escala reduzida e sobreaviso. 

A disponibilização de exames e ações de apoio diagnóstico e terapêutico é destinada aos usuários 
atendidos nas unidades de Urgência e Emergência, aos pacientes internados, atendidos no 
ambulatório do próprio Hospital e encaminhados pela Regulação. 

Serviços Assistenciais de Diagnóstico e Tratamento 

PROCEDIMENTOS META MENSAL META SEMANAL SOL OBSERVAÇÕES 
DIAGNÓSTICOS PRODUÇÃO - Nº ABSOLUTO 
BIOMETRIA 320 - OFERTA INTERNA 

CAMPIMETRIA 100 - OFERTA INTERNA 

MAPEAMENTO DE RETINA 350 - OFERTA INTERNA 
RETINOGRAFIA COLORIDA 120 - OFERTA INTERNA 

RETINOGRAFIA 50 - OFERTA INTERNA 
FLUORESCENTE ' 

ULTRASSON GLOBO OCULAR 60 7 30 EXTERNO /' OCT- TOMOGRAFIA DE 80 18 COTA SOL CHPEO 
COERÊNCIA ÓPTICA 
AUDIOMETRIA, 200 - OFERTA INTERNA 
IMPEDANCIOMETRIA 
NASOFIBROSCOPIA (SIMPLES 150 - OFERTA INTERNA 
E POR VÍDEO) 
OTONEUROLÓGICO 30 3 15 EXTERNO 
ECOCARDIO 15 3 COTA SOL CH PEO 
TRANSESOFÁGICO 
ECOCARDIO TRANSTORACICA 600 37 375 adulto e 50 infantil demanda interna 

(AD E INFANTIL) CHPEO 
175 SOL demanda externa 

HOLTER 275 44 75 demanda interna CHPEO 
200 SOL demanda externa 

MAPA 45 10 COTA SOL CHPEO 

I 
TESTE ERGOMÉTRICO 400 56 150 demanda interna CHPEO 

250 SOL demanda externa 
COLONOSCOPIA 400 89 COTA SOL CHPEO 
ESOFAGODUODENOSCOPIA 600 133 COTA SOL CHPEO 
ESPIROMETRIA 240 9 200 demanda interna CHPEO 

40 SOL demanda externa 
ULTRASSONOGRAFIA 1.621 360 COTA SOL CH PEO 
ULTRASSONOGRAFIA 400 89 COTA SOL CHPEO 
MÚSCULO ESQUELÉTICA 
US DOPPLER COLORIDO DE 700 156 350 Membros Inferiores OFERTA INTERNA 

( VASOS (ATÉ 3VASOS) 
ULTRASSON DE TIREOIDE 40 9 COTA SOL CHPEO 
COM PUNÇÃO 
UL TRASSONOGRAFIA 10 2 -

TRANSFONTANELA 
UL TRASSONOGRAFIA 60 13 -
DOPPLER OBSTÉTRICO 

\J 
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ULTRASSOM DE PRÓSTATA 109 24 COTA SOL CHPEO 
COM BIÓPSIA 
URODINÂMICA 100 23 COTA SOL CHPEO 
MAMOGRAFIA 900 200 -

RADIOGRAFIA 1.500 156 800 demanda interna CHPEO 
700 SOL demanda externa 

RADIOGRAFIA CONTRASTADA 210 47 COTA SOL CHPEO 

COLETA EXAMES 800 - OFERTA INTERNA 
LABORATORIAIS 
COLANGIOPANCREATOGRAFI 12 - OFERTA CSRA 
A RETRÓGRADA 
ELETRONEUROMIOGRAFIA 250 - OFERTA CSRA 

POLISSONOGRAFIA 60 - OFERTA CSRA 

RESSONANCIA MAGNÉTICA ( 580 - OFERTA CSRA 
SUBGRUPO 0207) 
RESSONÂNCIA CARDÍACA 20 - OFERTA CSRA 

RESSONÂNCIA COM 50 - OFERTA CSRA 
SEDAÇÃO 
TOMOGRAFIA 470 - OFERTA CSRA 
COMPUTADORIZADA 
(SUBGRUPO 0206) 
TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO 30 - OFERTA CSRA 
IMPLANTE DE MARCAPASSO 20 - OFERTA CSRA 
(ADULTO E INFANTIL) 
TOTAL 11.977 

Legenda: 

./ Meta semanal SOL: refere-se à disponibilização mínima de exames e procedimentos . 
./ Oferta Interna: destinada à demanda interna do ambulatório do CHPEO, garantindo a linha de 

cuidado por especialidade. Para esta a contratada deverá utilizar o sistema SIGA para oferta e 
agendamento 

./ Oferta Externa: destinada a demanda da rede de saúde, disponibilizada no sistema SOL . 
./ Cota SOL CHPEO: ambulatório oferta o montante pactuado e agenda sua demanda interna no 

sistema SOL. Esta cota será variável em função da demanda reprimida dos serviços 
municipais 

./ Oferta CSRA: a oferta será disponibilizada a CSRA que regulará o acesso a todos os serviços 
pactuados. 

Para o cumprimento da meta de produção pactuada será computado o absenteísmo. Mensalmente 
serái nfo�do -à �cretaTía de -sa-ua� a eman � r�ri� d; procedimentos diagnósticos do 
ambulatório. 
A seguir uma descrição de cada uma das unidades de Diagnóstico e Tratamento, abordando os 
aspectos técnicos e operacionais de seu funcionamento, conforme modelo de gestão proposto: 

./ Defin ição e Competência 
./ Composição e Qualificação a Equipe Profissional 
./ Protocolos e Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

( 

! /  

/ 

./ Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 
/ ./ Legislação de Referência 

\i t!\ /.6 
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1 2 . 1  UNIDADE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

• Definição e Competência 

Unidade de atendimento assistencial em diagnóstico, atende pacientes em ações de apoio ao 
reconhecimento e recuperação do estado de saúde. Compete à Unidade de Diagnóstico por Imagem 
a realização de exames destinados aos usuários atendidos na Unidade de Emergência, aos pacientes 
internados, atendidos no Ambulatório do próprio Hospital e encaminhados pela Regulação. 

• Exames de rotina: de 7:00h às 1 9:00h de segunda a sábado 
• Exames de urgência: 24h 

O atendimento no período noturno e finais de semana ocorrerá em sistema de plantão para cobertura 
de urgências, com escala reduzida e sobreaviso. 

Serviços que farão parte da Unidade de Diagnóstico por Imagem: 

o Ultrassonografia 
o Mamografia 
o Radiologia 
o Ressonância Magnética 
o Nasofibroscopia 

As principais atividades da Unidade de Diagnóstico por Imagem são: 

./ Proceder à consulta e exame clínico de pacientes; 
./ Preparar o paciente; 
./ Assegurar a execução de procedimentos pré-anestésicos e realizar procedimentos 

anestésicos; 
./ Proceder à lavagem cirúrgica das mãos; 
./ Elaborar relatórios médico e de enfermagem e registro dos procedimentos realizados; 
./ Proporcionar cuidados pós-anestésicos e pós procedimentos; 
./ Assegurar atendimento de emergência; 
./ Realizar o processamento da imagem; 
./ Interpretar as imagens e emitir laudo dos exames realizados; 
./ Zelar pela proteção e segurança de pacientes e operadores; 
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Os laudos das ultrassonografias serão entregues no ato da realização do procedimento. Os demais 
procedimentos de imagem terão seus laudos disponíveis em até 15 dias e serão encaminhados 
conforme fluxo pactuado com a SMS aos destinatários. 

• Composição e Qualificação da Equipe Profissional 

A Unidade de Diagnóstico por Imagem para cumprir os seus objetivos de forma segura e resolutiva 
conta com uma equipe multiprofissional, dimensionada de acordo com o perfil de atendimento, formada 
por: 

Coordenador de Enfermagem: Supervisionar e elaborar protocolos técnicos, confeccionar escala de 
plantão, solucionar faltas da equipe de enfermagem da unidade, supervisionar grupos de estudos em 
enfermagem e orientar estagiários e residentes da área . 

../ Requisitos: Formação de nível superior em enfermagem, devidamente 
regulamentado no COREN, com especialização gestão de serviços de saúde e 
experiência de 3 anos em coordenação de unidade hospitalar. 

Enfermeiro: Supervisionar grupo de técnicos de enfermagem, participar na elaboração de protocolos 
da unidade, preencher livro de ocorrência, realizar procedimentos técnicos de maior complexidade, 
auxiliar equipe médica em procedimentos e orientar estagiários e residentes da área . 

../ Requisitos: Formação de nível superior em enfermagem, devidamente 
regulamentado no COREN, com experiência de 3 anos em unidade hospitalar. 

Técnico de Enfermagem: Realizar cuidados de enfermagem de acordo com a orientação do 
enfermeiro responsável, como verificação de sinais vitais, preparo e administração de medicação, 
preparo e acompanhamento durante realização de exames, realização de curativos e higiene, manter 
organização da unidade, checagem e organização dos materiais . 

../ Requisitos: Formação técnica em enfermagem, devidamente regulamentado no 
COREN, com experiência comprovada na área. 

Técnico de Radiologia: Realizar exames radiológicos em pacientes internados e ambulatoriais, 
observar a qualidade do exame e liberar para emissão de laudos. Manter organizado e higienizado os 
equipamentos sob sua responsabilidade e controlar temperatura do ambiente . 

../ Requisitos: Formação técnica em radiologia, devidamente regulamentado junto ao 
órgão de classe, com experiência comprovada na área. 

Auxiliar Administrativo: Organização dos documentos da unidade, encaminhamento e recebiment 

dos materiais necessários para a realização das atividades do setor . 

../ Requisitos: Escolaridade mínima ensino Médio, pacote office e experiência em 
serviço hospitalar. j / � Aven;d, Amõn;o Jose De Cacvalho, 409 CEP 17250 000 Baddt�� (14) 3662 9
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Médico Radiologista: Profissional especialista contratado através de pessoa jurídica para controlar a 
qualidade dos exames radiológicos, emitir laudos, assessorar o corpo clínico e assumir a 
responsabilidade técnica do serviço. 

Nota 1 :  O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anexo 
- Dimensionamento de Pessoal. 

• Protocolos e Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

É política do Hospital a garantia da qualidade e segurança da assistência, portanto, considera 
necessária a disponibilização de Protocolos e Procedimentos Técnicos padronizados para toda a 
equipe profissional, de forma a promover o conhecimento e execução dos cuidados de acordo com o 
estabelecido institucionalmente. 

Os Protocolos e Procedimentos Técnicos utilizados na Unidade de Diagnóstico por Imagem, estarão 
disponíveis em manuais operacionais atualizados, conforme modelos detalhados no item Anexos / 
Técnicos do Projeto. Estes documentos foram desenvolvidos pela Organização Social, e serão 
disponibilizados para que os profissionais do Hospital providenciem sua adaptação às especificidades ./ 
locais, conforme preconizam os processos gerenciais. Na sequência serão submetidos a aprovação 
do responsável técnico local (RT - Médico, Enfermagem, Administração). A partir da aprovação serão 
cadastrados e disseminados para toda equipe através de treinamentos . 

../ Protocolos Institucionais Aplicáveis: 
Protocolo de Higiene das Mãos 
Protocolo de Notificação de Eventos 
Protocolo de Atendimento PCR 
Protocolo de Atendimento a Urgências 
Protocolo de Identificação Segura 
Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

../ Procedimentos Técnicos Aplicáveis: 
Manual de boas práticas em Serviços de Imagem 
Manual de Enfermagem 
Manual de Biossegurança 
Manual de Gerenciamento de Resíduos 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempe ho 

r 
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A Unidade de Diagnóstico por Imagem tem como objetivo a realização de procedimentos diagnósticos 
conforme diretrizes e critérios estabelecidos nos protocolos institucionais. Para tanto o seu processo 
foi estabelecido, conforme figura abaixo, e será gerenciado de acordo com metas de produção e 
qualidade pactuadas em contrato. Para garantir os resultados esperados a gestão da unidade deverá 
gerenciar os indicadores de desempenho periodicamente, de acordo com o grau de criticidade de cada 
um deles. 

../ Mapa do Processo 
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../ Indicadores da Unidade de Diagnóstico por Imagem: 
Número de procedimentos realizados 
Número de repetição de exames 
% de Eventos 
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• Legislação de Referência 
(J 

../ Decreto nº 92.790 de 1986 Regula a lei nº 7.394 de 1985, que regula o exercício da profis ã9> 
de técnico em Radiologia e dá outras providências. 

../ Resolução da diretoria RDC nº 38 de 2008 Dispõe sobre a instalação e o funcionamento de 
serviços de medicina nuclear I I in vivo I I 

../ Resolução RDC nº50 de 2002 Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, 

::�::
mação, elaboração. e avaliação de projetos lisices r 

1
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../ Resolução RDC nº189 de 2003 Dispõe sobre a regulamentação dos procedimentos de análise, 
avaliação e aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária, altera o Regulamento Técnico aprovado pela RDC nº 50 de 2002 e dá 
outras providências . 

../ Portaria TEM nº485 de 2005 - NR 32 Segurança e Saúde no trabalho em Serviço de Saúde NR 
tem por finalidade estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de 
proteção á segurança e á saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e 
assistência á saúde em geral. 

../ Lei nº11.248 de 1992 Dispõe sobre o atendimento preferencial das gestantes, mães com 
crianças de colo, idosos e deficientes em estabelecimentos comerciais, de serviço e similares, 
e dá outras providências . 

../ Código de Defesa do Consumidor: Lei n°8.078 de 1 990 Dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências . 

../ Lei 12.291 de 201 O Torna obrigatória a manutenção de exemplar do Código de Defesa do 
Consumidor nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços (multa no montante 
de até R$ 1.064, 1 O 

../ Direitos do Paciente: Lei n°10.241 de 1999 Dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços 
e das ações de saúde no Estado e dá outras providências 

../ Lei n°8.080 - SUS de 1 990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências . 

../ Portaria /MS/SVS n°453 de 1998 D.O.U 02/06/98 Aprova o Regulamento técnico que 
estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em Radiodiagnóstico médico e 
odontologia, dispõe sobre o uso dos raios-X diagnósticos em todo território nacional e dá outras 
providências 

../ Resolução Anvisa RE nº64 e 2003 Determinar a publicação de Orientação Técnica elaborada 
por Grupo Técnico, sobre Guia de Procedimento para Segurança e Qualidade de Imagem em 
Radiodiagnóstico Médico . 

../ Lei nº 7.394 de 1985 Regula o exercício da profissão de técnico em Radiologia e dá outras 
providências . 

../ RDC 36 Institui ações para a Segurança do Paciente em Serviços de Saúde 

1 2 .2 UNIDADE DE ASSISTÊNCIA EM HEMOTERAPIA <J 
• Definição e Competência j y" 

Unidade de prestação de atendimento para diagnóstico e terapia. Compete à Unidade de Assistência {J 
em Hemoterapia o atendimento aos pacientes com necessidade de transfusão sendo destinada aos 
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usuários das Unidades de Emergência, Centro Cirúrgico, aos pacientes internados em enfermarias e 
UTI do próprio Hospital, por meio da Agencia Transfusional, através de convênio com a Unicamp. 

• Transfusões programadas: de 7:00h às 19:00h 
• Transfusões de urgência: 24h 

O atendimento no período noturno e finais de semana ocorrerá em sistema de plantão para cobertura 
de urgências, com escala reduzida e sobreaviso. 

As principais atividades da Unidade de Assistência em Hemoterapia são: 
./ Estocar sangue e hemocomponentes; 
./ Testar os hemocomponentes produzidos; 
./ Promover teste de compatibilidade entre a amostra de sangue de pacientes e 

hemocomponentes ou sangue de doadores; 
./ Distribuir sangue e hemocomponentes; 
./ Coletar amostra de sangue de pacientes; 
./ Promover terapêutica transfusional em paciente; 
./ Promover a aféreses terapêutica em paciente; e 
./ Realizar procedimentos de enfermagem. 

• Terceirização do Serviço de Assistência em Hemoterapia 

Conforme características do Hospital esse serviço será provido pela Hemocentro da Unicamp, bem 
como todos os recursos de insumos, equipamentos e retaguarda médica. O CHPEO colocará à 
disposição estrutura física, um médico hemoterapeuta/hematologista, um profissional administrativo e 
6 (seis) profissionais técnicos. Também será responsável pela implantação do Comitê Transfusional. 
A prestação desse serviço obedecerá as condições definidas em contrato, conforme modelo integrante 
do Edital 02/2015. Além disso, serão observados e acompanhados os critérios seguintes: 

Critérios de Qualificação da Empresa Prestadora: 

Critério Legal: 

./ Critério Legal 
./ Critério Técnico 
./ Critério de Avaliação Permanente do Serviço 

Levantar toda situação documental da empresa prestadora: 

./ Contrato social e última alteração registrados em cartório ou na Junta Comercial; 
./ Registro da pessoa jurídica no Conselho de classe da sua área de atuação; 
./ Indicação do número do CNPJ na minuta para conferência na Receita Feder I:;' 
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./ Alvará de Localização da Prefeitura e CCM (Cadastro de Contribuinte 
Municipal); 

./ Certidões (dentro do prazo de validade) do SERASA, conjunta de débitos 
relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União e a CND (Certidão 
Negativa de Débitos) emitida pelo INSS; 

./ Procuração para o representante da contratada; 

./ Levantar o currículo técnico da empresa: 
./ Tempo de existência e serviço prestados 
./ Apresentação dos serviços e especialização na saúde 
./ Carteira de clientes 
./ Metodologia 
./ Proposta de Trabalho apresentada 
./ Aspectos de uso racional de recursos: água, energia, produtos, etc. 
./ Aspectos ambientais considerados na proposta de serviços 

\ '  'v 

_/ 
Critérios de Avaliação Permanente do Terceiro - Assistência em Hemoterapia 

Realizado Parcialmente Não Re.alízado 
Realizado 

03 (três) pontos 01 (um) ponto O (zero) ponto 

a) Desempenho Profissional: 
Item Percentual de 

ponderação 
Cumprimento das Atividades 50% 
EPls, Uniformes e ldentificacão 30% 
Qual ificação/ Atendimento/ Postura 20% 
Total 1 00% 

b) Desempenho das Atividades: 
Item Percentual de 

ponderação 
Disponibil ização e instalação de equipamentos 40% 
Manutenção e reposição de suprimentos 40% 
Controle e contabilização das transfusões processadas 20% 
Total 1 00% 

c) Gerenciamento: ( 
Item Percentual de 

ponderação 
Periodicidade da Supervisão 20% 
Gerenciamento das Atividades Operacionais 30% 
Atendimento às Solicitações 25% 
Salàrios, Benefícios e Obrioacões Trabalhistas 25% 
Total 1 00% 
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../ Indicadores da Unidade de Assistência em Hemoterapia: 
Número de bolsas desprezadas 
Número de bolsas transfundidas 
% de Eventos 

• Legislação de Referência 

2 1 4 7  

../ Resolução - RDC nº 34 de 2014 Dispõe sobre as Boas Práticas no Ciclo do Sangue . 
../ Resolução - RDC nº 36 de 2013 Institui ações para a segurança do paciente em serviços 

da saúde e dá outras providências . 
../ Resolução - RDC nº 51 de 2013 Altera a Resolução - RDC nº 57 de 2010, que determina o 

Regulamento Sanitário para Serviços que desenvolvem atividades relacionadas ao ciclo 
produtivo do sangue humano e componentes e procedimentos transfusionais . 

../ Resolução - RDC nº 47 de 2012 Revoga Resoluções de Diretoria Colegiada - RDC e 
Resoluções sobre indicação clínica de hemocomponentes e hemoderivados, envio de plasma 
excedente do uso terapêutico para fracionamento dentro de contratos não mais vigentes e 
outra . 

../ Portaria nº 2.712 de 2013 
hemoterápicos . 

Redefine o regulamento técnico de procedimentos 

../ Portaria CVS nº 03 de 2008 Dispõe sobre o envio de dados dos serviços hemoterápicos para 
a Vigilância Sanitária 

../ Portaria nº 5 de 2006 Inclui doenças na relação nacional de notificação compulsória, define 
doenças de notificação imediata, relação dos resultados laboratoriais que devem ser notificados 
pelos Laboratórios de Referência Nacional ou Regional e normas para notificação de casos . 

../ Portaria nº 1737 de 2004 Dispõe sobre o fornecimento de sangue e hemocomponentes no 
Sistema Único de Saúde - SUS, e o ressarcimento de seus custos operacionais 

../ Resolução RDC nº 17 de 2006 Instituir Grupo Técnico - GT para garantir a implementação 
dos sistemas de Avaliação Externa da Qualidade dos testes imunohematológicos e sorológicos 
em Serviços de Hemoterapia . 

../ Portaria nº 112 de 2004 Dispõe sobre a implantação, no âmbito da Hemorrede Nacional, 
da realização dos testes de amplificação e detecção de ácidos nucleícos (NAT), para HIV e 
HCV. 

../ Portaria nº 103 de 2003 Revoga as Portarias nº 1.376 de 1993 e nº 721 de 1989, q 

coleta, o processamento e a transfusão de sangue total, componentes e derivados . 
../ Portaria CVS nº 4 de 2002 Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação do destino final dos 

hemocomponentes preparados para transfusão, com fins de rastreabilidade, 
� 
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obrigatoriedade de informação da ocorrência de reações trasnfusionais e dá providências 
correlatas . 

../ Decreto nº 3990 de 2001 (Versão Consolidada pela Procuradoria da ANVISA) Regulamenta o 
artigo 26 da Lei nº 10.205 de 2001 , que dispõe sobre a coleta, processamento, estocagem, 
distribuição e aplicação do sangue, seus componentes e derivados, e estabelece o 
ordenamento institucional indispensável à execução adequada dessas atividades . 

../ Lei nº 10.936 de 2001 Institui e regulamenta o Sistema de Sangue, Componentes e 
Derivados do Estado de São Paulo . 

../ Resolução RDC nº 151 de 2001 Aprova o Regulamento Técnico sobre Níveis de 
Complexidade dos Serviços de Hemoterapia, que consta como anexo . 

../ Resolução RDC nº 149 de 2001 Objetiva a estruturação do Sistema Nacional de 
Informação de Sangue e Hemoderivados, as instituições executaras de atividades 
hemoterápicas, públicas e privadas e entidades filantrópicas ficam obrigadas a encaminhar, 
mensalmente, às Vigilâncias Sanitárias Estaduais e Municipais o formulário do Sistema de V 
Informação de Produção Hemoterápica - HEMOPROD . 

../ Lei nº 10.205 de 2001 Regulamenta o §4° do art. 199 da Constituição Federal, relativo à J 
coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue, seus componentes e 
derivados, estabelece o ordenamento institucional indispensável à execução adequada dessas 
atividades, e dá outras providências. 

1 2 .3 UNIDADE LABORATORIAL - CLÍNICA E ANÁTOMO PATOLÓGICA 

• Definição e Competência 

Unidade de prestação de atendimento assistencial em diagnóstico e terapia atende a pacientes em 
ações de apoio ao reconhecimento e recuperação do estado de saúde. Compete à Unidade' 
Laboratorial - Clínica e Anátomo Patológica a realização de exames destinada aos usuários atendido 
nas unidades de Urgência e Emergência, aos pacientes internados e atendidos no ambulatório do 
próprio Hospital. 

• Exames de rotina: de 7:00h às 19:00h de segunda a sábado 
• Exames de urgência: 24h 

O atendimento no período noturno e finais de semana ocorrerá em sistema de plantão para cobertura 
de urgências, com escala reduzida e sobreaviso. 
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A Unidade Laboratorial responsável por atender todas as necessidades do CHPEO é o próprio 
Laboratório Municipal de Campinas o qual mantem uma unidade avançada dentro do Hospital para 
coletas e exames básicos de urgência. Todos os demais exames são encaminhadas para 
processamento no Laboratório Municipal. 

As principais atividades da Unidade Laboratorial são: 
./ Receber ou proceder à coleta de material (no próprio laboratório ou 

descentralizada); 
./ Fazer a triagem do material; 
./ Fazer análise e procedimentos laboratoriais de substâncias ou materiais 

biológicos com finalidade diagnóstica e de pesquisa; 
./ Fazer o preparo de reagentes/soluções; 
./ Fazer a desinfecção do material analisado a ser descartado; 
./ Fazer a lavagem e preparo do material utilizado; e 
./ Emitir laudo das análises realizadas. 

• Tercei rização do Laboratório 

Conforme características do Hospital esse serviço será prestado por empresa terceirizada 
especializada. O processo de terceirização obedecerá critérios específicos os quais descrevemos a 
seguir. 

Critérios de Qualificação da Empresa Prestadora: 

./ Critério �egal 
./ Critério Técnico 
./ Critério de Avaliação Permanente do Serviço 

y 

Levantar toda situação documental da empresa prestadora: V 

Critério Legal :  

� ./ Contrato social e última alteração registrados em cartório ou na Junta Comercial/
) ./ Registro da pessoa jurídica no Conselho de classe da sua área de atuação; 

./ Indicação do número do CNPJ na minuta para conferência na Receita Federal; 
./ Alvará de Localização da Prefeitura e CCM (Cadastro de Contribuinte 

Municipal); 
./ Certidões (dentro do prazo de validade) do SERASA, conjunta de débito/ 

relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União e a CND (Certidão 
Negativa de Débitos) emitida pelo INSS; 

.; Procuração para o representante da contratada, 

L 
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Critério Técnico: 
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../ Levantar o currículo técnico da empresa: 
../ Tempo de existência e serviço prestados 
../ Apresentação dos serviços e especialização na saúde 
../ Carteira de clientes 
../ Metodologia 
../ Proposta de Trabalho apresentada 
../ Aspectos de uso racional de recursos: água, energia, produtos, etc . 
../ Aspectos ambientais considerados na proposta de serviços 

Critérios de Avaliação Permanente do Terceiro - Laboratório 
Realiza.do 

03 (três) pontos 

a) Desempenho Profissional: 
Item 

Cumprimento das Atividades 

· Parcialmente , . 
· Realizado 
01 (um) ponto 

EPls ,  Uniformes e Identificação 
Qualificação/ Atendimento/ Postura 
Total 

b) Desempenho das Atividades: 
Item 

Disponibi lização e instalacão de eauipamentos 
Manutenção e reposição de suprimentos 
Controle e contabilização dos exames processados 
Total 

c) Gerenciamento: 
Item 

Periodicidade da Supervisão 
Gerenciamento das Atividades Operacionais 
Atendimento às Solicitações 
Salários, Benefícios e Obrigações Trabalhistas 
Total 

../ Indicadores da Unidade Laboratorial: 
Número de exames 
Número de recoletas 
% de Eventos 

Avenida Antonio Jose De Carv,1 l ho, 409 CEP 

Não Realiiadq 

O (zero) ponto 

Percentual 
ponderação 
50% 
30% 
20% 
1 00% 

Percentual 
ponderação 
40% 
40% 
20% 
1 00% 

Percentual 
ponderação 
20% 
30% 
25% 
25% 
1 00% 

de 

de 

de 

2 1 5 0  



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 
2 1 5  (Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

• Legislação de Referência 
./ Portaria MS/GAB nº 1312 de 30/11 /2000 sobre normas de cadastramento dos 

laboratórios de histocompatibilidade no âmbito do SUS 
./ Norma da ANVISA sobre sangue e hemocomponentes . 
./ RDC 50 Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e 

avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde . 
./ RDC36 Institui ações para a Segurança do Paciente em Serviços de Saúde 
./ RDC 302 - Regulamento Técnico para o funcionamento dos Laboratórios Clínicos 

1 2 .4 U NIDADE DE M ÉTODOS VIDEOSCÓPICOS 

• Definição e Competência 

Unidade de prestação de atendimento assistencial de diagnóstico e terapia atende a pacientes internos 
e externos em ações de apoio ao reconhecimento e recuperação do estado de saúde. Compete à V 
Unidade de Métodos Videoscópicos a realização de exames e intervenções terapêuticas, tais como: _/"--

� Endoscopia 
� Esofagoduodenoscopia 
� Colonoscopia 
� Colangiopancreatografia retrógrada 

Destinado aos usuários atendidos nas Unidades de Emergência, aos pacientes internados, atendidos 
no Ambulatório do próprio Hospital e encaminhados pela Regulação. 

• Exames de rotina: de 7:00h às 19:00h de segunda a sábado 
• Exames de urgência: 24h 

O atendimento no período noturno e finais de semana ocorrerá em sistema de plantão para cobertura( 
de urgências, com escala reduzida e sobreaviso. 

As principais atividades da Unidade de Métodos Videsocópicos são: 

./ Proceder à consulta e exame clínico de pacientes; 
./ Preparar o paciente; 
./ Assegurar a execução de procedimentos pré-anestésicos e realiza

r! procedimentos anestésicos; 
./ Proceder a lavagem cirúrgica das mãos; 

\ 
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./ Realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas por meio de endoscopia 
digestiva e respiratória; 

./ Realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas por meio de 
colonoscopia; 

./ Elaborar relatórios médico e de enfermagem e registro dos procedimentos 
realizados; 

./ Proporcionar cuidados pós-anestésicos e pós procedimentos; 
./ Assegurar atendimento de emergência; 
./ Realizar o processamento da imagem; 
./ Interpretar as imagens e emitir laudo dos exames realizados; 
./ Zelar pela proteção e segurança de pacientes e operadores; e 
./ Assegurar o processamento do material biológico coletado nas endoscopias. 

• Composição e Qual ificação da Equipe Profissional 

A Unidade de Métodos Videoscópicos para cumprir os seus objetivos de forma segura e resolutiva 
conta com uma equipe multiprofissional, dimensionada de acordo com o perfil de atendimento, formada 
por: 

Coordenador de Enfermagem : Supervisionar e elaborar protocolos técnicos, confeccionar escala de 
plantão, solucionar faltas da equipe de enfermagem da unidade, supervisionar grupos de estudos em / 
enfermagem e orientar estagiários e residentes da área . 

./ Requ isitos: Formação de nível superior em enfermagem, devidamente 
regulamentado no COREN, com especialização gestão de serviços de saúde e 
experiência de 3 anos em coordenação de unidade hospitalar. 

Enfermeiro :  Supervisionar grupo de técnicos de enfermagem, participar na elaboração de protocolos 
da unidade, preencher livro de ocorrência , realizar procedimentos técnicos de maior complexidade, , 
auxiliar equipe médica em procedimentos e orientar estagiários e residentes da área . 

./ Requisitos: Formação de nível superior em enfermagem, devidamente 
regulamentado no COREN, com experiência de 3 anos em unidade hospitalar. 

Técnico de Enfermagem: Realizar cuidados de enfermagem de acordo com a orientação 
enfermeiro responsável ,  como verificação de sinais vitais, preparo e administração de medicaçã '/ 
curativos e higiene, manter organização da unidade, checagem e organização dos materiais. 

/ 
./ Requisitos: Formação técnica em enfermagem, devidamente regulamentadc[Pt r 

COREN, com experiência comprovada na área. 
Auxil iar de Enfermagem: Auxiliar nos cuidados de enfermagem de acordo com a orientação do 
enfermeiro responsável, como verificação de sinais vitais, auxiliar no preparo e administração de 
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medicação, auxi l iar na real ização de curativos e higiene, manter organização da un idade, checagem 

e organização dos materiais . 

./ Requisitos: Formação em auxi l iar de enfermagem,  devidamente regulamentado no 

COREN, com experiência comprovada na área. 

Auxil iar Administrativo: Organização dos documentos da unidade, encaminhamento e recebimento 

de documentos, controle da agenda de reun iões, controle do l ivro de protocolos da un idade, sol icitação 
dos materiais necessários para a real ização das atividades do setor . 

./ Requ isitos: Escolaridade m ínima ensino médio, conhecimento do pacote office e 

experiência em serviço hospitalar. 

Médico: Profissional especial ista contratado através de pessoa jurídica para executar os exames e 

intervenções e assumi r  a responsabil idade técnica do serviço. 

Nota 1 :  O d imensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anexo 
- Dimensionamento de Pessoal. 

Protocolos e Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

É pol ítica do Hospital a garantia da qual idade e segurança da assistência, portanto , considera 

necessária a disponib i l ização de Protocolos e Procedimentos Técnicos padronizados para toda a 
equ ipe profissional ,  de forma a promover o conhecimento e execução dos cuidados de acordo com o 

estabelecido institucionalmente. 

Os Protocolos e Procedimentos Técnicos uti l izados na Unidade de Métodos Videoscópicos, estarão 

disponíveis em manuais operacionais atual izados, conforme modelos deta lhados no item Anexos 
Técnicos do Projeto. Estes documentos foram desenvolvidos pela Organização Social ,  e serã. 

disponib i l izados para que os profissionais do Hospital providenciem sua adaptação às especificidadri 
locais ,  conforme precon izam os processos gerenciais. Na sequência serão submetidos a aprovaçã 
do responsável técnico local (RT - Médico, Enfermagem,  Admin istração). A part ir da aprovação serã 

cadastrados e d isseminados para toda equ ipe através de treinamentos . 

./ Protocolos Institucionais Aplicáveis: 1 
Protocolo de Higiene das Mãos I 

Protocolo de Notificação de I ncidentes 
Protocolo de Atendimento PCR 

Protocolo de Atendimento a U rgências / 

Protocolo de Identificação Segura ,; 

· Programa de Controle de I nfecção Hospitalar 
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../ Procedimentos Técnicos Aplicáveis: 
Manual de Enfermagem 

Manual de Biossegurança 

Manual de Gerenciamento de Resíduos 

• Terceirização dos Exames Videoscópicos 

Conforme características do Hospital esse serviço poderá ser prestado por empresa terceirizada 

especializada. Caso isso venha a ocorrer o processo de contratação obedecerá critérios específicos 

os quais descrevemos a seguir. 

Critérios de Qualificação da Empresa Prestadora: 

Critério Legal: 

../ Critério Legal 

../ Critério Técnico 

../ Critério de Avaliação Permanente do Serviço 

Levantar toda situação documental da empresa prestadora: 

Critério Técnico: 

../ Contrato social e última alteração registrados em cartório ou na Junta Comercial; 

../ Registro da pessoa jurídica no Conselho de classe da sua área de atuação; 

../ Indicação do número do CNPJ na minuta para conferência na Receita Federal; 

../ Alvará de Localização da Prefeitura e CCM (Cadastro de Contribuinte 

Municipal); 

../ Certidões (dentro do prazo de validade) do SERASA, conjunta de débitos 

relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União e a CND (Certidão 

Negativa de Débitos) emitida pelo INSS; 

../ Procuração para o representante da contratada; 

../ Levantar o currículo técnico da empresa: 

../ Tempo de existência e serviço prestados 

../ Apresentação dos serviços e especialização na saúde 

../ Carteira de clientes 

../ Metodologia 

../ Proposta de Trabalho apresentada 

../ Aspectos de uso racional de recursos: água, energia, produto 

../ Aspectos ambientais considerados na proposta de serviços 
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Critérios de Avaliação Permanente do Terceiro - Endoscopia 

Rêâlizado 

03 (três) pontos 

a) Desempenho Profissional: 

Item 

Cumprimento das Atividades 
EPls, Uniformes e Identificação 

Parcialmente 
Realizado 
01 (um) ponto 

Qualificação/ Atendimento/ Postura 
Total 

b) Desempenho das Atividades: 

Item 

Disponibilização e instalação de equipamentos 
Manutenção e reposição de suprimentos 
Controle e contabilização dos exames realizados 

Total 

c) Gerenciamento: 

Item 

Periodicidade da Suoervisão 
Gerenciamento das Atividades Operacionais 
Atendimento às Solicitações 
Salàrios, Benefícios e Obrigações Trabalhistas 
Total 

O (zero) ponto 

Percentual 
ponderação 
50% 
30% 
20% 
100% 

Percentual 
ponderação 
40% 
40% 
20% 

100% 

Percentual 
ponderação 
20% 
30% 
25% 
25% 
100% 

2155 

de 

de 

de 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho / 
O processo da Unidade de Métodos Videoscópicos foi estabelecido, conforme figura abaixo, e será ( 
gerenciado de acordo com metas de produção e qualidade pactuadas em contrato. Para garantir os 
resultados esperados a gestão da unidade deverá gerenciar os indicadores 
periodicamente, de acordo com o grau de criticidade de cada um deles. 
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./ Mapa do Processo 

SERVIÇOS T'tCNICOS DE APOIO A 
A.SSISTENCIA 

Se!I/IÇO oe Controle oe lr:fecç..'lo 
Hôspt,1'"' 

A...-..sisttmd& F&r11Wt�U1:.. 
Comissões. Tóc:,.ca& t.esiais 

Ensmo e, Pe5Q1.11�a 

SERVIÇOS OE INFRA ESTRUTURA 
E LOGiSTICA 

) 
SOUOTAÇ,\ODO 

) ) 
AV/V.JAÇ,kJDO 

) 
REIILIZAÇÁO \ ,� AI 

) PROCEOIMENTO AGENDAMENTO �CIALISTA DO PROCEOII.IENTO / GEST- DAS DA 

Diroçào, Recursos Humanos, Finanças. Faturamen10 

Portuna. Transporta. Manutunçào. Auditoria Módir..u. 

SClH. lnformá11ca. SESMT, Gerenciamento de Risco. Telefonia e Qu.atmade 

./ Indicadores Unidade de Métodos Videoscópicos 
Número de procedimentos 
Número de recoletas 
% de Eventos 

• Legislação de Referência 

P!IClen;es 
U11idad& Amoo!atoria! 

IJ111(ianü 1le E!Mf!ferufa 
lnt111N1::1Ç:W AJu1to 
ln:omaçlio lr.f.1r.111 

hl:.off,aç.\oomPsiqUldUIQ 
lnwroçAo � Ol.le1maóos 

Urtidt1dt!C1rú1(lli;;::a 
Vrild�fl Qbs!é!.l)C;t 
Ut'1dacte Neooa:,.i 

Tr.J:.atnent0 lr>t�'O Adulto 
Tr1umen;o Jn�sivo lr.filf'III 

215 

./ RDC 50 Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e 
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde . 

./ RESOLUÇÃO-RDC Nº 6 de 2013. Funcionamento para os serviços de endoscopia 
com via de acesso ao organismo por orifícios exclusivamente naturais . 

./ NR 32 Tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas a implementação d

1
e 

medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços
z

e 
saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistênci à ' 
saúde em gera. 

;r 

./ RDC Anvisa Nº 36 de 2013 Institui ações para a Segurança do Paciente em Serviços u' 
de Saúde e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. 
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12.5 UNIDADE DE DIAGNÓSTICO EM OFTALMOLOGIA 

• Definição e Competência 

Atendimento assistencial de diagnóstico para ações de apoio ao reconhecimento e recuperação do 
estado de saúde do paciente. Compete a este Serviço a realização de exames de oftalmologia a 
pacientes adultos e crianças atendidos na própria Unidade de Saúde, encaminhados pela Rede Básica 
e Regulação, com funcionamento das 7h às 19h, de segunda à sábado. 

Exames que serão realizados: 

� Retinografia 
� Ultrasson ocular 
� Tomografia optica 
� Biometria 
� Campimetria 
� Mapeamento da Retina 

Principais atividades desenvolvidas: 

.../ Proceder à consulta e exame clínico de pacientes; 
.../ Preparar o paciente para exame; 
.../ Elaborar relatórios médico e de enfermagem e registro dos procedimentos 

realizados; 
.../ Proporcionar cuidados pré e pós procedimentos; 
.../ Assegurar atendimento de emergência; 
.../ Interpretar os exames e emitir laudos; 
.../ Zelar pela proteção e segurança de pacientes e operadores; 
.../ Zelar pela ética e sigilo de informações do paciente. 

• Composição e Qualificação da Equipe Profissional 

/ 

O Serviço de Diagnóstico em Oftalmologia para cumprir os seus objetivos de forma segura e resolutiva 
conta com uma equipe multiprofissional, dimensionada de acordo com o perfil de atendimento, form1da J: 
por: 

\ / / 
Enfermeiro: Supervisionar grupo de técnicos de enfermagem, participar na elaboração de protocolos V 
da unidade, preencher livro de ocorrência, realizar procedimentos técnicos de maior complexidade, § 

auxiliar equipe médica em procedimentos e orientar estagiários e residentes da área. 
/j 

Aven;da Antôn;o Jose De Cacvalho, 409 CEP 17250--000 Badd/5
�

� {14) 3662 
/ 184 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 2158 
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

../ Requisitos: Formação de nível superior em enfermagem, devidamente 
regulamentado no COREN, com experiência de 3 anos em unidade de saúde. 

Técnico de Enfermagem: Realizar cuidados de enfermagem de acordo com a orientação do 
enfermeiro responsável, como verificação de sinais vitais, preparo e administração de medicação, 
curativos e higiene, manter organização da unidade, checagem e organização dos materiais . 

../ Requisitos: Formação técnica em enfermagem, devidamente regulamentado no 
COREN, com experiência comprovada na área. 

Auxiliar Administrativo: Organização dos documentos da unidade, encaminhamento e recebimento 
de documentos, controle da agenda de reuniões, controle do livro de protocolos da unidade, solicitação 
dos materiais necessários para a realização das atividades do setor . 

../ Requisitos: Escolaridade mínima ensino médio, conhecimento do pacote office e 
experiência em serviço de saúde. 

Médico Oftalmologista: Profissional especialista contratado (PJ ou CL T) para executar os exames e 
intervenções e assumir a responsabilidade técnica do serviço. 

Nota: O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anexo -
Dimensionamento de Pessoal. 

Protocolos e Procedimentos Técnicos Aplicáveis 
É política do Hospital a garantia da qualidade e segurança da assistência, portanto, considera 
necessária a disponibilização de Protocolos e Procedimentos Técnicos padronizados para toda a 
equipe profissional, de forma a promover o conhecimento e execução dos cuidados de acordo com o 
estabelecido institucionalmente. 

Os Protocolos e Procedimentos Técnicos utilizados Unidade de Diagnóstico em Oftalmologia, estarão 
disponíveis em manuais operacionais atualizados, conforme modelos detalhados no item Anexos 
Técnicos do Projeto. Estes documentos foram desenvolvidos pela Organização Social, e serão 
disponibilizados para que os profissionais do Hospital providenciem sua adaptação às especificidades 
locais, conforme preconizam os processos gerenciais. Na sequência serão submetidos a aprovação 
do responsável técnico local (RT - Médico, Enfermagem, Administração). A partir da aprovação serão 
cadastrados e disseminados para toda equipe através de treinamentos. 

../ Protocolos Institucionais Aplicáveis: 
Protocolo de Higiene das Mãos 

· Protocolo de Notificação de Incidentes / 
Protocolo de Atendimento PCR 
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Protocolo de Identificação Segura 
Programa de Controle de Infecção Ambulatorial 

./ Procedimentos Técnicos Aplicáveis: 
Manual de boas práticas em Serviços de Diagnóstico em Oftalmologia 
Manual de Enfermagem 

Manual de Biossegurança 
Manual de Gerenciamento de Resíduos 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

A Unidade de Saúde tem como objetivo a realização de procedimentos diagnósticos conforme 
diretrizes e critérios estabelecidos nos protocolos institucionais. Para tanto o seu processo foi 
estabelecido, conforme figura abaixo, e será gerenciado de acordo com metas de produção e 
qualidade pactuadas em contrato. Para garantir os resultados esperados serão gerenciados os 
indicadores de desempenho periodicamente, de acordo com o grau de criticidade de cada um deles . 

./ Mapa do Processo 

APOIO À ASSISTtNCIA 

Lat:>o1atotio - Clinlc-,o e P�toióg1co 
Diagnóstico por Imagem ..------.-----.------.------,,------.. 

Endoscop:.;i 
SClH 

Comii;.aõos toc.nica11 

INFRAESTRUTURA E 
LOGISTICA 

Central de admini'slrijç3l.> dt! 
ma1enms e aqu1pamer,tos 

Serviço oe ;:,toet:!ssarneotC> 1:1 
Éslenltzaçao de matenals 

Conforro a higiene 
lnfra��trutura predial 
Limpeza e zefaaoria 

?roce�samento r1e roopas 

AVALIAÇÃO 
CUNlCA 

Oireçao 

PROCEDIMENTO$ ALTA.! 
TEOIICOS TRANSFERS<CIA 

Recursos Humanos, Faturamento. Finanças, lnformâuca 

Apoio M&o1co. Telefonia. Transporte 

Ep1c:0m1olog1a. Serviço Social Medico, Auditoria Méaica. SESMT. SAC, Gerenciamento de Risco e Quahdaoe 

./ Indicadores da Unidade de Diagnóstico em Oftalmologia 
Nº de procedimentos 
Nº de exames repetidos 
Perda Primária - Exames 
Taxa de Absenteísmo 
Nº Exames por Origem do Paciente 
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Taxa de Satisfação do Paciente 
% de Eventos 

• Legislação de Referência 
./ RDC 50 Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e 

avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde; 
./ RDC36 Institui ações para a Segurança do Paciente em Serviços de Saúde; 
./ NR 32 Tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas a implementação de 

medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 
saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à 
saúde em gera . 

./ RDC Anvisa Nº 36 de 2013 Institui ações para a Segurança do Paciente em Serviços 
de Saúde e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. 

1 2 .6 UNIDADE DE M ÉTODOS GRÁFICOS 

• Definição e Competência 

Unidade de prestação de atendimento assistencial de diagnóstico e terapia atende a pacientes internos 
e externos em ações de apoio ao reconhecimento e recuperação do estado de saúde. Compete à 
Unidade de Métodos Gráficos a realização de exames e intervenções terapêuticas, tais como: 

� Ecocardiografia 
� Eletroencefalografia 
� Teste Ergométrico 
� Holter, Mapa 

( 1!  

� Eletroneuromiografia 
� Implante de Marcapasso 
)"'° Espirometria 
)"'° Urodinâmica 

Teste Ergométrico 

� Audiometria 
� Otoneurológico 
>-'° Polissonografia 

O teste de esforço é um exame que avalia o paciente durante o esforço físico . A exposição ao esforço 
físico permite que se avalie o grau de condicionamento físico e o comportamento do /?ª 
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cardiovascular no esforço. Algumas doenças manifestam-se durante ou logo após a realização de 
exercícios. Muitas alterações cardíacas são exacerbadas ou às vezes atenuadas pela atividade física. 
Durante o teste ergométrico o médico acompanha a pressão arterial, a frequência cardíaca e o traçado 
eletrocardiográfico (eletrodos são conectados ao tórax do paciente) , podendo observar o aparecimento 
de alterações que auxiliam no diagnóstico e compreensão de sintomas. 

Holter I Mapa 

Holter é um exame que permite o registro contínuo do ritmo e da frequência cardíaca, como ocorre 
num eletrocardiograma, durante o período de 24 horas. Destina-se a detectar alterações do registro 
cardíaco durante a sua atividade diária normal e a correlacioná-las com eventuais sintomas 
referenciados pelo paciente (ex: palpitações, tonturas ou perda da consciência). Os eletrodos são 
aplicados no tórax (os pêlos precisam ser raspados no local onde ficará o eletrodo) e ligados por meio 
de fios ao registrador que será transportado à cintura numa bolsa apropriada. Durante as 24 horas a 
pessoa deve fazer a sua vida normal, exceto tomar banho, e registrar num diário fornecido por um 
técnico qualquer sintoma que se tenha apresentado. Após esse período o equipamento deverá ser 
retirado e entregue o diário dos sintomas. O holter é habitualmente analisado por um técnico com o 
auxílio de um programa de computador e revisto pelo médico cardiologista. 

Espirometria 

É um exame de diagnóstico que permite medir o fluxo de ar que entra e sai dos pulmões. Ela é útil 
para avaliar indivíduos com problemas respiratórios como bronquite, asma, pneumonia, tosse e falta 
de ar. O exame dura em média meia hora e é feito da seguinte forma: o médico dá ao indivíduo um 
aparelho para que sopre ar com a maior força possível para dentro dele. Após essa primeira etapa, o 
indivíduo deve utilizar uma medicação para melhorar a respiração (broncodilatador) e realizar 
novamente o sopro no aparelho, dessa maneira pode-se verificar se há um aumento da quantidade de 
ar inspirado após o uso do medicamento. 

Estudo Urodinâmico 

O estudo urodinâmico é um exame realizado para avaliar o funcionamento da bexiga e do esfíncter df' 
uretra. Esse exame pode ser decisivo quanto à indicação ou não de um tratamento cirúrgico. O exame I 
consiste na introdução de um pequeno cateter no interior da bexiga. Na maioria das vezes, esse cateter 
possui dois canais, um que irá aferir a pressão no interior da bexiga e outro que será utilizado para 
realizar o enchimento vesical com soro fisiológico 

Eletroneuromiografia ( 

É um exame que permite avaliar a integridade dos nervos de condução e a capacidade muscular o r 
equipamento utilizado é similar a um computador. Geram-se estímulos, que são aplicados aos nervos. 
Pela captação e análise da condução desse estímulo ao longo da trajetória do nervo pode .,se 
localizar pontos de anormalidades. As agulhas usadas são similares às de acupuntura. 
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Eletroencefalograma 

O EEG é um exame que analisa a atividade elétrica cerebral espontânea, captada por meio da 
utilização de eletrodos colocados sobre o couro cabeludo. Como a atividade elétrica espontânea está 
presente desde o nascimento, o EEG pode ser útil em todas as idades, desde recém-nascidos até 
pacientes idosos. O objetivo desse exame é obter registro da atividade elétrica cerebral para o 
diagnóstico de eventuais anormalidades dessa atividade. Esse exame será realizado nos pacientes 
internados, sendo que não possui meta ambulatorial para este procedimento. 

Eletrocardiograma 

O eletrocardiograma ou ECG é o registro gráfico da atividade elétrica do coração, realizado em 
aparelho chamado eletrocardiógrafo. O exame é utilizado sempre que se deseja avaliar a função 
cardíaca. Este exame será realizado aos pacientes ambulatoriais no pré operatório, aos pacientes do 
PS e internados; 

Audiometria 

A audiometria é um exame que avalia a audição das pessoas. Quando detecta qualquer anormalidade 
auditiva permite medir o seu grau e tipo de alteração, assim como orienta as medidas preventivas ou 
curativas a serem tomadas, evitando assim o agravamento. Esse exame só pode ser realizado por um 
fonoaudiólogo ou otorrinolaringologista, pois são esses os profissionais habilitados a orientar 
corretamente todas as etapas para a realização do procedimento. 

Otoneurológico 

Exame que serve para se avaliar a função do labirinto. Ao se estimular de várias formas o labirinto, um 
sistema computadorizado registra a resposta do paciente e, de forma objetiva (sem depender da 
vontade do paciente) pode-se saber se a pessoa tem ou não alguma doença no labirinto. Ao se utiliza 
o ar como um dos estímulos, tem-se a vantagem de ser mais cômodo, além de se poder fazer em 
pacientes com doenças inflamatórias da orelha e até mesmo em quem tem perfuração da membrana 
timpânica. 

Polissonografia 

Utilizado no estudo do sono. O exame consiste no registro simultâneo de algumas variáveis fisiológica( 
durante o sono, como por exemplo: ECG, EEG, entre outros. 

Broncoscopia 

A broncoscopia consiste na introdução pelo nariz de um tubo que atinge a árvore brônquica e que leJ-9, 
na sua extremidade, uma câmera que permite visualizar o interior da traqueia e dos brô

#
qui .. !Wem 
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como dispositivos para retirar amostras de tecidos para biópsias e secreções para exames. Será 
realizado o suficiente para atendimento da demanda do ambulatório e internados. 

Estes exames são destinado aos usuários atendidos nas Unidades de Emergência, aos pacientes 

internados, atendidos no Ambulatório do próprio Hospital e encaminhados pela Regulação. 

• Exames de rotina: de 7:00h às 19:00h de segunda a sábado 
• Exames de urgência: 24h 

O atendimento no período noturno e finais de semana ocorrerá em sistema de plantão para cobertura 
de urgências, com escala reduzida e sobreaviso. 

As principais atividades da Unidade de Métodos Gráficos são: 

./ Proceder à consulta e exame clínico de pacientes; 
./ Preparar o paciente; 
./ Assegurar a execução de procedimentos pré-anestésicos e realizar ;. 

procedimentos anestésicos; 
./ Proceder a lavagem cirúrgica das mãos; 
./ Realizar exames diagnósticos e intervenções terapêuticas por meio de tecnologias 

gráficas; 
./ Elaborar relatórios médico e de enfermagem e registro dos procedimentos 

realizados; 
./ Proporcionar cuidados pós-anestésicos e pós procedimentos; 
./ Assegurar atendimento de emergência; 
./ Realizar o processamento dos dados coletados; 
./ Interpretar os dados e emitir laudo dos exames realizados; 
./ Zelar pela proteção e segurança de pacientes e operadores; 

• Composição e Qualificação da Equipe Profissional 

A Unidade de Métodos Gráficos para cumprir os seus objetivos de forma segura e resolutiva conta 
com uma equipe multiprofissional, dimensionada de acordo com o perfil de atendimento, formada por: 

/ 

/ 

Coordenador de Enfermagem: Supervisionar e elaborar protocolos técnicos, confeccionar escal/de 
plantão, solucionar faltas da equipe de enfermagem da unidade, supervisionar grupos de estudo�enfi r 
enfermagem e orientar estagiários e residentes da área. 

' �o 
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./ Requisitos: Formação de nível superior em enfermagem, devidamente 
regulamentado no COREN, com especialização gestão de serviços de saúde e 
experiência de 3 anos em coordenação de unidade hospitalar. 

Enfermeiro: Supervisionar grupo de técnicos de enfermagem, participar na elaboração de protocolos 
da unidade, preencher livro de ocorrência, realizar procedimentos técnicos de maior complexidade, 
auxiliar equipe médica em procedimentos e orientar estagiários e residentes da área . 

./ Requisitos: Formação de nível superior em enfermagem, devidamente 
regulamentado no COREN, com experiência de 3 anos em unidade hospitalar. 

Técnico de Enfermagem: Realizar cuidados de enfermagem de acordo com a orientação do 
enfermeiro responsável, como verificação de sinais vitais, preparo e administração de medicação, 
curativos e higiene, manter organização da unidade, checagem e organização dos materiais . 

./ Requisitos: Formação técnica em enfermagem, devidamente regulamentado no 
COREN, com experiência comprovada na área. 

Auxiliar de Enfermagem: Auxiliar nos cuidados de enfermagem de acordo com a orientação do 
enfermeiro responsável, como verificação de sinais vitais, auxiliar no preparo e administração de 
medicação, auxiliar na realização de curativos e higiene, manter organização da unidade, checagem 

t / 
e organização dos materiais. � 

./ Requisitos: Formação em auxiliar de enfermagem, devidamente regulamentado no 
COREN, com experiência comprovada na área. 

Auxiliar Administrativo: Organização dos documentos da unidade, encaminhamento e recebimento 
de documentos, controle da agenda de reuniões, controle do livro de protocolos da unidade, solicitação 
dos materiais necessários para a realização das atividades do setor . 

./ Requisitos: Escolaridade mínima ensino médio, conhecimento do pacote office e 
experiência em serviço hospitalar. 

Médico: Profissional especialista contratado através de pessoa jurídica para executar os exames e 
intervenções e assumir a responsabilidade técnica do serviço. 

Nota 1 :  O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anex°\ 
- Dimensionamento de Pessoal. 

Protocolos e Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

É política do Hospital a garantia da qualidade e segurança da assistência, portanto, conside 
J 

necessária a disponibilização de Protocolos e Procedimentos Técnicos padronizados para toda a 
equipe profissional, de forma a promover o conhecimento e execução dos cuidados de acordo com o 
estabelecido institucionalmente. d 
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Os Protocolos e Procedimentos Técnicos utilizados na Unidade de Métodos Gráficos, estarão 
disponíveis em manuais operacionais atualizados, conforme modelos detalhados no item Anexos 
Técnicos do Projeto. Estes documentos foram desenvolvidos pela Organização Social, e serão 
disponibilizados para que os profissionais do Hospital providenciem sua adaptação às especificidades 
locais, conforme preconizam os processos gerenciais. Na sequência serão submetidos a aprovação 
do responsável técnico local (RT - Médico, Enfermagem, Administração). A partir da aprovação serão 
cadastrados e disseminados para toda equipe através de treinamentos . 

../ Protocolos Institucionais Aplicáveis: 
Protocolo de Higiene das Mãos 
Protocolo de Notificação de Incidentes 
Protocolo de Atendimento PCR 
Protocolo de Atendimento a Urgências 
Protocolo de Identificação Segura 
Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

../ Procedimentos Técnicos Aplicáveis: 
Manual de Enfermagem 
Manual de Biossegurança 
Manual de Gerenciamento de Resíduos 

• Terceirização dos Exames de Métodos Gráficos 

Conforme características do Hospital esse serviço poderá ser prestado por empresa terceirizada 
especializada em serviços médicos de diagnóstico. Caso isso venha a ocorrer o processo de 
contratação obedecerá a critérios os quais descrevemos a seguir. 

Critérios de Qualificação da Empresa Prestadora: 

Critério Legal: 

../ Critério Legal 
../ Critério Técnico 
../ Critério de Avaliação Permanente do Serviço 

Levantar toda situação documental da empresa prestadora: 

../ Contrato social e última alteração registrados em cartório ou na Junta Comercial; 
../ Registro da pessoa jurídica no Conselho de classe da sua área de atuação; 
../ Indicação do número do CNPJ na minuta para conferência na Receita Fe9é'ia�; 
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./ Alvará de Local ização da Prefeitura e CCM (Cadastro de Contribu inte 
Mun icipal) ;  

./ Certidões (dentro do prazo de val idade) do SERASA, conjunta de débitos 
relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União e a CND (Certidão 
Negativa de Débitos) emitida pelo I NSS; 

./ Procuração para o representante da contratada; 

Critério Técnico: 

./ Levantar o currículo técnico da empresa: 
./ Tempo de existência e serviço prestados 
./ Apresentação dos serviços e especial ização na saúde 
./ Carteira de cl ientes 
./ Metodologia 
./ Proposta de Trabalho apresentada 
./ Aspectos de uso racional de recursos: água, energ ia ,  produtos, etc . 
./ Aspectos ambientais considerados na proposta de serviços 

Critérios de Avaliação Permanente do Terceiro - Métodos Gráficos 
R,rgiilmentê1ilfi: • , 
Réatiudo 

03 (três) pontos 01 (um) ponto O (zero) ponto 

a) Desempenho Profissional :  
Item Percentual de 

oonderacão 
Cumprimento das Atividades 50% 
EPls ,  Uniformes e ldentificacão 30% 
Qualificacão/ Atendimento/ Postura 20% 
Total 1 00% 

b) Desempenho das Atividades: 

Item Percentual de 
oonderacão 

Disponibi lização e instalação de eauipamentos 40% 
Manutenção e reposição de suprimentos 40% 
Controle e contabilização dos exames realizados 20% 
Total 1 00% 

c) Gerenciamento: 
Item Percentual de 

oonderacão 
Periodicidade da Supervisão 20% 
Gerenciamento das Atividades Ooeracionais 30% 
Atendimento às Solicitações 25% 
Salários, Benefícios e Obriaacões Trabalhistas 25% 
Total 1 00% 

�3 
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• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

2 1 6 7 

O processo da Unidade de Métodos Gráficos foi estabelecido, conforme figura abaixo, e será 
gerenciado de acordo com metas de produção e qualidade pactuadas em contrato. Para garantir os 
resultados esperados a gestão da unidade deverá gerenciar os indicadores de desempenho 
periodicamente, de acordo com o grau de criticidade de cada um deles . 

../ Mapa do Processo 
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../ Indicadores Unidade de Métodos Gráficos 
Número de procedimentos 
Número de exames refeitos 
% de Eventos 

• Legislação de Referência 
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../ RDC 50 Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração 
avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde . 

../ NR 32 Tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas a implementação de 
medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 
saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à { 
saúde em gera . 

../ RDC Anvisa Nº 36 de 2013 Institui ações para a Segurança do Paciente em Serviços 
de Saúde e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. 

JJ 
A'°n,da Aotõ,,,o Jo,e De Cacvalho, 409 CEP 17250 000 ª\t:º"" ( 14 )  3662 939,/ I 194 

/ 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri} 

1 3 . Dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES À ASSISTÊNCIA 

2 1 6 8 

Um eficiente modelo assistencial pressupõe a atuação de uma equipe multiprofissional composta além 
do médico e enfermeiro, também pelo nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, farmacêutico, controle de 
infecção, entre outros. Outro apoio importante ao modelo refere-se a atuação das comissões 
regulamentares, cuja atuação impacta sobremaneira no desempenho da assistência como um todo. 

Compõem os Serviços Complementares da Assistência: 
../ Serviço de Assistência Farmacêutica 
../ Serviço de Assistência Nutricional 
../ Serviço de Assistência em Fisioterapia e TO 
../ Serviço de Assistência em Psicologia 
../ Assistência em Fonoaudiologia 
../ Serviço de Assistência Social 
../ Serviço de Prevenção e Controle de Infecção 
../ Comissões Técnicas Assistenciais 
../ Núcleo de Segurança do Paciente 
../ Núcleo Hospitalar de Epidemiologia 
../ Núcleo Interno de Regulação 

f 

Apresentamos a seguir a descrição de cada um dos referidos serviços abordando os aspectos técnicos 
e operacionais de seu funcionamento, conforme modelo de gestão proposto: 

../ Definição e Competência 
../ Composição e Qualificação a Equipe Profissional 
../ Protocolos e Procedimentos Técnicos Aplicáveis 
../ Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 
../ Legislação de Referência 
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1 3 . 1  SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

• Definição e Competência 

Serviço complementar de assistência direta ao paciente por meio de visita, anamnese, avaliação e 
orientação inclusive na alta hospitalar. Compete ao Serviço de Assistência Farmacêutica proporcionar 
assistência farmacêutica para pacientes internos e externos. 
As principais atividades do Serviço de Assistência Farmacêutica serão: 

../ Receber e inspecionar produtos farmacêuticos; 
../ Armazenar e controlar produtos farmacêuticos; 
../ Distribuir produtos farmacêuticos; 
../ Dispensar medicamentos; 
../ Manipular, fracionar e reconstituir medicamentos; 
../ Preparar e conservar misturas endovenosas (medicamentos) 
../ Preparar nutrições parenterais; 
../ Diluir quimioterápicos; 
../ Diluir germicidas; 
../ Realizar controle de qualidade; e 
../ Prestar informações sobre produtos farmacêuticos. 

A Farmácia terá seu horário normal de trabalho de segunda a domingo, 24h dia, sendo o período 
noturno em sistema de plantão. 

• Composição e Qualificação a Equipe Profissional 

O Serviço de Assistência Farmacêutica para cumprir os seus objetivos de forma segura e resolutiva 
conta com uma equipe profissional, dimensionada de acordo com o perfil de atendimento e demanda 
do estabelecimento, formada por: 

Coordenador de Farmácia: Supervisionar as atividades da área, elaborar manual de boas práticas ( 

da Farmácia, confeccionar escala de plantão, solucionar faltas da equipe da unidade e planejar e 
supervisionar o processo de aquisição, armazenamento, distribuição e descarte de medicamentos e I 

produtos, além da farmacovigilância 

' ::;�:;:
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Farmacêutico: Realizar triagem e análise de prescrição médica, emitir pareceres técnicos sobre 
interações medicamentosas, participar das visitas multiprofissionais da unidade, orientar paciente e 
familiares quanto ao uso de medicamentos e realizar controle de estoque e validade de medicamentos 
da unidade. Participar do processo de planejamento, aquisição, armazenamento, distribuição e 
descarte de medicamentos, bem como da farmacovigilãncia . 

../ Requisitos: Formação de nível superior em farmácia, devidamente regulamentado 
no conselho de classe e experiência em serviço hospitalar. 

Técnico de Farmácia: Auxiliar o farmacêutico e sob sua supervisão dispensar, distribuir e unitarizar 
doses de medicamentos, bem como realizar controle de qualidade e de estoque da farmácia e 
estoques satélites . 

../ Requisitos: Formação técnica em farmácia, devidamente regulamentado no órgão 
de classe, com experiência comprovada na área. 

Auxiliar Administrativo: Organização dos documentos da unidade, encaminhamento e recebimento 
de documentos, controle da agenda de reuniões, controle do l ivro de protocolos da unidade, solicitação 
dos materiais necessários para a realização das atividades do setor . 

../ Requisitos: Escolaridade mínima ensino médio e pacote office. 

Nota: O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anexo -
Dimensionamento de Pessoal. 

• Protocolos e Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

É política do Hospital a garantia da qualidade e segurança da assistência, portanto, considera 
necessária a disponibilização de Protocolos e Procedimentos Técnicos padronizados para toda a 
equipe profissional, de forma a promover o conhecimento e execução dos cuidados de acordo com o 
estabelecido institucionalmente. 

I 

Os Protocolos e Procedimentos Técnicos utilizados no Serviços de As�istência Farmacêutica, J!starã'\ 1 
disponíveis em manuais operacionais atualizados, conforme modelos detalhados no item Anexos U 
Técnicos do Projeto. Estes documentos foram desenvolvidos pela Organização Social, e serão 
disponibilizados para que os profissionais do Hospital providenciem sua adaptação às especificidades 
locais, conforme preconizam os processos gerenciais. Na sequência serão submetidos a aprovação I 
do responsável técnico loc�(RT - Médico, Enfermagem, Administração). A partir da aprovação serão 
cadastrados e disseminados para toda equipe através de treinamentos. 

/ { y 
Protocolos Institucionais Aplicáveis à Farmácia: 

1 
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,/ Protocolo de Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos 
,/ Protocolo de Higiene das mãos 
,/ Controle de Antimicrobianos 
,/ Protocolo de Identificação do Paciente 
,/ Protocolo de Comunicação Segura 

>" Procedimentos Técnicos Aplicáveis à Farmácia: 
,/ Manual de Aplicação Medicamentosa 
,/ Manual de Boas Práticas 
,/ Recebimento de medicamentos e materiais 
,/ Armazenamento dos materiais e medicamentos 
,/ Limpeza das prateleiras de medicamentos 
,/ Fornecimento de medicamentos a pacientes internados nas Clínicas 
,/ Entrega de medicamentos e material para o CC, Urgência e UTI 
,/ Controle das 2ª vias das prescrições médicas 
,/ Requisição de medicamento e material à seção de compras 
,/ Levantamento semestral do estoque 
,/ Controle de material e produtos fornecidos aos postos de enfermagem 
,/ Controle de psicotrópicos e entorpecentes 
,/ Devolução de mat./med. de pacientes internados e de alta 

:i,.. Padronização de Medicamentos e Mateiriais (vide Anexos Técnicos) Será adaptado à 
realidade do Hospital, aprovado pela direção técnica responsável, implantado e disseminado 
para toda equipe. 

Sistema de Distribuição de medicamentos por dose unitária: 
O sistema de distribuição por dose unitária é um método farmacêutico de controle e dispensação de 
medicamentos voltado para farmácia hospitalar, no qual a distribuição ocorre em quantidade ordenada 
de medicamentos com forma e dosagem prontas para serem administradas ao paciente de acord I 

com a prescrição médica, num certo período de tempo. Esse será o sistema usado pelo Hospital parc
V 

distribuição de material e medicamento de uso do paciente. Princípios do sistema de dose unitária: 

>" Os medicamentos devem ser identificados até o momento de sua administração, pois isenta o 
I 

/, 

perigo potencial da troca de paciente. 
:i,.. O serviço de Farmácia tem a responsabilidade de reenvasar e etiquetar todas as doses 1A r 

medicamentos que são uti l izados nos hospitais e isso d�verá s;, feito no serviço de Farmfr:Ja 
e sob a su

:�e�;
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)"' O ideal é que se dispense em cada ocasião a medicação para um só horário, mas na prática e 
devido os circuitos de visita dos médicos aos pacientes, esta distribuição se realiza na maiqria 
dos hospitais para 24hs, sempre tendo em vista que isto pode gerar erros e devendo ser 
estabelecido procedimentos que minimizem esta possibilidade. 

)"' O farmacêutico deve receber a prescrição original e em sua defesa uma cópia exata da mesma. 
Na atualidade, o médico pode introduzir diretamente a prescrição no ordenador (prescrição 
eletrônica). 

)"' Os medicamentos não devem ser dispensados até que o farmacêutico tenha avaliado a 
prescrição médica. 

)"' A enfermaria recebe a medicação enviada pela farmácia e comprovará a concordância com a 
sua própria. Se for encontrada alguma discrepância será porque um deles foi interpretado de 
forma diferente da prescrição, necessitando um acordo com o médico. Desta forma muitos 
erros se detectaram e se evitaram. 

ORIENTAÇÕES SOBRE A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO COLETIVOS. 

Os frascos devem ser identificados com data de abertura, data de validade e responsável pela abertura. 

MEDICAMENTOS VALIDADE uso LOCAL 

COLÍRIOS 7 DIAS INDIVIDUAL NO POSTO DE ENFERMAGEM NA GAVETA DO 
PACIENTE 

CONTRASTES BARITADO, 7 DIAS COLETIVO NA SALA DE EXAMES (TOMOGRAFIA) 
IOPAMIDOL E MEGLUMINA 

HEPARINA FRASCO 7 DIAS COLETIVO POSTO DE ENFERMAGEM 

POMADAS (NISTATINA, 7 DIAS INDIVIDUAL POSTO DE ENFERMAGEM NA GAVETA DO 
COLAGENASE, VIT. A E D, PACIENTE 
METRONIDAZOL, 
CETOCONAZOL, NEOMICINA, 
ACICLOVIR, 
DEXAMETASONA, 
MUPIROCINA, 
MUCOPOLISSACARÍDEO, 
NITROFURAZONA, 
SULFADIAZINA DE PRATA) 

LIDOCAÍNA GEL 7 DIAS INDIVIDUAL POSTO DE ENFERMAGEM NA GAVETA DO 
PACIENTE 

ÁCIDOS GRAXOS 30 DIAS INDIVIDUAL POSTO DE ENFERMAGEM NA GAVETA DO 
PACIENTE 

GEL ECG 30 DIAS COLETIVO POSTO DE ENFERMAGEM \ ( 
INSULINA FRASCO 30 DIAS COLETIVO GELADEIRA DAS FARMÁCIAS 

VASELINA LIQUIDA 30 DIAS COLETIVO POSTO DE ENFERMAGEM 

AZUL DE METILENO - 30 DIAS COLETIVO FARMÁCIA 

� 

CARVÃO ATIVADO 7 DIAS INDIVIDUAL FARMÁCIA 1 
IPRATRÓPIO E FENOTEROL 30 DIAS COLETIVO POSTO DE ENFERMAGEM 

LIDOCAÍNA SPRAY 7 DIAS COLETIVO POSTO DE ENFERMAGEM lv 
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LIDOCAÍNA SOLUÇÃO DESPREZADO INDIVIDUAL NÃO SE APLICA 
APÓS 
UTILIZAÇÃO 

ÁGUA DESTILADA DESPREZADO COLETIVO PARA NÃO SE APLICA 
APÓS uso NO 
UTILIZAÇÃO UMIDIFICADOR 

SOROS (FISIOLÓGICO, DEVE SER INDIVIDUAL NÃO SE APLICA 
GLICOSADO, DESPREZADO 
GLICOFISIOLÓGICO, RINGER APÓS 
LACTADO) UTILIZAÇÃO 

ALMOTOLIAS COM ÁLCOOL 7 DIAS COLETIVO POSTO DE ENFERMAGEM 

ALMOTOLIA COM PVPI 7 DIAS COLETIVO POSTO DE ENFERMAGEM 
TÓPICO / TINTURA DE 
BENJOIN 

ALMOTOLIA COM 7 DIAS COLETIVO POSTO DE ENFERMAGEM 
CLOREXIDINA ALCOOLICA 
/DEGERMANTE 

ISOFLURANO 7 DIAS COLETIVO FARMÁCIA DO CENTRO CIRURGICO 

SEVOFLURANO 7 DIAS COLETIVO FARMÁCIA DO CENTRO CIRURGICO 

Medicamentos potencialmente perigosos/de alta vigilância: 
Todos os medicamentos de alto risco listados abaixo deverão sair identificados com etiqueta de cor 
vermelha, que sinaliza o cuidado maior no manuseio e administração da medicação. Cabe à equipe 
multiprofissional, se atentar quanto aos cuidados na administração. 

Classe terapêutica Medicamentos 

Adrenalina 

Fenilefrina 

Dobutamina 

Dopamina 

Metaraminol 

Agonistas adrenérgicos intravenosos Etilefrina 

Noradrenalina 

Propofol 

Cetamina 

Fentanila 

Alfentani la 

Sufentani la 

Etomidato 

Anestésicos gerais, ina latórios e intravenosos Remifentani la \ ,  
lsoflurano 

Sevoflurano 

Antagonistas adrenérgicos intravenosos Metoprolol 

Lidocaína 

Antiarrítmicos intravenosos Verapamil 

Amiodarona 

Varfarina 

Antitrombóticos I anticoagulantes Heparina 

Estreptoqu inase 
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Enoxaparina 

Suxametônio 

Rocurônio 

Pancurônio 

Bloqueadores neuromusculares Dantroleno 

Cisatracúrio 

Meglumina 

Contrastes radiológ icos intravenosos lopamidol 

Bário 

Hipoglicemiantes l nsul inas 

Medicamentos admin istrados por via epidural ou 

intratecal 

Morfina 

Codeina 

Nalbufina 

Analgésicos opióides intravenosos e orais Petidina 

Tramado! 

Quimioterápicos de uso parenteral e oral Ciclofosfamida 

Sedativos moderados de uso oral em crianças Hidrato de Cloral 

Sedativos moderados intravenosos Midazolam 

Soluções de diálise peritoneal e hemodiálise 

Soluções de nutrição parenteral total 

Fluxograma da Farmacovigilância: 

J ANVISA. 
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Farmácia Clínica e Farmacoepidemiologia 
A instalação de um serviço especializado de Farmácia Clínica e Farmacoepidemiologia, tem como 
objetivo principal o aumento da segurança do paciente internado. 
Os objetivos secundários são o aumento da qualidade da prescrição médica diária; a promoção do uso 
racional de medicamentos e a consequente redução de custos para a instituição. 
A Assistência Farmacêutica é parte integrante e essencial dos processos de atenção à saúde em todos 
os níveis de complexidade. No âmbito hospitalar e em outros serviços de saúde definidos nessa 
política, dadas as características das ações desenvolvidas e dos perfis dos usuários atendidos, torna
se primordial que as atividades do serviço de farmácia sejam executadas de forma que garantam 
efetividade e segurança no processo de utilização dos medicamentos, otimizando resultados clínicos 
e econômicos. Ao longo dos anos, vários esforços têm sido realizados para promover o uso racional 
de medicamentos, diminuindo os custos e efeitos adversos decorrentes da utilização incorreta dos 
mesmos. 
A qualidade e a quantidade do consumo de medicamentos estão sob ação direta da prescrição, que, 
por sua vez, sofre influências de alguns fatores como: oferta dos produtos pela indústria farmacêutica 
e a expectativa dos pacientes. Uma boa prescrição deve conter o mínimo de medicamentos possível, 
mínimos efeitos colaterais, inexistência de contraindicação, forma farmacêutica e posologia 
apropriada, além de menor tempo de tratamento possível. 
Visando à utilização racional de medicamentos, a Farmacoepidemiologia pode ser útil na provisão de 
informações sobre os efeitos benéficos e perigosos de qualquer fármaco, permitindo, assim, melhor 
compreensão da relação risco-benefício. A Farmacoepidemiologia é definida como o estudo do uso e 
os efeitos dos fármacos em um largo número de pessoas. As estratégias e métodos empregados no 
campo da utilização de medicamentos são: análise da oferta de medicamento, estudos quantitativos 
de consumo, estudo sobre a qualidade do consumo, estudo de hábitos de prescrição médica, estudos 
de cumprimento da prescrição e vigilância orientada para problemas. 
Os estudos de hábitos de prescrição médica descrevem práticas atuais de tratamento, compararam 
condutas prescritivas entre estabelecimento de características semelhantes, monitoram 
periodicamente e supervisionam as condutas na prescrição e uso de fármacos, avaliam efeitos de\ 
intervenções que orientam mudanças nas práticas de prescrição. Esses estudos podem servir para 
que os planejadores, administradores, investigadores e docentes façam comparações básicas entre 
diferentes estabelecimentos e em diferentes momentos, uma vez que a prescrição é um documento 
legal, pelo qual se responsabiliza quem prescreve e quem dispensa o medicamento, e por isso

/x envolvem questões de âmbito legal, técnico e clínico, estando seus responsáveis sujeitos à legislação 
de controle e às ações de vigilância sanitária. / / 
Execução: Todos os dados serão coletados diariamente; a fonte de dados primária será a prescri�6 
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encaminhadas para o Serviço de Farmácia Hospitalar. De posse destas informações, nos casos onde 
forem detectadas não conformidades nas prescrições, o farmacêutico intervirá junto ao responsável 
clínico pela prescrição, fazendo as orientações necessárias para a alteração da prescrição. 
Os dados coletados, serão alimentados na planilha de controle que serão analisados e traçados 
planos de ação com o foco na melhoria da qualidade do prontuário do paciente e também possibilitará 

o uso racional dos medicamentos, através da elaboração de protocolos de utilização de medicamentos 
e até a desmedicamentalização, culminando em maior segurança para os pacientes. 

Variáveis de análise: 

Qualitativas (5): As variáveis qualitativas se baseiam em análise da existência ou não do item 
avaliado; o farmacêutico deverá assinalar com uma marcação quando houver, ou deixar em branco 
quando não houver a presença de alguma das variáveis apresentadas abaixo: 

../ Dados incompletos do paciente - Refere-se à presença ou não de dados básicos de 
identificação do paciente. Serão considerados como dados básicos o nome completo do 
paciente, o seu número de atendimento, leito de internação e a data da prescrição. Caso algum 
destes 4 itens não esteja devidamente preenchido, esta variável deverá ser checada. 

../ Prescrição equivocada de medicamentos - Será considerado uma prescrição equivocada 
de medicamentos quando não houver via de administração, não houver dosagem,  não houver 
intervalo de horário de administração e quando houver abreviaturas na escrita . 

../ Rasuras e/ou ilegibilidade - Toda e qualquer escrita que estiver por cima de uma escrita 
anterior, informação não precisa ou que gere dúvidas e marcas na prescrição deverá ser 
considerado como rasura . 

../ Sem carimbo, assinatura ou C.R.M. - Deverá ser checado quando não houver dados básicos 
do médico prescritor (Nome e C.R. M. )  . 

../ Sem diagnóstico - Refere-se a ausência de informações básicas sobre a condição clínica d 
paciente internado. 

Quantitativas (6): 
As variáveis quantitativas dizem respeito a mensuração numérica dos itens propostos; o farmacêutico 
deverá quantificar e informar o número exato da variável analisada. São elas: 

� 
/ 

../ Nº de medicamentos prescritos - Qual é o quantitativo total de medicamentos que o pacient. 
está fazendo uso. Considerar cada item do esquema de soroterapia e diluições coz1 

medicamentos individuais. 

( r 

../ Nº Medicamentos prescritos pelo nome genérico - Do total dos medicamentos prescri �s, 
quantos deles estão prescritos com o nome genérico. 
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./ Nº de antibióticos prescritos - Quantos medicamentos antimicrobianos fazem parte da 
terapêutica do paciente. Considerar medicamentos tópicos também . 

./ Nº de injetáveis prescritos - Do total dos medicamentos, quantos deles são de administração 
parenteral. 

./ Nº Medicamentos Controlados (Portaria 344/98) - Quantos medicamentos controlados pela 
Portaria SVS/MS 344/98 o paciente está fazendo uso . 

./ Nº de medicamentos não padronizados prescritos - Quantos medicamentos prescritos não 
fazem parte da padronização da instituição. Os medicamentos não padronizados encontrados 
deverão ser relacionados no campo Observação e Comentários. 

Dentro das variáveis quantitativas ainda será mensurado a razão entre as cinco variáveis propostas 
acima e o total de medicamentos prescritos, por prescrição médica. 

Pontos de intervenção: 

>" I nterações medicamentosas: 
\/)1 

Serão analisadas as possíveis interações medicamentosas que possam vir a existir na prescrição / 
médica. As interações elencadas para intervenção estão descritas abaixo: 

./ Digoxina x Suxametônio: Aumenta os efeitos cardíacos ocasionados pela digoxina, podendo 
causar arritmias . 

./ Digoxina x Salbutamol: Aumenta o risco de arritmias cardíacas . 
./ Digoxina x Captopri l :  Induz a hipercalemia, e o aumento da concentração de digoxina, 

causando toxicidade . 
./ Digoxina x Dexametasona: Aumenta o risco de arritmias e de reações adversas do digitálico 

causada pela hipocalemia . 
./ Bloqueador de Canal de Cálcio (An lodipino, N ifedipino, Nimodipino) x Verapami l :  Pod . 

causar graves efeitos negativos no inotropismo, cronotropismo e dromotropismo . 
./ Fenitoína x Propanolol: Tem efeito aditivo na depressão cardíaca 
./ Fen itoína x Dopamina: Pode causar depressão e bradicardia . 
./ Varfarina x Ácido Acetilsal icíl ico: Hemorragia. Conduta: cautela no uso de AAS em pacientes 

que fazem uso de varfarina . 
./ Amiodarona x Varfarina: Aumenta o efeito anticoagulante da varfarina, aumentando o risco 

de hemorragia, por inibição enzimática, podendo causar hemorragia. ( 1 

./ Sinvastatina x Varfarina : Aumenta o efeito anticoagulante da varfarina, aumentando o ri 6 

de hemorragia . 
./ Amicacina x Suxametônio: Pode intensificar o bloqueio neuromuscular, resultando em 

fraqueza prolongada do músculo esquelético e depressão ou paralisia respiratória. ú 
Aveo ida  António Jose De Cacva lho, 409 CEP  17250·000 Badd/SP Fone {14 ) �9.fl 204 
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./ Clindamicina x Sevoflurano: Podem intensificar o bloqueio neuromuscular, resultando em 
fraqueza do músculo esquelético e depressão ou paralisia respiratória . 

./ Epinefrina x Sevoflurano, Propofol: Podem aumentar o risco de arritmias ventriculares 
graves . 

./ Epinefrina x Amitripilina, Fluoxetina: Podem potencializar seus efeitos cardiovasculares, 
possivelmente aumentando arritmia ou hipotensão grave e hiperpirexia . 

./ Epinefrina x Digoxina: Pode elevar o risco de arritmias cardíacas . 
./ Gentamicina x Suxametônio: Pode intensificar o bloqueio neuromuscular, resultando em 

fraqueza prolongada do músculo esquelético e depressão ou paralisia respiratória . 
./ Gentamicina x Polimixina B: Pode aumentar o potencial para nefrotoxicidade e/ou bloqueio 

neuromuscular, resultando em fraqueza do músculo esquelético e depressão ou paralisia 
respiratória . 

./ Norepinefrina x Halotano: Aumenta a irritabilidade cardíaca, risco de surgimento de 
taquicardia ventricular ou fibrilação . 

./ Prometazina x Aminoglicosídeos: Bloqueio neuromuscular, não associar . 
./ Prometazina x Clorpromazina: Redução dos efeitos neurolépticos da clorpromazina. 

>- Medicamentos "gatilhos" 

O uso de gatilhos para identificação de reações adversas a medicamentos é um método efetivo para 
mensuração do nível geral de danos causados por medicações em uma instituição de saúde. São eles: 

./ Fitomenadiona (Vitamina K): Se é utilizada como resposta para um tempo de protrombina 
elevada ou elevação dos níveis da Razão Normalizada Internacional (RNI), pode sinalizar uma 
reação adversa a medicamentos. Investigar evidência de sangramento . 

./ Flumazenil: Este medicamento atua como antagonista de drogas benzodiazepínicas. Deve ser 
determinada por que a droga foi usada. Se houve hipotensão ou sedação prolongada . 
ocorreram decorrente a administração de benzodiazepínicos, uma reação adversa pode ter 
sido encontrada . 

./ Naloxona: Atua como um potente antagonista de medicamentos narcóticos. O uso de naloxona '-
frequentemente indica superdosagem de narcóticos. Se a naloxona foi utilizada e a condição 
do paciente evoluiu, uma reação adversa a medicamentos pode ter ocorrido . 

./ Anti-histamínicos (Prometazina e Dexclorfeniramina) :  Frequentemente utilizados nos casos 
de reações alérgicas à medicamentos. Podem sinalizar reações adversas, mas também podem 
ser prescritas para o auxílio do sono, medicação pré-procedimento cirúrgico ou para alergias 
sazonais. Revisar o prontuário para determinar se foi prescrito para os sintomas de uma re8fã 
alérgica a uma outra droga administrada. 

Registro: 
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Todas as intervenções serão registradas no prontuário do paciente, no campo de evolução 
multidisciplinar, no prontuário do paciente. 
Após a coleta de dados, o farmacêutico deverá preencher os dados encontrados na planilha digital de 
controle, que está preparada com uma variedade de fórmulas estatísticas de análise de dados. 
O campo de atuação do Serviço de Farmácia Clínica será inicialmente de 40% (fase de implantação) 
dos pacientes internados, com prioridade para pacientes críticos, até chegar em 100% dos pacientes 
internados nas Unidades de Terapia Intensiva, Clínica Médica e Cirúrgica, onde nas prescrições 
médicas contemplem algum dos pontos de intervenção mencionados acima. 

Farmácia de Dispensação Direta 

Será mantido na Unidade de Urgência uma Farmácia de Dispensação Direta de medicamentos que 
funcionará de 2º a 6º feira das 17 às 23 horas e aos sábados, domingos e feriados das 1 O às 22 horas. 
Ficará sob a responsabilidade da Organzação Social a dispensação e controle de estoques, utilizando 
o sistema informatizado indicado pela Secretaria de Saúde, atualmente Gestão Estratégica de 
Materiais e Medicamentos - GEMM. O abastecimento será de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Saúde de Campinas. 

A dispensação de medicações de uso contínuo será limitada às doses necessárias até a abertura dos 
Centros de Saúde e a dispensação de antimicrobianos deverá contemplar todo o tratamento. 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

O processo do Serviço de Assistência Farmacêutica foi estabelecido, conforme figura abaixo, e será 
gerenciado de acordo com metas de produção e qualidade pactuadas junto à diretoria do hospital. 
Para garantir os resultados esperados a unidade deverá gerenciar os indicadores de desempenho 
periodicamente, de acordo com o grau de criticidade de cada um deles. 

� Mapa do Processo 
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CM>EIA DE VAIJ)R 
A6SIS'lk1A F'°'-.:tUTICA 

FORNECl!OOAES --
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APOIO À ASSISTÊNCIA 

SCIH 
)

��-NTO OA
> PRESCRIÇÃO �A�� � ) ��TA f IT�MWfilO� > Com,ssões técnicas APUCAÇA() MEOJCA 5CRiÇ,'\O MallCA F AAI.IACElJTK"..A OQUE DAS ÁREAS I\EOICMIENTOSA 

'*'."'"' ,4, ,,. ª'ª"'�"'' #' �f.41SJ!C' . ·""""' """"''"'''"" 
INFRAESTRUTURA E 

LOGISTICA Direção 

C(tntral da aamimstração d$ Recursos Humanos. faturamento. F',nanças, Informática matenms e equ1pamt:1ntos 
Infra-estrutura prod1al 

Apoto Méc1co. Telefonia, Transporte limpeza � 2e1aoori.il 

Epiàem1ologia. Serv,ço Social Médico. Auditoria Medica. SESMT. SAC. Gerenciamento de Risco e Quahdac:e 

>"' Indicadores de Gestão da Assistência Farmacêutica 

./ Notificação de reações adversas a medicamentos 
./ Notificações de desvios técnicos de qualidade 
./ Interações medicamentosas identificadas 
./ Número de itens dispensados 
./ Número de kits cirúrgicos preparados 
./ Valor dos medicamentos dispensados 
./ Índice de devolução 
./ % de erros de dispensação 
./ Índice de erros e erros potenciais 
./ Pacientes orientados 
./ % de prescrições avaliadas pelo farmacêutico 
./ Número de intervenções farmacêuticas realizadas 

Clll!lilTl!S 

Pacientes 
Internação Adulto 
Internação Infantil 

Internação Psiq1..,íâtrica 
lnternaçao Ouem'l8ctos 

Unidaoe Cirúrgica 
Tratamento Intensivo Adulto 
Tratamento Intensivo lnfafllll 

Ur.ioade Ambulatorial 
Urudade Obstétrica 

Endoscopia 

./ Taxa de não aderência à recomendação de adequação da prescrição de 
antimicrobianos 

./ Informações sobre medicamentos solicitadas/ fornecidas 
./ Número de pacientes com acompanhamento farmacoterapêutico 
./ % de Eventos no processo de aplicação medicamentosa 
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• Legislação de Referência 

./ Resolução RDC nº 44 de 2009 Dispõe sobre boas práticas farmacêuticas para o controle 
sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação 
de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras providências . 

./ Lei nº 5.991/73 Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, 
Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências . 

./ Resolução nº 300/97 Ementa: regula o exercício profissional em Farmácia e unidade 
hospitalar, clínicas e casa de saúde de natureza pública ou privada . 

./ RDC nº 50/02 Dispõe sobre Regulamento Técnico para projetos físicos em estabelecimentos 
assistenciais de saúde . 

./ Portaria SVS/MS nº 344/98 Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos 
a controle especial. 

./ RDC Anvisa nº 67 /07 Dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparação Magistrais e 
Oficionais para Uso Humano em Farmácia . 

./ RDC Anvisa nº 220/04 Aprova o regulamento técnico de funcionamento dos serviços de terapia 
antineoplásica . 

./ Resolução nº 288/96 Ementa: Dispõe sobre a competência legal para o exercício da 
manipulação de drogas antineoplásicas pelo farmacêutico . 

./ RDC nº 80/06 Dispõe sobre boas práticas para fracionamento de medicamentos . 
./ Portaria MS nº 2.616/98 Controle de I nfecção Hospitalar . 
./ Portaria MS nº 3.916/98 Política Nacional de Medicamentos . 
./ Portaria SAS/MS 1.017/02 Estabelece que as Farmácias Hospitalares integrantes do SUS 

devem estar sob a responsabilidade do farmacêutico . 
./ Lei 13.021/2014 Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas 
./ NR 32 Tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas a implementação de medidas de 

proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles 
que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em gera. 

/ 
./ RDC Anvisa Nº 36 de 2013 I nstitui ações para a Segurança do Paciente em Serviços de Saúde L 

e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. 

13.2 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA N UTRICIONAL 

• Definição e Competência 
Serviço complementar de assistência direta ao paciente por meio de visita, anamnese, avaliação 
orientação inclusive na alta hospitalar. Compete ao Serviço de Assistência Nutricional propof . 

Avenida Antônio Jose De Cacvalho, 409 CEP 17250-000 l'eyt� Fone (14) 3662 939/
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assistência alimentar a indivíduos enfermos e sadios internos e externos. A produção de refeições 
poderá vir a ser terceirizada; a assistência nutricional e distribuição será serviço próprio do Hospital. 

As principais atividades do Serviço de Assistência Nutricional serão: 

Receber, selecionar e controlar alimentos, fórmulas, preparações e utensílios; 
Armazenar alimentos, fórmulas, preparações e utensílios; 
Distribuir alimentos e utensílios para preparo; 
Fazer o preparo dos alimentos e fórmulas; 
Fazer a cacção das dietas normais, desjejuns e lanches; 
Fazer a cacção das dietas especiais; 
Fazer o preparo de fórmulas lácteas e não lácteas; 
Fazer a manipulação das nutrições enterais; 
Fazer o porcionamento das dietas normais; 
Fazer o porcionamento das dietas especiais; 
Fazer o envase, rotulagem e esterilização das fórmulas lácteas e não lácteas; 
Fazer o envase e rotulagem das nutrições enterais; 
Distribuir as dietas normais e especiais; 
Distribuir as fórmulas lácteas e não lácteas; 
Distribuir as nutrições enterais; 
Distribuir alimentação e oferecer condições de refeição aos pacientes, funcionários, alunos 
e público; 
Distribuir alimentação específica e individualizada aos pacientes; 
Higienizar e guardar os utensílios da área de preparo; 
Receber, higienizar e guardar utensílios dos pacientes além de descontaminar e esterilizar os 
utensílios provenientes de quartos de isolamento; 
Receber, higienizar e guardar as louças, bandeja e talheres dos funcionários, alunos e 
público; 
Receber, higienizar e guardar os carrinhos; 
Receber, higienizar e esterilizar mamadeiras e demais utensílios utilizados; e 
Receber, higienizar e esterilizar os recipientes das nutrições enterais. 

A Nutrição terá seu horário de atendimento de segunda a domingo, 24h dia, sendo o período noturno 
em sistema de plantão com escala reduzida. 

• Composição e Qualificação a Equipe Profissional 

to 
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Serviço de Assistência Nutricional para cumprir os seus objetivos de forma segura e resolutiva conta 
com uma equipe profissional, dimensionada de acordo com o perfil de atendimento e demanda do 
estabelecimento, formada por: 

Coordenador de Assistência Nutricional: Determinar os fluxos de atendimento de, supervisionar 
processo de planejamento de produção e aquisição de gêneros alimentícios, elaborar e supervisionar 
os protocolos específicos da especialidade, confeccionar a escalas de plantão e solucionar faltas . 

./ Requisitos: Formação de nível superior em nutrição, devidamente regulamentado 
no conselho de classe, com especialização gestão de serviços de saúde e 
experiência de 3 anos em coordenação de farmácia hospitalar. 

Nutricionista: Realizar triagem e análise de prescrição médica, emitir pareceres técnicos sobre 
interações medicamentosas, participar das visitas multiprofissionais da unidade, participar do 
planejamento de compras de gêneros alimentícios, supervisionar o processo de preparo, cocção, 
porcionamento e distribuição de dietas, bem como o preparo, envase, rotulagem, esterilização e 
distribuição de fórmulas lácteas, além da manipulação, envase, rotulagem e distribuição de nutrições 
enteral. 

./ Requisitos: Formação de nível superior em nutrição, devidamente regulamentado 
no conselho de classe e experiência em serviço hospitalar. 

Técnico de Nutrição: Realizar atividades de cotação, compra e recebimento de gêneros alimentícios, 
orientação da equipe da cozinha no preparo, cocção, porcionamento e distribuição de dietas, bem 
como do preparo, envase, rotulagem, esterilização e distribuição de fórmulas lácteas, além da 
manipulação, envase, rotulagem e distribuição de nutrições enteral. 

./ Requisitos: Formação técnica em nutrição, devidamente regulamentado no órgão 
de classe, com experiência comprovada na área. 

Cozinheiro: Realizar atividades de preparo/corte de carnes, preparo e cocção de alimentos (dietas 
normais, desjejuns e lanches) , distribuição e reposição dos alimentos nas cubas . 

./ Requisitos: Escolaridade mínima ensino médio e curso preparatório em cozinha, � 
com experiência na área. 

Auxiliar de Cozinha: Auxiliar o cozinheiro no preparo dos alimentos, realizando atividades de pré
preparo como corte de legumes, verduras, separação de feijão, etc . 

./ Requisitos: Escolaridade mínima ensino médio com experiência na área. / 
Auxiliar Administrativo: Organização dos documentos da unidade, encaminhamento e recebi�

;
nt : 

de documentos, controle da agenda de reuniões, controle do livro de protocolos da unidade, solicit�( a0 
dos materiais necessários para a realização das atividades do setor. / 
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./ Requisitos: Escolaridade mínima ensino médio, conhecimento do pacote office e 
experiência em serviço hospitalar. 

Nota: O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anexo -
Dimensionamento de Pessoal. 

• Protocolos e Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

É política do Hospital a garantia da qualidade e segurança da assistência, portanto, considera 
necessária a disponibilização de Protocolos e Procedimentos Técnicos padronizados para toda a 
equipe profissional, de forma a promover o conhecimento e execução dos cuidados de acordo com o 
estabelecido institucionalmente. 

Os Protocolos e Procedimentos Técnicos utilizados no Serviços de Assistência Nutricional, estarão 
disponíveis em manuais operacionais atualizados, conforme modelos detalhados no item Anexos 
Técnicos do Projeto. Estes documentos foram desenvolvidos pela Organização Social, e serão 
disponibilizados para que os profissionais do Hospital providenciem sua adaptação às especificidades 
locais, conforme preconizam os processos gerenciais. Na sequência serão submetidos a aprovação 
do responsável técnico local (RT - Médico, Enfermagem, Administração). A partir da aprovação serão 
cadastrados e disseminados para toda equipe através de treinamentos. 

)" Protocolos Institucionais Aplicáveis à Nutrição: 
./ Protocolo de Identificação do Paciente 
./ Protocolo de Comunicação Segura 
./ Protocolo de Higienização das Mãos 

)"" Procedimentos Técnicos Aplicáveis à Nutrição: 
./ Manual de boas práticas 
./ Triagem de pacientes para acompanhamento nutricional 
./ Rotina nutrição clínica / 
./ Descongelamento de proteína animal 
./ Esterilização de materiais do lactário 
./ Fluxo de distribuição de alimentos e dietas às clínicas 

\ 1 

} ./ Fluxo de distribuição e recolhimento de dietas enterais e mamadeiras 
I / ./ Higienização de equipamentos de cozinha e lactário 

y / ô ./ Higienização de mamadeiras e coletores v 

./ Manipulação de dieta enteral 

f ti 
j/2 1 1  
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./ Preparo de fórmulas lácteas 
./ Controle do resto ingesta paciente e funcionários 
./ Seleção das matérias-primas, dietas, ingredientes e embalagens 
./ Identificação de alimentos após aberto 
./ Higienização de frutas, verduras e hortaliças 
./ Guarda de amostras por 72hs 
./ Controle de temperatura dos alimentos 
./ Controle de temperatura de geladeira 

A Nutrição terá atendimento à pacientes, acompanhantes e colaboradores, nos seguintes horários: 
Colaboradores: 

Café da manhã: 06:30h às 08:00h 
Almoço: 11 :30h às 14:00h 
Jantar: 22:00h às 23:45h 

Acompanhantes: 

Café da manhã: 08:00h às 08:45h 
Almoço: 11 :OOh às 11 :30h 
Jantar: 21 :30h às 22:00h 

Pacientes: 

Café da manhã: 07:30h 
Almoço: 11 :OOh 
Lanche da tarde: 15:00h 
Jantar: 17:00h 
Ceia: 20:30h 

Armazenamento 

As matérias-primas são armazenadas em locais específicos, de acordo com o tipo de gênero; estoqye 
seco para não perecíveis, secos e descartáveis; refrigerado para perecíveis (com controle d 
temperatura) , congelados e depósito para materiais de limpeza. 
Nas áreas de armazenamento, os produtos são estocados separadamente, de acordo com cada tipo 

'0_/ I 

de produto, com espaçamento entre eles para que seja possível a circulação de ar. Os produtos são 
J devidamente identificados e armazenados em prateleiras a mais de 1 O cm da parede e 25 cm do chão, 

ou em estrados de polietileno com 25 cm de altura. 

< � 

O 
_
armaz�na�ento e utiliza

,
ção �os 

_
produtos são realizados conforme data de validade (PVPe),t ou 

seJa ,  o pnmeiro que vence e o pnmeiro que sa,. 

� l /lil2 
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Devolução de produto 
Os produtos entregues à Unidade que não atendem aos padrões de qual idade e higiene previamente 
estabelecidos, assim como transporte em condições inadequadas, são imediatamente devolvidos e 
em seguida é providenciada a troca dos mesmos. 

Procedimentos Adotados para a Produção de Alimentos 

../ Descongelamento: 

É efetuado em condições de refrigeração (câmara ou geladeira) à temperatura inferior a 4ºC, 
microondas, forno e água com controle de temperatura . 

../ Resfriamento: 

Após cocção, o al imento é disposto em bandejas ou cubas e controlado a temperatura do al imento até 
baixar a 60ºC em, no máximo, 2 horas e então é guardado sob refrigeração. Na etapa seguinte a 
temperatura do al imento deve ser reduzida de 60ºC para 1 OºC em até 2 horas sob refrigeração. Em 
seguida, o mesmo deve ser conservado sob refrigeração . 

../ Cocção: 

É real izado o controle de temperatura de a l imentos que passam por tratamento térmico. Esse controle 
é feito para garanti r que a temperatura de cocção atinja no mínimo 74ºC no interior do al imento em 
fogão ou forno combinado, sendo real izada 01 (uma) coleta de temperatura de todas as preparações 
quentes e registradas no monitoramento de temperatura de cocção . 

../ Dessalgue: 

Etapa onde as carnes salgadas são submetidas à retirada do sal ,  sob condições seguras . 

../ Calibração e manutenção de equipamentos: 

A manutenção e cal ibração dos equipamentos são real izadas anualmente ou quando necessário, os 
equipamentos de medição são cal ibrados pelo setor de engenharia cl ínica, o qual emite um laudo que 
fica arqu ivado na un idade . 

../ Higiene de hortifrutis 

Selecionar os vegetais ,  com a ret irada das folhas e legumes danificados; 
Lavar na água corrente folha a folha ,  no caso de verduras, e um a um, no caso de frutas e 
legumes; 
I merg i r  por 15 a 20 minutos em solução de 100 a 200 ppm de cloro ativo (observando sem? 
as instruções do fabricante) .  
Fazer a medição da dosagem do cloro com uso da fita teste em pelo menos 1 vez a cada t ipo 
de hortifruti hig ien izado por turno. Registrar em formulário. d 

Aveo ida António Jose De Cacva lho, 409 CEP 17250-000 BacfritllJ..b
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Enxaguar bem os vegetais após imersão em solução clorada . 

../ Montagem / Porcionamento 

21 8 7  

Os alimentos devem ser colocados nas cubas, higienizadas que ficarão em espera ou irão para a 
distribuição, no caso das saladas, devem ser montadas em saladeiras e cubas . 

../ Forma de montagem de dietas - pacientes 
Separar as bandejas por setor 
Higienizar as mãos conforme orientação da CCIH 
Calçar a luva plástica 
Colocar a máscara 
Passar álcool na bandeja 
Colocar o refil descartável na parte interna da bandeja 
As sobremesas são porcionadas na cozinha em embalagem descartável, com tampa e 
identificada com data de porcionamento e data de validade, no caso de frutas são 
embaladas em plástico filme. 
Identificar as bandejas com o cartão de dietas: dieta hipossódica - dieta geral - dieta 
branda- e demais dietas específicas (pastosa/ diarréia/ liquida/ liquida pastosa/entre 
outras) 
Porcionar as saladas e os pratos quentes em seguida colocá-las no carrinho de 
transporte e dirigir- se ao posto, iniciando o servimento. 
Os sucos são porcionados nas copas em copos descartáveis 

../ Manutenção a frio 

Manter os alimentos cobertos na geladeira e em temperatura inferior a 1 OºC; 
../ Manutenção a quente 

O alimento deve ser mantido em temperatura superior a 60°.C  
O Alimento deve ser mantido em banho-maria, estufa, e Buffet térmico, ou no  fogão em 
fogo baixo. 

Procedimento para Embalar Produtos (matérias-primas) Depois de Abertas 

Todos os gêneros depois de abertos são acondicionados em nova embalagem ou têm sua embalager,n 
original bem lacrada e protegida. O colaborador que faz a guarda destes produtos preenche a etiqudta 

Proced imento para Embalar Produto Pronto 

Os produtos prontos são acondicionados em cubas de aço inox e dispostas em geladeiras, no caso do 
refrigerados, e são mantidas no Buffet, em banho-maria no fogão ou no forno, no caso de produtos 

/ 

I 

/ 

quentes. 

/ f r 
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CONTROLE DE QUALIDADE E SEGURANÇA DOS ALIMENTOS 
Avaliação Sensorial do Alimento 

2 1 8 8 

A análise sensorial das preparações é realizada pelas Nutricionistas ou cozinheiros antes que sigam 
para a distribuição. São avaliadas características organolépticas do alimento como odor, sabor, cor e 
textura das preparações. 
Coleta de Amostra 

./ Colaborador fica responsável pela coleta da amostra, diariamente no terço final da 
distribuição; 

./ As amostras são coletadas em embalagem vedadas onde é colocada a seguinte etiqueta: 
./ O colaborador responsável pela coleta deverá higienizar as mãos e/ou utilizar luvas 

descartáveis para fazer as coletas. Abrir as embalagens sem tocá-las internamente, nem 
soprá-las . 

./ As amostras são retiradas da seguinte maneira: são coletados 200g de todas as preparações 
./ Também deverá ser coletada uma amostra da água (200ml) . 
./ O restante do produto é armazenado de acordo com instrução de trabalho. 

Nota: coletar amostra de todas as preparações servidas no dia, inclusive das variações de cardápio, 
exemplo - começa a servir cenoura, e muda para chuchu. Coletar amostra das duas preparações. 
Deve-se registrar em formulário, qualquer alteração não prevista no cardápio ou o motivo pelo qual o 
produto não foi coletado . 

./ As amostras são armazenadas em congelamento, quando sólidos ou molho e sob 
refrigeração quando líquidos como sucos, água, café, etc . 

./ As amostras líquidas não são congeladas . 
./ As amostras são conservadas por 72 horas e depois descartadas. 

Análises Microbiológicas e Físico-Químicas: 
Realizaremos as análises microbiológicas e físico-químicas conforme cronograma pré-estabelecido e 
acordado com o SCIH. 

• Terceirização do Serviço de Nutrição e Dietética 

( Conforme características do Hospital o serviço de produção de refeições poderá vir a ser prestado �o 
empresa terceirizada especializada. O processo de contratação obedecerá critérios específicos os 
quais descrevemos a seguir. 

Critérios de Qualificação da Empresa Prestadora: 

./ Critério Legal 
./ Critério Técnico 
./ Critério de Avaliação Permanente do Serviço ;Jf e 
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Critério Legal: 
Levantar toda situação documental da empresa prestadora: 

../ Contrato social e última alteração registrados em cartório ou na Junta Comercial; 
../ Registro da pessoa jurídica no Conselho de classe da sua área de atuação; 
../ Indicação do número do CNPJ na minuta para conferência na Receita Federal; 
../ Alvará de Localização da Prefeitura e CCM (Cadastro de Contribuinte 

Municipal) ; 
../ Certidões (dentro do prazo de validade) do SERASA, conjunta de débitos 

relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União e a CND (Certidão 
Negativa de Débitos) emitida pelo INSS; 

Critério Técnico: 

../ Procuração para o representante da contratada; 

../ Levantar o currículo técnico da empresa: 
../ Tempo de existência e serviço prestados 
../ Apresentação dos serviços e especialização na saúde 
../ Carteira de clientes 
../ Metodologia 
../ Proposta de Trabalho apresentada 
../ Aspectos de uso racional de recursos: água, energia, produtos, etc . 
../ Aspectos ambientais considerados na proposta de serviços 

Critérios de Avaliação Permanente do Terceiro - Produção de Refeições 
Realizado 

03 (três ontos 

a) Desempenho Profissional: 
Item 

Cumprimento das Atividades 
EPls ,  Uniformes e Identificação 

Parcialmente 
Realizado 
01 um onto 

Qual ificação/ Atendimento/ Postura 
Total 

b) Desempenho das Atividades: 
Item 

Disoonibi l izacão e instalacão de equipamentos 
Manutencão e reoosicão de suprimentos 
Controle e contabil ização das refeições servidas 
Total 

Não Realizado 

O zero onto 

Percentual 
ponderação 
50% 
30% 
20% 
1 00% 

Percentual 
ponderação 
40% 
40% 
20% 
1 00% 

de 

de 
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c) Gerenciamento: 
Item Percentual 

ponderação 
Periodicidade da Supervisão 20% 
Gerenciamento das Atividades Operacionais 30% 
Atendimento às Sol icitações 25% 
Salários, Benefícios e Obriqações Trabalhistas 25% 
Total 1 00% 

• Qual idade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

2 1 9 0 

de 

O processo do Serviço de Assistência Nutricional foi estabelecido, conforme figura abaixo, e será 
gerenciado de acordo com metas pactuadas junto à diretoria do hospital. Para garantir os resultados 
esperados a unidade deverá gerenciar os indicadores de desempenho periodicamente, de acordo com 
o grau de criticidade de cada um deles. 

� Mapa do Processo da Nutrição 

SERVIÇOS rtCNICOS CE APOlO A 
AS�STENCIA 

S!N'ÇO 6e Coo�ole óe lr:tecç.ãv 
Ho$1)1Wi:1,1" 

Con�s T ec;n,c<ho Lego:1i1> 
Emir.o e Poac:uis.i 

SERVIÇOS OE INFRA ESTRUTURA 
E LOGISTICA 

Cerit111I ótl mate,,n1:b1 e equipamentos 
lr'l!rã-,�,;,:u.tur..i ,>rtKti�I 
Limpeza e zeladorla 

) Alll.USSAo ) JUNTO fJ..OSNO 
AOEQVAÇA() 

OAOIETA FORNEClME,,.TO DE Ma<ITORM1ENTO; > PREPARO E ) 

. . ) 

DIETAS ReAVAUAÇÀO 

Direção. Recursos Humartos. Finanças. Faturamento 

Portana. Transporte, Manutançáo. Auditona Mé<11r.a 

ORIENTAÇÃO 
) NA ALTA 

SCIH. Gerenciamento oe Risco. Informática, SESMT, Gerenciamentü e.e Ri�co, Telefonia e Otialidado 

� Indicadores de Gestão do Serviço de Assistência Nutricional 
./ % de avaliação nutricional nas primeiras 24 horas de internação 
./ % de pacientes com avaliação nutricional 

Pacientes 
Ac.omp;:mri..vs:es 

ful'l(:içn.:trnlJ 
U1•11.irllll,} Am!>ufnlo11al 

Unl<!aee de EmGrgeflda 
Internação Adulto 
ln:emaçâo lr.t.ar.t� 

l�11err<dÇ!l.o em A:;iqmatl'lrl 
lmtfl'r..ç.kl e� Ouitio'l.tdu� 

Umdade C1rlHg1ca 
Ur,KJ;xSoOos:ô:ric.1 
Unidade Neooo:.:Ji 

Tr�arntmto lr.tffr!i;lvo Ad1J1to 
Tr;.tll11'1Wlló lm1:1nsi'-.lo h:htr11.>I 
f\ssistãr.d;J H&rrietoíàplc.a 
Oiagnóssk:o por Jmagem 

R:1chologia lr,,erver.CJOni.Sta 

./ Prevalência de pacientes com déficit ou em risco nutricional 
./ % de pacientes com déficit ou em risco nutricional 

1/t ./ % de pacientes com tempo de jejum inadequado antes do início da TN 
./ % de pacientes em jejum por período maior que 48 horas 

A"n;da Antôn;o Jose De Cacva lho, 409 CEP 17250,000 Badd/S' �
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./ % de pacientes em TN com estimativa do gasto energético e necessidades proteicas 
./ % de pacientes em TN com medida do gasto energético 
./ % de pacientes em TN em catabolismo proteico 
./ % de pacientes em TN com diminuição da circunferência muscular do braço maior que 

20% no período de sete dias 
./ % de pacientes com volume de nutrição parenteral (NP) infundido maior que 70% do 

prescrito 
./ % de pacientes com volume de nutrição enteral (NE) infundido maior que 70% do 

prescrito 
./ Incidência de diarreia 
./ Índice de infecção do cateter venoso central em pacientes sob TN Parenteral 
./ Incidência de perda de SNE em pacientes em TN enteral (saída inadvertida e 

obstrução) 
./ % de resto ingesta 
./ Refeições Produzidas 
./ % de Eventos 

• Legislação de Referência 

./ Resolução CFN nº 334/2004 Dispõe sobre o código de ética do nutricionista e dá outras 
providências 

./ Resolução CFN nº 333/2004 Dispõe sobre o código e ética profissional dos técnicos em 
nutrição e dietética e dá outras providências . 

./ Resolução CFN nº 380/2005 Dispõe sobre a definição das áreas de atuação do nutricionista e 
suas atribuições, estabelece parâmetros numéricos de referência, por área de atuação, e dá 
outras providências . 

./ Manual de orientação ética e de atribuição por área de atuação CRN/CFN Apresenta as 
atribuições dos técnicos em nutrição e dietética por área de atuação, com o objetivo de fornecer 
diretrizes de como exercer adequadamente a profissão, tanto do ponto de vista técnico como 
ético-legal. 

1 
./ Ato normativo CRN3 06/2001 Orientação, disciplina e fiscaliza o exercício da profissão de \ 

nutricionista nas respectivas jurisdições . 
./ Portaria nº 343 de 2005 Institui, no âmbito do SUS, mecanismo para implantação da assistência 

de alta complexidade em terapia nutricional. .. ) 
./ Portaria nº 131 de 2005 Define as unidades de assistência de alta complexidade em terarr� 

nutricional e centros de referência de alta complexidade em terapia nutricional e suas ai©e's 
e qualidade. 

� 
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../ Resolução 52 de 2009 Dispõe sobre o funcionamento de empresas especialixadas na 
prestação de serviço de controle de vetores e pregas urbanas e dá outras providências . 

../ Nº 73 DOE de 19 /04/13 Aprova o regulamento técnico sobre boas práticas para 
estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de alimentação, e o roteiro de 
inspeção, anexo . 

../ Resolução SS 65 de 2005 Adequa os procedimentos do por água programa de vigilância da 
qualidade de água para consumo humano, á legislação entre os responsáveis pelos sistemas 
e soluções alternativas de abastecimento de água . 

../ Portaria 2914 de 2011 Dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância da qualidade a 
água para consumo humano e seu padrão de potabilidade . 

../ Portaria CVS 05 de 2013(Estadual) Aprova regulamento técnico, que estabelece os parâmetros 
e critérios para o controle higiênico-sanitário em estabelecimentos de alimentos . 

../ Resolução 216 de 2004 Aprova o regulamento técnico de boas práticas para serviços de 
alimentação. 

1 
\ I 

../ Resolução 275 de 2002 Dispõe sobre regulamento técnico de procedimentos operacionais 
padronizados aplicados aos estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos e a , 
lista de verificação das boas práticas de fabricação em estabelecimentos 
produtores/industrializadores de alimentos . 

../ Portaria nº 120 de 2009 Aprova as normas de classificação e credenciamento/habilitação dos 
serviços de assistências de alta complexidade em terapia nutricional enteral/parenteral. 

../ RDC n ° 63 de 2000 Aprova o regulamento técnico para fixar os requisitos mínimos exigidos 
para a terapia de nutrição enteral. 

../ Portaria n°272 de 1998 Aprova o regulamento técnico para fixar os requisitos mínimos exigidos 
para a terapia de nutrição parenteral. 

../ Manual de orientação ás pessoas jurídicas CRN/CFN Orientação e fiscaliza o exercício 
profissional do nutricionista e as atividades na área de alimentação e nutrição . 

../ NR 32 Tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas a implementação de medidas de 
proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles 
que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em gera . 

../ RDC Anvisa Nº 36 de 2013 Institui ações para a Segurança do Paciente em Serviços de Saúde 
' 

e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. 

\ , 1;::g 
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13.3 ASSISTÊNCIA EM FISIOTERAPIA E TERAPIA 0CUPACIONAL(T0) 

- SERVIÇO DE REABILITAÇÃO 

• Definição e Competência 
Serviço complementar de assistência direta ao paciente por meio de visita, anamnese, avaliação e 
orientação inclusive na alta hospitalar. A fisioterapia/TO é uma especialidade que tem como objetivo 
preservar, manter, desenvolver e restaurar a integridade cinético-funcional de órgãos e sistemas do 
paciente. Compete ao Serviço de Assistência em Fisioterapia o desenvolvimento de atividades de 
reabilitação em pacientes egressos clínicos e cirúrgicos do Hospital, com ênfase nas áreas de: 

./ Ortopedia 
,/ Reumatologia 
,/ Neurologia /1 

,/ Pneumologia 

y_/ ,/ Pediatria 
,/ Retaguarda para Centros de Saúde 

Utilizando-se do conceito de "assistência progressiva" (modelo da rede SARAH): o ótimo 
aproveitamento dos recursos humanos e físicos disponíveis, dependendo da complexidade 
demandada pelo usuário em atendimento. 
Utilizando-se do conceito de "assistência progressiva" deverá contar com o atendimento individual, 
nuclear, em Fisioterapia, em Terapia Ocupacional, em Fonoaudiologia, em Ortopedia, em Neurologia, 
em Pneumologia, e o atendimento em grupo, seguindo os programas pré-estabelecidos pelas 
características populacionais da região e da demanda hospitalar. 
A Reabilitação Ambulatorial será organizada através dos seguintes programas: 

./ Programa para Acidente Vascular Encefálico, 
./ Programa para Trauma Crânio Encefálico, 
./ Programa para Trauma Raqui Medular, 
./ Programa para Afásicos, 
./ Programa para Amputados, 
./ Programa de Saúde lntegrativa, 
./ Programa para patologias Cárdio- Pulmonar, 
./ Programa para patologias dos Músculos Assoalho Pélvico, 
./ Programa para patologias Ortopédicas Adulto, 
./ Programa para Paralisia Facial, 

\ 

./ Programa para Disfagia- Neurogênica e Mecânica Adulto, 

A'°nid" António Jose De Cacva lho, 409 CEP  17250 "000 Ba<li"e'" ( 14) 3662-9393 
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./ Programa para reabi l itação da Disfonia, 
2 1 9 4 

./ Programa para traumas Bucomaxilo, 
./ Programa para Reabi l itação Mão, 
./ Programa para Reabi l itação pré e pós cirúrg ico ortopédico, 
./ Programa para Reabi l itação Vestibular. 

A Fisioterapia terá seu horário de atendimento ass im estabelecido: 

./ 1 8h dia nas Unidades de Terapia I ntensiva ; todos os dias; 
./ 1 2h dia nas Unidades de I nternação; todos os dias; 
./ 1 2h dia no Ambu latório ;  de segunda a sexta feira. 

O atendimento da TO será de 6h/d ia ,  de segunda a sexta feira. 

Meta Mensal de Serviços De Reabilitação - Global 

PROCEDIMENTOS META MENSAL OBSERVAÇÕES 

REABI LITAÇÃO 5 .000 OFERTA I NTERNA E REG U LAÇÃO 

Conforme h istórico a proporção de atendimentos na área de reabi l itação tem o segu inte perfi l :  
./ fisioterapia - 70%, equivalente a 3500 atendimentos 
./ terapia ocupacional - 20%, equivalente a 1 000 atendimentos 

Demais atendimentos são de fonoaudiologia ( 1 0%) ,  vide item 1 3 . 5. 

Projeto: Implantação do CER - Centro de Especializado em Reabilitação 
Este projeto será implantado pela Organização Socia l ,  visando a transformação do atual Serviço de 
Reabi l itação em um CER l i .  Este projeto é parte integrante dessa proposta de gestão, porém envolve 
recursos de custeio não previstos no Edital 02/201 5 , motivo pelo qual será tratado através de 
aditamento contratual onde serão defin idos os recursos, as metas de produção e metas de qual idade. 

O número de usuários atendidos pelo CER, deverá considerar o estabelecido para cada modalidade 
de reabi l itação,  a saber: 

./ Reabi l itação Auditiva : mín imo de 1 50 usuários/mês . 
./ Reabi l itação Fís ica : mín imo de 200 usuários/mês. 

\ 

O CER l i  terá responsável técn ico específico e habi l itado, e seu funcionamento se dará de 7 :00h ú} 
1 9 :00h ,  de segunda a sexta feira. O CER l i  estará enquadrado nas seguintes referências normati]ki / 

./ PORTARIA Nº 793, DE 24 DE ABRIL DE 201 2; 

Aven i  d«  Antõn io J ose De Coc,a Ih  o, 409 CEP  17250-000 B\ i� fone: ( 14 )  3662-939 3 /; 
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./ PORTARIA Nº 835, DE 25 DE ABRIL DE 2012; 
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./ Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver sem Limite, por meio do 
Decreto 7.612, de 17 de novembro de 2011; 

./ Manual de Ambiência dos Centros Especializados em Reabilitação (CER) e das 
Oficinas Ortopédicas; 

./ PORTARIA Nº 752, DE 22 DE AGOSTO DE 2014. 

• Composição e Qualificação a Equipe Profissional da Assistência em Fisioterapia 

Serviço de Assistência em Fisioterapia para cumprir os seus objetivos de forma segura e resolutiva 
conta com uma equipe profissional, dimensionada de acordo com o perfil de atendimento e demanda 
do estabelecimento, formada por: 

Coordenador de Fisioterapia: Determinar os fluxos de atendimento de fisioterapia, elaborar e 
supervisionar os protocolos específicos da especialidade, confeccionar a escalas de plantão e 
solucionar faltas . 

./ Requisitos:Especialista ou habilitado na área de urgência ou com especialização em J 

pneumo-funcional, devidamente regulamentado no conselho de classe, com especialização 
em gestão de serviços de saúde e experiência de 3 anos em coordenação de serviço. 

Fisioterapeuta: Acompanhar o paciente em assistência ventilatória em exames, instalar e 
acompanhar o suporte ventilatório nos pacientes da unidade, em comum acordo com o médico diarista 
e plantonista e solicitar, materiais necessários ao bom desempenho dos procedimentos . 

./ Requisitos: Formação de nível superior em fisioterapia, especialista em pneumo-funcional, 
devidamente regulamentado junto ao conselho de classe e experiência em unidade 
hospitalar. 

Terapeuta Ocupacional: Apoiar a assistência do paciente, em comum acordo com o plano 
terapêutico, visando a qualificação do processo assistencial. 

./ Requisitos: Formação de nível superior em Terapia Ocupacional, devidamente 
regulamentado junto ao conselho de classe e experiência em unidade de saúde. 

Nota: O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anexo 1 

Dimensionamento de Pessoa/. 

• Protocolos e Procedimentos Técnicos Aplicáveis a 
É política do Hospital a garantia da qualidade e segurança da assistência, portanto, con� �ra y 
necessária a disponibilização de Protocolos e Procedimentos Técnicos padronizados para {oda a 
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equipe profissional, de forma a promover o conhecimento e execução dos cuidados de acordo com o 
estabelecido institucionalmente. 

Os Protocolos e Procedimentos Técnicos utilizados no Serviços de Assistência em Fisioterapia, 
estarão disponíveis em manuais operacionais atualizados, conforme modelos detalhados no item 
Anexos Técnicos do Projeto. Estes documentos foram desenvolvidos pela Organização Social, e serão 
disponibilizados para que os profissionais do Hospital providenciem sua adaptação às especificidades 
locais, conforme preconizam os processos gerenciais. Na sequência serão submetidos a aprovação 
do responsável técnico local (RT - Médico, Enfermagem, Administração). A partir da aprovação serão 
cadastrados e disseminados para toda equipe através de treinamentos. 

::,.. Protocolos Institucionais Aplicáveis à Fisioterapia: 
,/ Protocolo de Desmame 
,/ Protocolo de Extubação 
,/ Protocolo de Higiene das Mãos 
,/ Protocolo de Identificação do Paciente 
,/ Protocolo de Comunicação Segura 
,/ Protocolo de Prevenção de Queda 
,/ Protocolo de Registro Seguro em Prontuário 
,/ Protocolo de Orientação e Plano de Alta 

::..- Procedimentos Técnicos Aplicáveis à Fisioterapia: 
./ Manual de boas práticas 
./ Admissão do paciente 
./ Atendimento de fisioterapia na UTI 
./ Desinfecção de materiais e equipamentos - fisioterapia ambulatorial 
./ Fluxo de atendimento de urgências 
./ Fluxo do serviço ambulatorial 
./ Manobra fisioterapeutica na ventilação mecânica 
./ Evolução da fisioterapia 
./ Exame físico 
./ Aspiração nasotraqueal e orotraqueal 
./ Auxilio na intubação endotraqueal 
./ Avaliação I fisioterapia em pacientes com dreno de tórax 
./ Manobra de reexpansão pulmonar - bloqueio da caixa torácica 
./ Manobra de higiene brônquica - eltgol 
,/ 
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./ Tamponamento de traqueostomia metálica 
./ Teste de permeabilidade das vias aéreas 
./ Insuflação traqueal de gás 
./ Tosse assistida 

A Equipe de Reabilitação Hospitalar é responsável pelas seguintes rotinas: 

2 1 9 7 

./ Promover a mobilização precoce dos pacientes internados visando melhora clínica, diminuição 
de sequelas e diminuição de tempo de internação; 

./ Participar de visitas multiprofissionais, clínica ampliada, e projeto terapêutico singular; 
./ Participar do grupo de cuidadores intra-hospitalar; 
./ Orientar pacientes e/ou familiares quanto ao posicionamento, mobilização e cuidados 

específicos em domicílios com pacientes dependentes, com doenças e sequelas mais graves 
e/ou acamados; 

Além da assistência direta, o Serviço de Reabilitação é responsável por: 

./ Realizar o Matriciamento junto às equipes dos Centros de Saúde em parceria com as Câmaras 
Técnicas de Especialidades e de Reabilitação da SMS . 

./ Contribuir para as ações preventivas e educativas nos Centros de Saúde, junto aos grupos de 
diabéticos, hipertensos, neonatos de risco, campanhas contra violência urbana, acidentes de 
trânsito e outros . 

./ Promover espaços de discussão e capacitação profissional nos avanços tecnológicos em 
Reabilitação. Serão organizados Grupos de Atendimento Multidisciplinares, com frequência 
semanal, contemplando pacientes portadores de sequelas de Acidente Vascular Cerebral, 
Lesões Medulares, Patologias Neuroevolutivas, Politraumas . 

./ O agendamento das primeiras consultas, seja pela Rede ou pelo próprio Hospital, será 
competência da Regulação, obedecendo aos critérios de priorização e de referenciamento. 
Estes serão pactuados entre os especialistas do Hospital, da Rede e da Gestão das áreas de 
Especialidades e de Reabilitação local. Deverá ser garantido o acesso dos casos pós
operatórios da Traumato-Ortopedia imediatamente após liberação médica . 

G 
J 

./ A proporção entre primeiras consultas e retornos será determinada de acordo com o agravo e 1 
/ 

com as propostas de tratamento (terapias individuais ou em grupo) e as ofertas disponíveis nas () 

Unidades de Saúde, para referenciamento e acompanhamento nos Centros de Saúde dos 
casos de menor complexidade (principalmente nas afecções crônico-degenerativas). 

Atendimento da fisioterapia nas Unidades de Internação 

/? 
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O médico prescreverá a solicitação de fisioterapia, se motora ou respiratória, ficando na 
responsabilidade do fisioterapeuta, avaliar e aprazar a solicitação. O Fisioterapeuta fará a avaliação 
verificando o quadro do paciente e assim aprazar no prontuário a quantidade diária de fisioterapia. 
Quando no impresso tiver o pedido de avaliação de fisioterapia, o fisioterapeuta irá avaliar se tem 
necessidade ou não de fisioterapia, caso tenha solicitar ao médico a prescrição para que seja 
executada, caso não tenha colocar a sigla já aprovada. 

Fisioterapia na UTI 
A Fisioterapia está cada dia mais integrada nos serviços de cuidados intensivos. O fisioterapeuta 
tornou-se um profissional de extrema importância atuando não só na reabilitação e prevenção de 
complicações com manobras específicas como também na assistência ventilatória em parceria com o 
médico e enfermagem. 
É fundamental que o fisioterapeuta além da preocupação quanto à melhora da capacidade respiratória 
e motora, estimule os sistemas vestibular, auditivo, visual, táctil e proprioceptivo. 
O tratamento é traçado a partir de uma avaliação minuciosa, incluindo condições clínicas atuais. O 
atendimento fisioterapêutico é realizado sempre nos intervalos da alimentação, respeitando as rotinas 
médicas e da enfermagem, sempre priorizando os benefícios e necessidades do paciente trabalhando / 
em sintonia com a equipe multiprofissional. Durante o atendimento são utilizadas as técnicas de 
assepsia sendo observadas as precauções padrão de norma do CCIH de anti-sepsia comuns à toda 
equipe. Se ocorrerem alterações no quadro clínico do paciente durante o atendimento, é comunicado 
imediatamente à equipe, para se adotar as providências necessárias. 
As condutas fisioterapêuticas são anotadas na ficha de evolução diária de fisioterapia e fica no 
prontuário do paciente, para o acesso da equipe e registro em documentação. Como membro de uma 
equipe multiprofissional, o fisioterapeuta está aberto a discussões com os demais profissionais 
atuantes na UTI, com o objetivo de beneficiar o paciente, bem como aos pais sempre que nece 
ou solicitado. 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

O processo do Serviço de Assistência Fisioterapia foi estabelecido, conforme figura abaixo, e 
gerenciado de acordo com metas pactuadas em contrato. Para garantir os resultados esperado a 
unidade deverá gerenciar os indicadores de desempenho periodicamente, de! acordo com o grau de 
criticidade de cada um deles. 

/ 
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)"' Mapa do Processo da Assistência Fisioterapia/TO 

SERVICOS TtCNICOS DE APOIO A. 
ASSJSTENCIA 
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� Indicadores da Assistência em Fisioterapia/TO 
./ Nº de aval iações de fisioterapia rea l izadas 
./ Nº de atendimentos/proced imentos realizados 
./ % sucesso do protocolo de desmame 

• Legislação de Referência 
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P.aoomes 
UmCBótt Ambukltonol 

Umdade de Emergêr.ciu 
!nt1t1!�lAdut10 
k1:wr...çã:l 11ú..ir1t� 

lnrofr.aç:io l!lnl Psiqu.atn:i 
lritotr.açào do Ouolmados 

Vr-Kl3de C1Mg1ca 
VnidHde Obsl�:r,c:., 
U1•1C!:.1(lii! N....o:1a:àl 

Trnmmaoto lr.1&nsfll0 Adolto 
Trat.)f'ne(l;o tn.ensw:ilnfunti! 
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./ Lei N. 8856/94 Fixa a Jornada de Trabalho do Fisioterapeuta e Terapeuta 
Ocupacional 

./ Resolução N. 139/92 Responsabilidade Técnica nos campos assistenciais da 
Fisioterapia e da Terapia Ocupacional 

./ Resolução Coffito Nº 08 de 1978, e alteração posteriores - Aprovação das Norm s 
para habilitação ao exercício das profissões de fisioterapeuta e terapeuta 
ocupacional 

./ Lei Nº 938, de 1969, Provê sobre as profissões de fisioterapeuta e terapeuta 
ocupacional, e dá outras providências. 

./ NR 32 Tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas a implementação d 
medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 
saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência 
saúde em gera . 

./ RDC Anvisa Nº 36 de 2013 Institui ações para a Segurança do Paciente em Serviços 
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de Saúde e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. 
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13.4 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM PSICOLOGIA 
/ 

• Definição e Competência 
Serviço complementar de assistência direta ao paciente por meio de visita, anamnese, avaliação e 
orientação inclusive na alta hospitalar. Compete ao Serviço de Assistência em Psicologia 
desenvolvimento de possibilitar voz a esse sujeito, fazer surgir à palavra. O instrumento de trabalho 
desse profissional é a escuta e a palavra, a partir desse enfoque o psicólogo visa minimizar o 
sofrimento psíquico do paciente em adoecimento. 

A psicologia hospitalar se propõe em ser uma área de conhecimento que visa fornecer suporte ao 
sujeito em adoecimento, a fim de que este possa atravessar essa fase com maior resiliência. Nesse 
sentido, é um campo de entendimento e tratamento dos aspectos biológicos em torno do adoecimento, 
não somente doenças psicossomáticas, mas todo e qualquer tipo de enfermidade. 

As principais atividades do Serviço de Assistência em Psicologia são: / 
• Atendimentos em ambulatórios, enfermarias e UTI, avaliação diagnóstica, 

psicodiagnóstico; 
• Psicoterapia de grupo; 
• Profilaxia e psicoeducação; e 
• Consultoria interna, interconsulta e atuação em equipe multidisciplinar. 

A Psicologia terá seu horário de atendimento de segunda a sexta feira, 8:00h dia e escala de plantão 
para finais de semana e feriados. 

• Composição e Qualificação a Equipe Profissional 

Serviço de Assistência em Psicologia para cumprir os seus objetivos de forma segura e resolu iva 
conta com uma equipe profissional, dimensionada de acordo com o perfil de atendimento e dema'nd 
do estabelecimento, formada por: \ 

Coordenador de Psicologia: Determinar os fluxos de atendimento de, elaborar e supervisionar os 
protocolos específicos da especialidade, confeccionar a escalas de plantão e solucionar faltas. / 

v' Requisitos: Formação de nível superior em psicologia, devidamente regulamentado r 
junto ao órgão de classe com especialização em gestão de serviços de saúde e 
experiência de 3 anos em coordenação de equipe. 
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Psicólogo: Realizar pareceres técnicos e acompanhamento solicitado pelo médico, participar das 
visitas multiprofissionais da unidade, orientar paciente e familiares quanto ao tratamento instituído, 
realizar psicoterapias individuais ou em grupo e interconsulta . 

../ Requisitos: Formação de nível superior em psicologia, devidamente regulamentado 
junto ao conselho de classe e experiência em serviço hospitalar. 

Nota: O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anexo -
Dimensionamento de Pessoal. 

• Protocolos e Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

É política do Hospital a garantia da qualidade e segurança da assistência, portanto, considera 
necessária a disponibilização de Protocolos e Procedimentos Técnicos padronizados para toda a 
equipe profissional, de forma a promover o conhecimento e execução dos cuidados de acordo com o 
estabelecido institucionalmente. 

Os Protocolos e Procedimentos Técnicos utilizados no Serviços de Assistência em Psicologia, estarão 
disponíveis em manuais operacionais atualizados, conforme modelos detalhados no item Anexos 
Técnicos do Projeto. Estes documentos foram desenvolvidos pela Organização Social, e serão 
disponibilizados para que os profissionais do Hospital providenciem sua adaptação às especificidades 
locais, conforme preconizam os processos gerenciais. Na sequência serão submetidos a aprovação 
do responsável técnico local (RT - Médico, Enfermagem, Administração). A partir da aprovação serão 
cadastrados e disseminados para toda equipe através de treinamentos. 

>- Protocolos Institucionais Aplicáveis à Psicologia: 
../ Protocolo de avaliações Psicológicas 
../ Protocolo de acompanhamento Psicológico 
../ Protocolo de Identificação do Paciente 
../ Protocolo de Comunicação Segura 
../ Protocolo de Higienização das Mãos 

>- Procedimentos Técnicos Aplicáveis à Psicologia: 
../ Entrevista, avaliação e orientações aos acompanhantes de pacientes da uti 

( ../ Suporte psicológico a família após o óbito do paciente 
../ Atendimento psicológico 

r ,( 
../ Atendimento psicológico nas clínicas e no ambulatório 

() ../ Atendimento a pacientes amputados "' 
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./ Solicitação de transporte para paciente internado 
./ Trâmite do processo de TFD 

Atendimentos da Psicologia: 

• Ambulatório e Internação 

2 2 0 2 

Serão realizados atendimentos psicológicos ambulatoriais a pacientes encaminhados pelos médicos 
ou por uma equipe multiprofissional. Além das solicitações formais, realizadas pelos diversos 
profissionais, o paciente e/ou seus acompanhantes também podem requisitar o acompanhamento 
psicológico por meio de abordagem direta dos psicólogos responsáveis. Os serviços prestados pelos 
psicólogos serão realizados, em sua maioria, de forma individual nos consultórios. Durante o período 
de internação, o psicólogo responsável pela especialidade médica executará atendimentos no leito ou 
em local reservado, de acordo com as condições do paciente e/ou cuidador. Os atendimentos 
direcionados aos cuidadores ocorrem mediante solicitação médica e/ou da equipe multiprofissional. 
Na primeira avaliação, os psicólogos procuram seguir um roteiro de entrevista desenvolvida pelo 
próprio departamento, que busca uma anamnese mais completa , avaliando o motivo da solicitação de 
atendimento, os aspectos emocionais, cognitivos e comportamentais do paciente, coleta dos dados de 
identificação e antecedentes psiquiátricos do mesmo e/ou de seus familiares. 

• Grupos 

O trabalho grupal a ser realizado segue a abordagem psicoeducativa. Os grupos visam o oferecimento 
de informações e orientações pertinentes a cada especialidade médica atendida e enfocam dúvidas 
sobre o tratamento e possíveis intercorrências, mitos e crenças errôneas sobre o adoecimento e a 
terapêutica . As reuniões nesse formato permitem abranger um maior número de pessoas, fator de 
significativa importância em um contexto de alta demanda provenientes do serviço de saúde. Cada 
grupo possui seu público-alvo e objetivos definidos. Alguns serão conduzidos pelo psicólogo do setor 
enquanto outros são coordenados pelos demais membros da equipe multiprofissional. 

• Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

O Hospital disporá de uma UTI com capacidade total de 1 O leitos e estrutura física que facilita a 
humanização desse espaço. A sala de acolhimento será utilizada pela psicologia para realizar o 7 

acompanhamento psicológico necessário aos acompanhantes de pacientes internados na Unidad{e I 
acompanhantes que estejam vivenciando o óbito de seu familiar, que nessas ocasiões, a notícia · 
comunicada pela equipe médica, assessorada pela Enfermagem e Psicologia. O psicólogo também 
auxiliará no acolhimento de crianças e adolescentes que querem estar com pacientes internados na 
UTI, dando suporte psicológico necessário para o enfrentamento do adoecer. Além disso, a troca ' 
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vivências entre os acompanhantes leva-os a compreenderem que muitas pessoas compartilham de 
sentimentos e dificuldades semelhantes, e faz diminuir o nível de estresse, refletindo de maneira direta 
no cuidado do paciente e no relacionamento com toda a equipe. 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

O processo do Serviço de Assistência em Psicologia foi estabelecido, conforme figura abaixo, e será 
gerenciado de acordo com metas pactuadas junto à diretoria do hospital. Para garantir os resultados 
esperados a unidade deverá gerenciar os indicadores de desempenho periodicamente, de acordo 
com o grau de criticidade de cada um deles. 

� Mapa do Processo da Assistência em Psicologia 

SERVIÇOS TÊCN!COS DE APOIO A 
MiSISTENCIA 

As�téncia Famwcêut1co 
C<;ffi,�Tét,1.:-,a:.\.e!]�S 

Ena!IX11l�ul5.:.1 

SERVIÇOS DE INFRA. ESTRUTURA 

ELOGISTICA 

ln!r1t-t!�tf1..11,t,1 pr!'l'l!lill 
L;mp,;.lH 9 l��doti;;i 

) SOLICITAÇÃO OE ) 
AVALJN;ÁO 

AV"-'AÇÃO TEFW>MICAI IJONITORMIENTOI AJ..TN 
) CONCUTA ) ) ) 

PSlCOlOGICA �� PEAVl>JJAÇAô ENCAMINHMIENTO 
Paoentei. 

/Jc.:in�1ti.1nt� 
Ur>IQade .Arnbw:uonaJ 

Ur.lCilde de Emen}ência 
1n:em11ção Adu!to 
ln:err�lrfar.hJ 

h'l!Wt\lli�(IU\�..tln.ii 
lri:c:waçào Co OUelmadoi 

UJ'\ldade Cu\ltgic.'I 
Unidade Ot>sté'!.fica 
Unidade Naona:.J, 

T r&:.o11mt,r,!ú lnti.1�1vo Ad:ltó 

�""'��---···lii!íiHfMiJ1mi�---····',,l'2;m,,�$ Tmtam.en�ln:on&\/Olr:fartll 

Direção. Rocu�os Humanos, Finanças 

Portana, Tra,1sporte. Momutenção 

SCIH. Informática. SESMT, Faturamento. At..d!toria Mêo1ca. Gerenc1.-1memo de Risco, Telefonia o Ot...alldade 

� Indicadores da Assistência em Psicologia 
./ Nº de avaliações realizadas 
./ Nº de atendimentos consultas/interconsultas realizadas 
./ % de Eventos 

• Legislação de Referência 

\. 

./ LEI nº 4.119 de 27-08-1962 Dispõe sobre os cursos de formação em Psicologia J 

regulamenta a profissão de Psicólogo , Y 
./ Portaria GM MS 2600-09 SNT Aprova o regulamento técnico do sistema nacional de {) 

transplante 
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../ NR 32 Tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas a implementação de 
medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, 
bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em 
gera . 

../ Portaria nº2.809 de 2012 Estabelece a organização dos Cuidados Prolongados para 
retaguarda á Rede de atenção ás Urgências e Emergências (RUE) e ás demais Redes 
Temáticas de atenção á Saúde no âmbito do sistema Único de Saúde (SUS) . 

../ RDC Anvisa Nº 36 de 2013 Institui ações para a Segurança do Paciente em Serviços 
de Saúde e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde . 

../ SAS-MS-RDC Nº 7 de 201 O Requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de 
Terapia Intensiva e dá outras providências 

../ SAS/MS Portaria N.º 2048 Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência 
e Emergência . 

../ SAS/MS Portaria nº 665 de 2012 Critérios de habilitação dos estabelecimentos 
hospitalares como Centro de Atendimento de Urgência aos Pacientes com Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), institui o 
respectivo incentivo financeiro e aprova a Linha de Cuidados em AVC. 

13.5 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM FONOAUDIOLOGIA 

• Definição e Competência 
Serviço complementar de assistência direta ao paciente por meio de visita, anamnese, avaliação e 
orientação inclusive na alta hospitalar. Tem como objetivo a redução e prevenção de complicações e 
o restabelecimento da alimentação via oral e da comunicação, que são importantes para a saúde e 
bem estar do paciente. A atuação do fonoaudiólogo em hospitais é recente, principalmente no que diz 
respeito ao acompanhamento do paciente no leito, na unidade de terapia intensiva (UTI), nas se 
intensivas e ambulatórios com os exames audiológicos. 

As principais atividades do Fonoaudiólogo: 
• Possuir um conhecimento profundo da anatomia e fisiologia de cabeça e pescoço necessári 

para reabilitar patologias neurológicas envolvendo deglutição e linguagem. 
• Possuir um conhecimento profundo da anatomia e fisiologia da audição para a realização d s 

exames audiológicos. 
• Elaborar diagnóstico fonoaudiológico, a partir de uma análise da avaliação fonoaudiológi 

dos exames complementares. 
• Acompanhar e reavaliar sistematicamente o paciente, reajustando ou alterando as condut s 

terapêuticas, tendo por base o diagnóstico fonoaudiológico, com objetivos específic
/
o . 

FoJ 
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• Evoluir no prontuário multi profissional do paciente o que foi constatado no atendimento em leito, 
assim como a alta fonoaudiológica e orientações pós-alta com paciente e familiares. 

• Realizar, analisar e laudar os exames audiológicos no qual estão incluído audiometria tonal, 
audiometria vocal, audiometria infantil condicionada, audiometria ocupacional, imitanciometria, 
emissões otoacústicas e PEATE/BERA (Potencias Evocados Auditivo de Tronco Encefálico) 

• Discutir e emitir relatórios em casos clínicos e assuntos pertinentes à instituição e ao grupo de 
profissionais, bem como pesquisas e análises críticas com dados qualitativos e quantitativos 
em prol da segurança e qualidade de vida. 

O Serviço de Assistência em Fonoaudiologia terá seu horário de atendimento de segunda a sexta feira, 
8h dia e escala de plantão para finais de semana e feriados. 

Meta Mensal de Serviços De Reabilitação 

PROCEDIMENTOS META MENSAL META MENSAL OBSERVAÇÕES GLOBAL FONOAUDIOLOGIA 

REABILITAÇÃO 100%; Equivale a 10%; Equivale a OFERTA INTERNA E 

5.000 atendimentos 500 atendimentos REGULAÇÃO 

Demais atendimentos são de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, vide item 1 3.3. 

• Composição e Qualificação a Equipe Profissional 

Serviço de Assistência em Fonoaudiologia para cumprir os seus objetivos de forma segura e resolutiva 
conta com uma equipe profissional, dimensionada de acordo com o perfil de atendimento e demanda 
do Hospital, formada por: 

Coordenador de Fonoaudiologia: Determinar os fluxos de atendimento de, elaborar e supervisionar 
os protocolos específicos da especialidade, confeccionar a escalas de plantão e solucionar faltas . 

./ Requisitos: Formação de nível superior em fonoaudiologia, devidament� 
regulamentado junto ao órgão de classe com especialização em gestão de serviço 
de saúde e experiência de 3 anos em coordenação de equipe. 

Fonoaudiólogo: Reduzir e prevenir as complicações na área da linguagem; Realizar pareceres 
técnicos e acompanhamento solicitado pelo médico, participar das visitas multiprofissionais da 
unidade, orientar paciente e familiares quanto ao tratamento instituído. 

/ 

./ Requisitos: Formação de nível superior, devidamente regulamento no conselho 1e 

Nota O d ime:�:::::e
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• Protocolos e Procedimentos Técnicos Aplicáveis ao Serviço Fonoaudiologia 

220 

É política do Hospital a garantia da qualidade e segurança da assistência, portanto, considera 
necessária a disponibilização de Protocolos e Procedimentos Técnicos padronizados para toda a 
equipe profissional, de forma a promover o conhecimento e execução dos cuidados de acordo com o 
estabelecido institucionalmente. 

Os Protocolos e Procedimentos Técnicos utilizados no Serviço de Assistência em Fonoaudiologia, 
estarão disponíveis em manuais operacionais atualizados, conforme modelos detalhados no item 
Anexos Técnicos do Projeto. Estes documentos foram desenvolvidos pela Organização Social, e serão 
disponibilizados para que os profissionais do Hospital providenciem sua adaptação às especificidades 
locais, conforme preconizam os processos gerenciais. Na sequência serão submetidos a aprovação 
do responsável técnico local (RT - Médico, Enfermagem, Administração). A partir da aprovação serão 
cadastrados e disseminados para toda equipe através de treinamentos. 

� Protocolos Institucionais Aplicáveis: 
./ Protocolo de avaliações do Serviço de Fonoaudiologia 
./ Protocolo de acompanhamento do Serviço de Fonoaudiologia 
./ Protocolo de Identificação do Paciente 
./ Protocolo de Comunicação Segura 
./ Protocolo de Higienização das Mãos 

� Procedimentos Técnicos Aplicáveis: 

V 

Visando a redução e prevenção de complicações da fala, o restabelecimento da alimentação via oral 
e da comunicação, o fonoaudiólogo executará os seguintes procedimentos técnicos: 

UTI e Enfermaria Infantil: 

Estimulação à sucção e deglutição e 1 n�natos de risco para remoção da sonda oro ou nasogástric�, 
l auxiliando/acelerando a introdução alimentar via oral de forma segura, diminuindo dessa forma o 

tempo de internação do paciente e risco de infecção hospitalar; 

UTI e Enfermaria Adulta 

Pacientes pós AVC, pós COMA, Traumas de Face e/ou Cranio-Encefálicos, Oncológicos, entre outro;(! 
que apresentem dificuldades na linguagem e na deglutição por seqüela neurológica. A fonoaudiolo� t 
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auxilia/acelera a introdução alimentar via oral de forma segura; e habilita e/ou reabilita a comunicação 
desse paciente reintegrando-o à sociedade. 

Fonoaudiologia Ambulatorial 

Os fonoaudiólogos devem realizar os exames audiológicos, no qual estão incluídos audiometria tonal, 

audiometria vocal, audiometria infantil condicionada, audiometria ocupacional, imitanciometria, 

emissões otoacústicas e PEATE. Bem como analisar os dados do exame, juntamente com a história 

clínica do paciente, e emitir o laudo do exame. 

� Indicadores da Assistência em Fonoaudiologia 
../ Nº de avaliações realizadas 
../ Nº de atendimentos consultas/interconsultas realizadas 
../ % de Eventos 

• Legislação de Referência 
../ DECRETO Nº 5.626 de 2005, Regulamenta a Lei no 10.436 de 2002, que dispõe sobre 

a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098 de 2000 . 
../ LEI Nº 10.436 de 2002 Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e dá outras 

providências . 
../ LEI Nº 12.085 de 2001 Dispõe sobre a obrigatoriedade da Triagem Auditiva Neonatal, 

imediatamente após o nascimento, nas maternidades e hospitais rede pública e privada 

complementar de saúde e, no máximo de até três meses de vida, dos bebês nascidos 

fora da maternidades . 
../ LEI Nº 6.965 de 1981 Dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Fonoaudiólog 

e determina outras providências . 
../ NR 32 Tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas a implementação de 

medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de sa�dt, 

bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde �ln 
gera . 

../ RDC Anvisa Nº 36 de 2013 Institui ações para a Segurança do Paciente em Serviços 

de Saúde e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. 
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13.6 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

• Definição e Competência 
Serviço complementar de assistência direta ao paciente por meio de visita, anamnese, avaliação e 
orientação inclusive na alta hospitalar. 

O desenvolvimento do trabalho do assistente social junto ao paciente se realiza por meio da 
intervenção em questões sociais vivenciadas pelo mesmo e seus familiares, ampliando informações, 
viabilizando e mobilizando recursos na perspectiva de garantir direitos, qualidade e humanização do 
atendimento, integrando a equipe interdisciplinar contribuindo com a eficiência e otimização dos 
serviços prestados. 
O assistente social é um profissional especializado que trabalha para que as políticas públicas sejam 
efetivas, informando e garantindo que elas sejam cumpridas, fazendo com que os direitos do cidadão 
sejam respeitados. Orienta os pacientes quanto aos seus direitos garantidos por lei. 

As principais atividades do Assistente Social são: 

• Entrevista social; 
• Viabilização de serviços, tais como: transporte, casa de apoio, dentre outros; 
• Orientação aos pacientes sobre direitos e benefícios legais; 
• Apoio psicossocial grupal e individual; 
• Visitas hospitalares e domiciliares. 

O Serviço Social terá seu horário de atendimento de segunda a sexta feira, 8h dia e escala de plantão 
para finais de semana e feriados. 

• Composição e Qualificação a Equipe Profissional 

Serviço de Assistência Social para cumprir os seus objetivos de forma segura e resolutiva conta com 
uma equipe profissional, dimensionada de acordo com o perfil de atendimento e demanda do Hospital, 
formada por: 

Coordenador de Serviço Social: Determinar os fluxos de atendimento de, elaborar e supervisionar 
os protocolos específicos da especialidade, confeccionar a escalas de plantão e solucionar faltas . 

./ Requisitos: Formação de nível superior em serviço social, devidam nte 
regulamentado junto ao órgão de classe com especialização em gestão de serviç 
de saúde e experiência de 3 anos em coordenação de equipe. 
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Assistente Social: Realizar pareceres técnicos e acompanhamento solicitado pelo médico, participar 
das visitas multi profissionais da unidade, orientar paciente e familiares quanto ao tratamento instituído, 
realizar inventários sociais individuais e interconsulta . 

../ Requisitos: Formação de nível superior em serviço social, devidamente 
regulamentado junto ao conselho de classe e experiência em serviço hospitalar. 

Nota: O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anexo -
Dimensionamento de Pessoal. 

• Protocolos e Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

É política do Hospital a garantia da qualidade e segurança da assistência, portanto, considera 
necessária a disponibilização de Protocolos e Procedimentos Técnicos padronizados para toda a 
equipe profissional, de forma a promover o conhecimento e execução dos cuidados de acordo com o 
estabelecido institucionalmente. 

Os Protocolos e Procedimentos Técnicos utilizados no Serviços de Assistência Social, estarão 
disponíveis em manuais operacionais atualizados, conforme modelos detalhados no item Anexos 
Técnicos do Projeto. Estes documentos foram desenvolvidos pela Organização Social, e serão 
disponibilizados para que os profissionais do Hospital providenciem sua adaptação às especificidades 
locais, conforme preconizam os processos gerenciais. Na sequência serão submetidos a aprovação 
do responsável técnico local (RT - Médico, Enfermagem, Administração). A partir da aprovação serão 
cadastrados e disseminados para toda equipe através de treinamentos. 

>- Protocolos Institucionais Aplicáveis ao Serviço Social: 
../ Protocolo de avaliações do Serviço Social 
../ Protocolo de acompanhamento do Serviço Social 
../ Protocolo de Identificação do Paciente 
../ Protocolo de Comunicação Segura 
../ Protocolo de Higienização das Mãos 

>- Procedimentos Técnicos Aplicáveis ao Serviço Social: 

Normas e Rotinas de Atendimento do Serviço Social: 

\ 
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Ao ocorrer óbito de paciente a equipe multidisciplinar comunica o serviço social, que realizará contato 
com familiares, solicitando que compareçam brevemente ao hospital. 
Os familiares serão acolhidos pela equipe multidisciplinar, e receberá a comunicação do óbito pelo 
médico. O serviço social prestará informações relacionadas ao funeral, a rotina hospitalar e 

documentação necessária para a liberação do corpo. 

Orientação aos fami l iares sobre condições agravantes de saúde/ tratamento do paciente. 
A equipe médica informa a enfermagem e/ou o serviço social, para entrar em contato com familiares 

e/ou responsáveis pelo paciente, para que compareçam ao hospital, onde o médico informará a família 
de qual o procedimento está sendo tomado pela equipe médica frente ao estado clinico do paciente. 

Orientação de Alta ao paciente 
A equipe médica e/ou enfermagem informará ao serviço social, da alta do paciente, o serviço social ,  

verifica se todas as orientações e/ou encaminhamentos foram compreendidos pelo paciente, familiar 

ou responsável, quanto à necessidade de retorno à unidade de saúde na data agendada. 

Caso o paciente esteja, impossibilitado de deambular e/ou apresentando sintomas de confusão mental 
o serviço social, deverá entrar em contato com familiares e/ou responsáveis orientando que é 

necessário um acompanhante junto do paciente. Se houver necessidade, solicitar transporte. 

Não tendo familiar e/ou responsável, o Serviço Social deverá encaminhar o usuário a rede integrada 

social do município para tratamento. Em horário fora do expediente a enfermeira de plantão irá 

desenvolver a mesma rotina. 

Alta do paciente sem cond ições sociais de transporte 
A assistente social deverá identificar este paciente durante a triagem social do serviço e providenciar 

para o momento da alta o recurso de transporte para a alta do paciente. Em casos de pacientes não 

identificados e que necessitem de transporte para alta, a Assistente Social ira verificar se o pacient 

possui familiar e/ou responsáveis que possam buscá-lo no hospital. Caso o paciente não possul 

familiares e/ou responsáveis O Serviço Social deverá verificar se este se enquadra nos critérios para 

solicitação do transporte, que são: 
Pacientes acima de 60 anos, impossibilitado de deambular, e desorientados; 
Pacientes que realizaram cirurgia; 

Conforme avaliação do serviço social. 

Apoio a Paciente sem vestuário 

/ 

O Serviço Social providenciará sempre que possível o atendimento a estes usuários disponibilizan r 
vestimentas adequadas para a permanência ou saída do hospital diante da solicitação do serviço de 

enfermagem. /J 
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Pacientes sem documentos 

O serviço social identificará através da avaliação social, pacientes que não possuam documentações. 
Também poderão ser identificados os casos pela equipe multidisciplinar e recepção. 
Paciente sem documentos, receberão orientações e encaminhamentos do serviço social para os 
órgãos competentes, Secretaria de Ação Social do Município, CRAS- Centro de Referência de 
Assistência Social. 

Apoio ao familiar de outro município 
A equipe multidisciplinar ou mediante a avaliação social identificará familiar e/ ou acompanhante de 
paciente que tenha dificuldade de permanência no município durante o período de internamento. O 
serviço social realizará contato com a rede sócio assistencial no sentido de conseguir que familiar e/ou 
acompanhante, seja acolhido em casa de apoio do município. 

Orientações sobre benefícios previdenciários 
A equipe multidisciplinar ou a recepção comunica ao Serviço Social que paciente e/ou familiar, 
necessita de informação sobre benefícios previdenciários. 
O Serviço Social orienta o paciente sobre os benefícios existentes e encaminha os a Agência do INSS
lnstituto Nacional de Seguro Social ou para o CRAS- Centro de Referência Especializada de 
Assistência Social. 

Internamento de paciente acompanhado de menor de idade 
A recepção deverá comunicar o Serviço Social que o paciente está sendo internado com 
acompanhante menor de idade. 
Checar no internamento o número do telefone de um familiar e/ou responsável que possa vir buscar I 
menor de idade e preencher o internamento do usuário. Caso não conseguir contato telefônico deve
se entrar em contato com Conselho Tutelar, solicitando que venham buscar o menor. A 
responsabilidade pelo menor bem como, pela busca de seus familiares é do Conselho Tutelar. 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

O processo do Serviço Social foi estabelecido, conforme figura abaixo, e será gerenciado de acordo 
com metas pactuadas junto à diretoria do hospital. Para garantir os resultados esperados a unidade 
deverá gerenciar os indicadores de desempenho periodicamente, de acordo com o grau de criticidade 
de cada um deles. 
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;;.- Mapa do Processo da Assistência Social 

CADEIA DE VALOR 
Serviço Social 

FORNECEDORES INSUMOS MACRO PROCESSO 

REALIZAR 
ATENDIMENTOS 

1 SOLICITAR A PRESENÇA DA FAMILIA E/OU 
RESPONSÁVEL. QUANDO NECESSÁRIO 

.. 
ANAMNESE DO PACIENTE REALIZAR OS ENCAMINHAMENTOS E ORIENTAÇÕES I 

FAMILIA 
NECESsARIAS As FAMÍLIAS E N:>S PACIENTES 

.J. PACIENTE 
INFORMAR RESULTADO DAS ATIVIDADES A 

1 

EQUIPE ENFERMARIA. COM EVOLUÇÃO SOClAL OAS 
ASSISTENCIAL PRONTUARIO ATIVIDADES REALIZADAS 

• CORPO CLÍNICO 

1 IDENTIFICAR Al TA MEDICA 
UNIDADES DE 
INTERNAÇÃO 

+ 
UTI INFORMAR A FAMILIA A ALTA DO PACIENTE 

1 
t 

SOLICITAR TRANSPORTE 00 MUNICIPIO, QUANOO 
NECESSÁRIO 

� Indicadores da Assistência Social 
./ Nº de avaliações realizadas 

PRODUTOS 

ENTREVISTA 

SOCIAUANAMNESE. 

PACIENTE E FAMÍLIA 
ATENDIDOS E 

ORIENTADOS, 
CONFORME 

DEMANDA SOCIAL 
IDENTIF !CADA, 

ENCAMINHAMENTOS 
REALIZADOS, 

PACIENTE E FAMILIA 
INFORMADPS 

SOBRE A ALTA 
MÉDICA, 

TRANSPORTE 
SOLICITADO, 

QUANDO 
NECESSÁRIO, 

PACIENTE LIBERADO 

INFORMAR A ENFERMAGEM E A� 
PACIENTE SOBRE O RESULTADO DA 

SOLICITAÇÃO DO TRANSPORT
� 

./ Nº de atendimentos consultas/interconsultas realizadas 
./ % de Eventos 

• Legislação de Referência 

2 2 1 2 

CUENTES 

FAMILIARES 

EQUIPE 
ASSISTENCIAL 

PACIENTE 

CORPO CLÍNICO 

RECEPÇÃO DE 
INTERNAÇÃO 

TRANSPORTE 

CRAS 

CASA DE APOIO 

INSS 

MINISTÉRIO 
PÚBLICO 

./ Lei 8.662/1 993 Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras 
providências; 

./ Resolução CFESS 273/1 993 Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais e dá / 

outras providências. 
Lei 8. 7 42/1 993 Dispõe 
providências . 

sobre a organização da Assistência Social e dá outr 
/ 

./ NR 32 Tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas a implementação de 
medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, 
bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde ery 
gera. / 

./ RDC Anvisa Nº 36 de 201 3 Institui ações para a Segurança do Paciente em Serviços 
de Saúde e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. 
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1 3 . 7 SERVIÇO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO 

• Definição e Competência 

Serviço de apoio a assistência do paciente ao qual compete realizar atividades de prevenção e controle 
de infecção hospitalar. 

As principais atividades do Serviço de Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar serão: 

../ Elaborar diretrizes do programa de controle de infeção; 
../ Implementar os planos de ação do programa de controle de infecção; 
../ Realizar diagnóstico situacional das unidades de serviços 
../ Racional izar o uso de antimicrobianos; 
../ Realizar ações educacionais para o controle de infecção hospitalar; 
../ Realizar a vigilância epidemiológica; e 
../ Realizar ações de prevenção e controle de microorganismos multirresistentes (MMR) 

O SCIH terá seu horário de atendimento de segunda a sexta-feira, 8h por dia. 

• Composição e Qualificação a Equipe Profissional 

Médico lnfectologista: Elaborar o programa anual de prevenção e controle de infecção, supervisionar 
a elaboração das diretrizes do programa de infecção, do uso de antimicrobianos, ações educacionais 
e de vigilância epidemiológica . 

../ Requisitos: Especial ização em infectologia com experiência na área. 
Enfermeiro: Realizar busca ativa nas unidades, manter registros de vigilância epidemiológica, informar 
as doenças de notificação compulsória, participar da elaboração do programa anual de preven ã e 
controle de infecção, da elaboração das diretrizes do programa de infecção, bem como realizar açõ 
educacionais periódicas na unidade hospitalar . 

../ Requisitos: Enfermeiro especial ista em infectologia, devidamente regulament�do 
COREN, com experiência comprovada na área. 

Auxiliar Administrativo: Organização dos documentos da unidade, encaminhamento e recebimento 
de documentos, controle da agenda de reuniões, controle do l ivro de protocolos da unidade, sol icitaçã 
dos materiais necessários para a realização das atividades do setor. 

( ../ Requisitos: Escolaridade mínima ensino médio, conhecimento do pacote office e 
experiência em serviço hospitalar. 

/7 
/240 

Avenida Antônio Jose De Carvalho, 409 CEP  17250 000 Bar i ri/S I one :  (14) 3662 9393 1 L 

/ 

� 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 
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Nota: O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anexo -
Dimensionamento de Pessoal. 

• Protocolos e Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

É política do Hospital a garantia da qualidade e segurança da assistência, portanto, considera 
necessária a disponibilização de Protocolos e Procedimentos Técnicos padronizados para toda a 
equipe profissional, de forma a promover o conhecimento e execução dos cuidados de acordo com o 
estabelecido institucionalmente. 

Os Protocolos e Procedimentos Técnicos utilizados no Serviços de Prevenção e Controle de Infecção, 
estarão disponíveis em manuais operacionais atualizados, conforme modelos detalhados no item 
Anexos Técnicos do Projeto. Estes documentos foram desenvolvidos pela Organização Social, e serão 
disponibilizados para que os profissionais do Hospital providenciem sua adaptação às especificidades 
locais, conforme preconizam os processos gerenciais. Na sequência serão submetidos a aprovação 
do responsável técnico local (RT - Médico, Enfermagem, Administração). A partir da aprovação serão 
cadastrados e disseminados para toda equipe através de treinamentos. 

::;.. Protocolos Institucionais Aplicáveis ao SCIH: 
../ Protocolo de Síndromes Infecciosas 
../ Protocolo de Controle de Antimicrobianos 
../ Protocolo de Antibioticoterapia 
../ Protocolo de Identificação do Paciente 
../ Protocolo de Comunicação Segura 
../ Protocolo de Higienização das Mãos 

::;.. Procedimentos Técnicos Aplicáveis ao SCIH: 

../ Programa anual de controle de infecção hospitalar 
../ Acidente com exposição a material biológico 
../ Ambulatório de egressos para acompanhamento pós - alta de pacientes cirúrgicos 
../ Análise físico, química e microbiológica da água para consumo 
../ Auditoria do PGRSS nas unidades geradoras de resíduos e no abrigo 
../ Avaliação de processo infecção de cateter venoso central 
../ Avaliação de processo pneumonia associada a ventilação mecânica 

J ../ Avaliação de processo infecção do trato urinário relacionada a sondagem vesical 
,/ 
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./ Notificação de doenças de notificação compulsória 
./ Prazo de troca de dispositivos/materiais e soluções 
./ Prescrição de antimicrobianos de uso restrito 
./ Vigilância epidemiológica de infecções hospitalares 
./ Visita técnica aos setores críticos e não críticos 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

22 1 5  

Conforme determinação da Portaria nº 2.61 6 de 1 2/05/1 998 e RDC nº 48 de 02/06/2000, a Comissão 
de Controle de Infecção Hospitalar estabelece anualmente seu programa de trabalho, com as 
seguintes diretrizes: 

./ Realizar busca ativa e passiva das infecções hospitalares nos setores de internação de forma 
global e dos procedimentos cirúrgicos realizados no serviço, por meio de visita aos setores, 
revisão de prontuários, resultado de exames laboratoriais, formulários de notificação 
ambulatorial de infecção hospitalar e contato telefônico com pacientes . 

./ Implantar e divulgar as rotinas técnico-operacionais para prevenção e controle de infecções 
hospitalares; atualizar e validar manuais e rotinas dos setores cujas atividades estejam 
envolvidas na prevenção e controle de infecções hospitalares . 

./ Participar de treinamentos periódicos e da integração dos colaboradores, abordando higiene 
das mãos, biossegurança, precauções e isolamentos e cuidados com dispositivos invasivos, 
conforme cronograma anual pré-estabelecido e necessidade observada durante a vigilância 
das infecções hospitalares (ação em conjunto com as chefias dos serviços e RH) . 

./ Realizar reuniões bimestrais com os membros da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
para divulgação e interpretação dos dados de infecção hospitalar e discussão das medidas de 
ação, além de outros assuntos pertinentes. As reuniões ocorrerão conforme convocação da 
CCIH estabelecido em Regimento do Serviço e serão abertas a colaboradores dos diversos 
setores. As pautas serão registradas em atas, as quais serão assinadas pelos presentes. 

./ Realizar controle de antimicrobianos de uso restrito através de formulário específico e ej 
parceria com a Farmácia. // 

./ Supervisionar e validar as ações da equipe de higienização hospitalar . 
./ Divulgar periodicamente indicadores de infecção hospitalar em cada setor . 
./ Orientar e supervisionar o cumprimento das normas de precauções e isolamentos . 
./ Divulgar os dados de Infecção Hospitalar às Secretarias Municipal e Estadual. 
,/ 

avaliação das condições materiais e estruturais para a adequada realização desta prátic . 
Acompanhar o consumo de produtos utilizados para higiene das mãos. 
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./ Notificar ao Município as doenças de notificação compulsória e orientar quanto às medidas de 
precauções e isolamentos adequadas a cada situação . 

./ Realizar atendimento e seguimento dos casos de acidente com material de risco biológico 
(ação em parceria com a Medicina do Trabalho e Laboratório) . 

./ Acompanhar e orientar a imunização dos colaboradores (ação em parceria com a Medicina do 
Trabalho e empresa de vacinação) . 

./ Receber e acompanhar os relatórios emitidos pelas empresas responsáveis referentes à 
manutenção e limpeza do sistema de ar condicionado, limpeza de caixa d'água, análise físico
químico-bacteriológica de amostras de água e controle de pragas e vetores (ação em parceria 
com o setor de Manutenção) . 

./ Receber e acompanhar resultados parciais e finais fornecidos pelo Laboratório relativos aos 
acidentes com material biológico (sorologias) e amostras de culturas . 

./ Realizar visitas técnicas periódicas nos diversos setores do hospital conforme cronograma 
anual e nas empresas que prestam serviços ao hospital e que estão relacionadas a prevenção 
e controle das infecções hospitalares. 

Deve constar ainda: Elaboração e Aprovação / Função, Nome e Assinatura I Data 

� Regimento da CCIH (Anexos Técnicos) Será adaptado à realidade do Hospital , aprovado 
pela direção técnica responsável, implantado e disseminado para toda equipe. 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

O processo do Serviço de Prevenção e Controle de Infecção foi estabelecido, conforme figura abaixo, 
e será gerenciado de acordo com metas pactuadas junto à diretoria do hospital. Para garantir 
resultados esperados a unidade deverá gerenciar os indicadores de desempenho periodicamente, de 
acordo com o grau de criticidade de cada um deles. 

\ 
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� Mapa do Processo do SCIH 
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� Indicadores do Serviço de Prevenção e Controle de Infecção 

./ Taxa de infecção hospitalar global e por sitio 
/ 

Riit:loologla lnlt)l"l(e1�CIOrl,s:.:i 
EnclmrorAa 
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./ Densidade de incidência de infecção primária de corrente sanguínea laboratorial 
(com confirmação microbiológica) - IPCSL, em pacientes em uso de cateter venoso 
central (CVC}, internados em UTI (adulto/pediátrica) 

./ Densidade de incidência infecção primária de corrente sanguínea clínica - IPCSC 

/ 
(sem confirmação laboratorial) em pacientes em uso de cateter venoso central 
(CVC}, internados em UTI (adulto/pediátrica) 

./ Infecção primária de corrente sanguínea laboratorial (com confirmação 
microbiológica) em UTI (adulto/pediátrica) 

./ Infecção de corrente sanguínea clinica - IPCSC (sem confirmação laboratorial) em( 
UTI (adulto/pediátrica) 

./ Densidade de Incidência de Pneumonia associada à Ventilação Mecânica (PAV) em 
pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 

./ Taxa de Infecção de Sítio Cirúrgico / 
./ Densidade de Incidência de Infecção do Trato Urinário (ITU) associado a cateter 

vesical de demora em pacientes internados em UTI 

• Legislação de Referência 
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./ Portaria MS 261 6/98 Diretrizes e normas para a prevenção e o controle das infecções 
hospita lares . 

./ Portaria MS 2472/1 0 Relação de Doenças, Agravos e Eventos em Saúde Públ ica de 
Notificação Compulsória 

./ Lei 9431 /97 Dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de programa de controle 
de infecções hospitalares pelos hospita is do País . 

./ RDC Anvisa 48/2000 Roteiro estabelece a sistemática para a aval iação do 
cumprimento das ações do Programa de Controle de I nfecção Hospitalar . 

./ Resolução CFM 1 552/99 Prescrição de antibióticos nas un idades hospitalares 

13.8 COMISSÕES TÉCNICAS ASSISTENCIAIS 

• Defin ição e Competência 

As comissões técnicas obrigatórias serão criadas com o objetivo de real izar ações preventivas , 
corretivas, de melhorias de processos, de manutenção da qual idade da assistência, de investigação e 
outras atividades. Compete às comissões seguirem as orientações da leg islação pert inente, 
desenvolvendo assim suas atividades. Outras comissões poderão vir a ser implantadas frente às 
necessidades apresentadas pelo Hospita l .  

São Comissões Técnicas a serem implantadas no Hospita l :  

• Comissão de Ética Médica 
• Comissão de Ética de Enfermagem 
• Comissão de Aval iação do Prontuário 
• Comissão de Revisão de Óbito 
• Comissão de Controle de Infecção Hospita lar (CC IH)  
• Comissão de Farmácia e Terapêutica 
• Comissão da Equipe Mu lt iprofissional de Terapia Nutricional (EMTN) 
• Comissão de Proteção Radiológica 
• Comissão Intra hospita lar de Doação de Órgãos, Tecidos e Transplantes 
• Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
• Comissão de Gerenciamento de Resíduos 
• N úcleo de Qual idade Hospitalar 
• N úcleo de Segurança do Paciente 
• Comissão de Biossegurança 
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• Comissão de Residência Médica 
• Comissão Transfusional 
• Comissão de Farmacovigilância 
• Comissão de Documentação Médica e Estatística 
• Comissão de Ética e Pesquisa Clínica 
• Comissão de Controle de Eventos Adversos 
• Comissão de Humanização 
• Núcleo Interno de Regulação 

• Composição e Qualificação a Equipe Profissional, Competências e Cronograma 

2 2 1  

As comissões serão formadas por grupos profissionais do Hospital, tendo cada uma, um presidente e 
secretário, podendo reunir mais de uma comissão na mesma estrutura quando os temas forem 
complementares. Esses grupos se reunirão periodicamente, de acordo com as características de cada 
comissão para propor as análises e as ações a serem realizadas. Cada comissão será organizada por 
um Regimento e terá um cronograma de reuniões conforme descrição seguinte: 

• Comissão de Ética Méd ica 

A Comissão de Ética Médica é constituída por delegação do Conselho Regional de Medicina. Sua 
função é de sindicância, educação e fiscalização do desempenho ético da Medicina em sua área de 
abrangência, será vinculada ao Conselho Regional de Medicina e deverá manter sua autonomia em 
relação ao Hospital , não podendo ter qualquer vinculação ou subordinação à direção do mesmo. A 
Comissão de Ética Médica será composta por médicos, um dos quais será seu Presidente, escolhido 
entre os membros efetivos do Corpo Clínico em eleição presidida pelo Diretor Clínico . O mandato será 
de 30 (trinta) meses. 

./ Composição: 
8 Membros efetivos: 1 Presidente, 1 Secretário e demais membros 
8 Membros suplentes 

ô 
./ Competências da Comissão de Ética Médica 

() Supervisionar, orientar e fiscalizar, dentro do Hospital, o exercício da atividade mé�, 
atentando para que as condições de trabalho do médico, bem como sua lib6Íde, 
iniciativa e qualidade do atendimento oferecido aos pacientes, respeitem os preceitos 

( éticos e legais; 
Comunicar ao Conselho Regional de Medicina quaisquer indícios de infração da lei,, u 

.0 

/245 
I 

dispositivos éticos vigentes; 

Aveoida Antón io Jose De Cacvalho, 409 CEP 17250 000 81� fm,e ( 14) 3662,9393 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri} 2220 

Comunicar ao Conselho Regional de Medicina o exercício ilegal da profissão; 
Comunicar ao Conselho Regional de Medicina as irregularidades não corrigidas dentro 
dos prazos estipulados; 
Comunicar ao Conselho Regional de Medicina práticas médicas desnecessárias e atos 
médicos ilícitos, bem como adotar medidas para combater a má prática médica; 
Instaurar sindicância instruí-la e formular relatório circunstanciado acerca do problema, 
encaminhando-o ao Conselho Regional de Medicina, sem emitir juízo; 
Verificar se a instituição em que atua está regularmente inscrita no Conselho Regional 
de Medicina e em dia com as suas obrigações; 
Colaborar com o Conselho Regional de Medicina na tarefa de educar, discutir, divulgar 
e orientar sobre temas relativos à Ética Médica; 
Elaborar e encaminhar ao Conselho Regional Medicina relatório sobre as atividades 
desenvolvidas na instituição em que atua; 
Atender as convocações do Conselho Regional de Medicina; 
Manter atualizado o cadastro dos médicos que trabalham no Hospital; 
Fornecer subsídios à direção da instituição em que funciona, visando à melhoria das 
condições de trabalho e da assistência médica; 
Atuar preventivamente, conscientizando o Corpo Clínico da instituição em que funciona 
quanto às normas legais que disciplinam o seu comportamento ético; 
Promover a divulgação eficaz e permanente das normas complementares emanadas 
dos órgãos e autoridades competentes; 
Encaminhar aos Conselhos fiscalizadores das outras profissões da área de saúde que 
atuem na instituição representações sobre indícios de infração dos seus respectivos 
Códigos de Ética; 
Colaborar com os órgãos públicos e outras entidades de profissionais de saúde 

3 tarefas relacionadas com o exercício profissional; 
Orientar o público usuário da instituição de saúde em que atua sobre questõe 
referentes à Ética Médica. 

};;;- Regimento da Comissão de Ética Médica (Anexos Técnicos) Será adaptado à realidade 
do Hospital ,  aprovado pela direção técnica responsável ,  implantado e disseminado para 
toda equipe. 
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• Cronograma de Reuniões da Comissão de Ética Médica 

Ações 

Criação 

Implantação 

Reunião 

Ordinária 

Plano de 

Trabalho 

Relatório 

Mês 

• Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) 

2 2 2 1  

Esta Comissão é um órgão representativo do Conselho Regional de Enfermagem (COREN) com 
função educativa, consultiva e fiscalizadora do exercício profissional e ético dos profissionais de 
Enfermagem. Os membros são eleitos através de voto facultativo secreto e direto, preferencialmente. 
Os candidatos são divididos em Grupo 1 (categoria de Enfermeiros) e Grupo li (categorias dos 
Auxiliares e Técnicos de Enfermagem). Os Enfermeiros eleitores votam nos candidatos do Grupo I e 
os Auxiliares e Técnicos de Enfermagem votam nos candidatos do Grupo l i .  Todos os candidatos 
devem ter condições necessárias de elegibilidade, ou seja, estarem regularizados junto ao COREN
SP e não estarem envolvidos em processos éticos. Embora sejam vinculadas ao Conselho, as 
comissões são autônomas em assuntos vinculados a condutas de caráter ético disciplinar dos 
profissionais de enfermagem. 

./ Composição: 
O número de membros da CEE dependerá do número de servidores do quadro d 
Enfermagem da Instituição. 
Enfermeiros, auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem compõem a CEE, 
sendo: Presidente, o qual necessariamente é o enfermeiro; 
Secretário, podendo ser o enfermeiro, técnico de enfermagem ou auxiliar d 

/ 

enfermagem; 
Membros efetivos e Membros Suplentes 

./ Competência da Comissão de Ética de Enfermagem 
t 
r 
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Realizar ações educativas, fiscalizadoras e consultivas. 
Divulgar e fiscalizar o cumprimento do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, da Lei e do Decreto acerca do Exercício Profissional e estão diretamente 
vinculadas ao COREN; 
Comunicar o exercício ilegal da profissão, executar as sindicâncias de forma integral, 
colaborar em tarefas educativas, bem como na manutenção das ações preventivas junto 
à equipe de Enfermagem; e 
Orientar e apoiar, esclarecendo ao profissional de Enfermagem, sempre embasado no 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

:i.,. Regimento da Comissão de Ética de Enfermagem (Anexos Técnicos) Será adaptado 
à realidade do Hospital , aprovado pela direção técnica responsável, implantado e 
disseminado para toda equipe. 

• Cronograma de Reuniões da Comissão de Ética de Enfermagem 

Ações 

Criação 

Implantação 

Reunião 

Ordinária 

Plano de 

Trabalho 

Relatório 

Mês 

• Comissão de Revisão de Prontuário 

A Comissão de Revisão de Prontuários tem como objetivo promover ações educativas para melhor" , 

I 

dos registros em prontuários. É integrado por profissionais da área da saúde (médicos, enfermeiros 
colaboradores administrativos) ligados ao trabalho direto com prontuários do Hospital, formalmrnte 
designados pela diretoria clínica. 

(/ O prontuário do paciente é definido como "documento único constituído de um conjunto . 
informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre ó 
a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita 
a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência pre� da 
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ao indivíduo". (resolução CFM no 1 638/2002). O mandato será de 1 2  meses com prorrogação por mais 
1 2  meses, os membros serão nomeados conforme definição do Diretor Técnico, podendo ser 
renovada. 

Em conjunto com esta comissão será implantada também a Comissão de Documentação Médica e 
Estatística. 

./ Composição: 
01 médico clínico-geral; 
01 médico cirurgião; 
01 médico anestesiologista; 
01 médico do Pronto Socorro; 
01 enfermeiro do Pronto Socorro; 
01 enfermeiro do Centro Cirúrgico; 
01 enfermeiro das UTls; 
01 membro do serviço de arquivo médico (SAME) . 

./ Competências da Comissão de Prontuário 

Avaliação dos itens que devem constar obrigatoriamente no prontuário. 
Recomendar inclusão e exclusão de formulários; 
Manter a conservação de prontuários; 
Assessorar direção técnica/clínica da instituição em assuntos de sua competência; 
Manter estreita relação com a comissão de ética discutindo o resultado das avaliaçõ s 
feitas; 
Desenvolver atividades de caráter técnico-científico com fins de conhecimentos; 
Definir metas de melhorias e suas estratégias, buscando a qualidade e educaf o 
permanente; \ 

Revisar número necessário de prontuários: 20% do total de prontuários/mês; 
Fazer treinamento com equipe para a montagem e instituição do prontuário; 
Implantação de programas para incentivo da construção de prontuários de qualidade. 
Alcançar no mínimo 90% de conformidades e no máximo 1 0% de não conformidad

7
;:] 

Promover campanhas educativas para alcance da qualidade nos prontuários. 
( (,/; 

� Regimento da Comissão de Prontuário (Anexos Técnicos) Será adaptado à realidade 
do Hospital, aprovado pela direção técnica responsável, implantado e disseminado para 
toda equipe. ;j' 
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• Cronograma de Reuniões da Comissão de Prontuário 

Ações 

Criação 

Implantação 

Reunião 

Ordinária 

Plano de 

Trabalho 

Relatório 

• Comissão de Óbito 

Mês 

A Comissão de Análise de Óbitos tem por finalidade a investigação detalhada dos prontuários de todos 
os pacientes que evoluíram para óbito, na vigência da internação e ou atendimento na emergência, 
pormenorizando os fatos que para esta contribuíram, verificando técnica e sistematicamente as rotinas 
adotadas: assistência, terapêutica, recursos diagnósticos empregados a fim de se estudar através dos 
dados obtidos, as possíveis causas da mortalidade desses pacientes, considerado o grau de gravidade 
clínica na internação, e buscando através das ações desenvolvidas, a minimização dos problemas 
encontrados. Ou seja, analisar os óbitos, procedimentos e condutas profissionais realizadas, bem 
como a qualidade de informações dos atestados de óbitos da instituição. 

O mandato será de 1 2  meses, com uma recondução de igual período. A composição da Comissão se 1, 
dará através de Portaria emitida pelo Diretor Geral, bem como a substituição de qualquer membro . 

./ Composição 
01 médico anestesista 
01 médico cirurgião 
01 médico do Pronto Socorro 
01 médico lntensivista 
01 médico pediatra 
02 enfermeiros 
01 assistente administrativo - membro suplente 

./ Competências da Comissão de Óbito 

/ 
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Analisar e emitir parecer sobre óbitos que lhe forem enviados; 

Elaborar normas para auditoria e revisão dos prontuários de óbitos; 

Realizar revisão de prontuários de óbito; 

Normatizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento dos atestados de óbito; 

Convocar o médico que atestou o óbito caso as informações sejam conflitantes; 

Criar instruções para melhorar a qualidade das informações dos prontuários de óbito; 

Comparar diagnóstico pré-operatório com exames anatomopatológicos das peças 
cirúrgicas (avaliar amostra significativa); 

Correlacionar os diagnósticos prévios com os resultados de necropsias e SVO; 

Zelar pelo sigilo ético das informações; 

Emitir parecer técnico ou relatório quando solicitado pela Comissão de Ética ou outro / 
serviço interessado; � 

Desenvolver atividades de caráter técnico-científico com fins de subsidiar 
conhecimentos relevantes à instituição; 

Assessorar a direção técnica ou clínicas em assuntos da sua competência; 

Os óbitos revisados deverão ser avaliados: número de óbitos revisados dividido pelo 
número de óbitos no período X 100; 

Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando a 
qualidade com atuação de educação permanente. 

Avaliar mensalmente 1 00% dos prontuários de óbito ocorridos na instituição; 

Alcançar no mínimo 90% de conformidades e no máximo 10% de não conformidade nos 
prontuários de óbito; e 

Promover campanhas educativas para alcance da qualidade nos prontuários de óbito. 

� Regimento da Comissão de Revisão de Óbito (Anexos Técnicos) Será adaptado à 
realidade do Hospital , aprovado pela direção técnica responsável, implantado e 
disseminado para toda equipe. 

/ .,, 

/ 

(/ 

, (  
J 1 �52 
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• Cronograma de Reuniões da Comissão de Óbito 

Ações 

Criação 

Implantação 

Reunião 

Ordinária 

Plano de 

Trabalho 

Relatório 

Mês 

• Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) 

2 2 2 6  

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) é um órgão que atua diretamente vinculado à 
Diretoria Técnica do Hospital e o Serviço de Controle de Infecções Hospitalares (SCIH) é quem realiza 
as ações de prevenção e controle das infecções hospitalares. 

O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar é o órgão encarregado pela elaboração, implantação e 
avaliação do Programa de Controle de Infecções Hospitalares, que é um conjunto de ações 
desenvolvidas visando à redução máxima possível da incidência e gravidade das infecções 
hospitalares. Considerando a necessidade de estar em conformidade com o estabelecido na Lei No. 
9431, de 06 de janeiro de 1 997, na Portaria nº . 261 6, de 1 2  de maio de 1 998 do Ministério da Saúde, 
da RDC n°48, de 02 de junho de 2000, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (MS) e, ainda, qui 1 
as infecções hospitalares constituem um risco à saúde dos usuários de hospitais e demais 
estabelecimentos de saúde, o SCIH tem por finalidade desenvolver ações de prevenção e controle d 
infecções hospitalares. 

Em conjunto com esta comissão será implantada também a Comissão de Biossegurança . 

./ Composição 

Membros Executores: 
01 Médico lnfectologista 
01 Enfermeiro de SCIH 
01 Auxiliar Administrativo 

/l 
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Membros Consultores: 
01 Enfermeiro; 
01 Farmacêutico; 
01 Biomédico . 

../ Competências da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

Controle de antimicrobianos 

Busca ativa das IH 

Notificação das IH 

Educação permanente aos colaboradores 

Vigilância das não conformidades 

Controle de materiais médicos e hospitalares 

Relatório das IH 

Análise das IH 

Relatório dos indicadores 

Encaminhar relatório das IH para Vigilância sanitári 

Divulgação ampla dos indicadores 

Educação continuada 

Acompanhamento de surtos hospitalares 

Notificação das doenças Compulsórias 

Notificação de surtos ocorridos no hospital 

Relatório do perfil microbiológico 

Visita técnica nos setores 

Atualização do manual de rotinas 

2 2 2 7 

Política do uso de antimicrobiano, germicidas e material médico hospitalares. 

Fornecimento de orientações e ou assessorias sobre suas áreas, quando solicitado. 

» Regimento da Comissão de Infecção Hospitalar (Anexos Técnicos) Será adaptado à 
realidade do Hospital, aprovado pela direção técnica responsável, implantado e 
disseminado para toda equipe. 

( 

,f ó 
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• Cronograma de Reuniões da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

Ações 

Criação 

Implantação 

Reunião 

Ordinária 

Plano de 

Trabalho 

Relatório 

Mês 

• Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) tem caráter consultivo e deliberativo. Sua finalidade é 
formular e implementar políticas institucionais relacionadas com a seleção, prescrição e uso racional 
de medicamentos, num processo dinâmico, participativo, multiprofissional e multidisciplinar, para 
assegurar terapêutica eficaz e melhoria na qualidade da assistência prestada à saúde. 

\____ 
J 

Neste sentido, é imprescindível ao gestor de saúde que decide sobre a incorporação de medicamentos 
ao sistema, que se utilize de mecanismos e instrumentos que possam orientá-lo para esta tomada de 
decisão. A criação de uma Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT é uma estratégia, qu 
estabelece um instrumento (a CFT) para que o gestor possa tomar decisões mais uniformes e segundo 
diretrizes estabelecidas. 
A CFT é uma instância colegiada, de caráter consultivo e deliberativo, que tem por finalidade selecion r 
medicamentos essenciais a serem utilizados no sistema de saúde nos três níveis de atenção, além d 
assessorar a gestão nas questões referentes a medicamentos. Seu papel ultrapassa as fronteiras da 
seleção, estando muito ligado à educação e promoção do uso racional de medicamentos. Por isso, 
recomenda-se que as Secretarias de Saúde e serviços hospitalares não vinculados diretamente a elas, 
constituam Comissões de Farmácia e Terapêutica. No âmbito nacional, a Comissão Técnica e 
Multidisciplinar de Atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais é responsável pela 
seleção dos medicamentos que norteiam a aquisição, prescrição e dispensação de produto 
farmacêuticos nos serviços do Sistema Único de Saúde. 

o Em conjunto com esta comissão será implantada também a Comissão de Farmacovigilância . 

./ Composição: 

/;, 
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Presidente - farmacêutico: Coord. Assistência Farmacêutica Hospitalar; 

Médico representante da Clínica Médica; 

Médico representante da Clínica Cirúrgica; 

Médico representante da Clínica Pediátrica; 

Médico da comissão de controle de Infecção Hospitalar; 

Enfermeiro - Coordenador de enfermagem; 

Farmacêutico representante do Sistema de Farmacovigilância; 

Farmacêutico representante do Sistema de Distribuição; 

Farmacêutico representante do Sistema de Fracionamento . 

../ Competências da Comissão de Farmácia e Terapêutica 

Assessorar a Coordenação de Assistência Farmacêutica Hospitalar, subordinada à 
diretoria técnica; 

Assessorar na seleção de medicamentos nos diversos níveis de complexidade; 

Assessorar no estabelecimento de critérios para o uso dos medicamentos 
selecionados; e 

Assessorar na avaliação do uso dos medicamentos selecionados. 

� Regimento da Comissão de Farmácia e Terapêutica (Anexos Técnicos) Será adaptad 
à realidade do Hospital, aprovado pela direção técnica responsável, implantado e 
disseminado para toda equipe . 

../ Cronograma de Reuniões da Comissão de Farmácia e Terapêutica 

Ações 

Criação 

Implantação 

Reunião 

Ordinária 

Plano de 

Trabalho 

Relatório 

Mês 

3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  
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• Comissão de Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN) 

Ele é responsável por supervisionar e avaliar todas as etapas de Terapia de Nutrição Enteral 
(destinada a pacientes impossibilitados de realizar ingestão oral e, por isso, recebem sua dieta por 
meio de sonda nasoentérica - inserida pelo nariz até o aparelho digestivo): prescrição médica e 
dietética, preparação, conservação, armazenamento, transporte, controle laboratorial, avaliação final 
etc. Para isso o Comitê fiscaliza todos os processos, além de promover capacitação de profissionais 
envolvidos nesse trabalho. A portaria 337 do Ministério da Saúde de 1 4  de Abril de 1 999, dizendo da 
complexidade da Terapia Nutricional que exige o comprometimento e a capacitação de uma equipe 
multiprofissional para garantir sua eficácia e segurança para os pacientes . 

./ Composição 

1 coordenador Técnico-administrativo (nutrólogo) 

1 coordenador clinico(nutrólogo) 

1 médico 

2 Enfermeiros 

2 Farmacêuticos 

3 Nutricionistas 

./ Competências da EMTN 

equipe e suas relações com a instituição; 

Criar mecanismos para o desenvolvimento das etapas de triagem e vigilância nutricional 
j em regime hospitalar, sistematizando uma metodologia capaz de identificar pacientes que 

necessitem de terapia nutricional a serem encaminhados aos cuidados da EMTN; 

Atender as solicitações de avaliação do estado nutricional do paciente, indicando, 
acompanhando e modificando a terapia nutricional, quando necessário, em comum acordo 
com o médico responsável pelo paciente, até que sejam atingidos os critérios de 
reabilitação nutricional pré-estabelecidos; 

Assegurar condições adequadas de indicação, prescrição, preparação, conservaçao, 
transporte e administração, controle clinico e laboratorial e avaliação final da terap· 
nutricional enteral, visando obter os benefícios máximos do procedimento e evitar riscos; 

Capacitar os profissionais envolvidos, direta ou indiretamente, com a aplicação do 
procedimento, por meio de programas de educação continuada, devidamente registrados; 
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Estabelecer protocolos de avaliação nutricional, indicação, prescrição e acompanhamento 
da terapia nutricional; 

Documentar todos os resultados do controle e da avaliação da terapia nutricional visando 
a garantia de sua qualidade; 

Estabelecer auditorias periódicas a serem realizadas por um dos membros da EMTN, para 
verificar o cumprimento e o registro dos controles e avaliação da Terapia Nutricional; e 

Desenvolver, rever e atualizar regularmente as diretrizes e procedimentos relativos aos 
pacientes e aos aspectos operacionais da terapia nutricional. 

./ Cronograma de Reuniões da Comissão de EMTN 

Ações 

Criação 

Implantação 

Reunião 

Ordinária 

Plano de 

Trabalho 

Relatório 

Mês 

• Comissão de Controle Eventos Adversos (Qual idade e Segurança) 

A comissão de Controle de Eventos tem por finalidade a investigação dos Eventos ocorridos, bem 
como desenvolvimento de programas de controle e prevenção dos mesmos. Acompanhar através das 
notificações as ocorrências e propor ações preventivas e resolutivas de forma ética. Propor 
educação Continuada para melhoria da assistência. Acompanhar resultados visando melhoria e 
qualidade nos serviços prestados. 

Em conjunto com esta comissão será implantada também o Núcleo de Qualidade e Segurança dp 
Paciente. 

./ Co

;:r::::

ã

:e Risco (médico ou enfermeiro) Y 
Médico com especialização em auditoria médica 

U 
Enfermeiro, preferencialmente membro da CCIH 

p:. 
Aven,da Antàrno Jose De Cacva lho, 409 CEP 17250 000 Bodd/SP Fm�

,!_.
3662 939

�258 

/ 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 
22 3 2  (Antiga denominação: I rmandade da Santa Casa de Misericórdia de Barirí) 

Nutricionista clínico 

Farmacêutico 

Médico lntensivista 

Auxiliar Administrativo, com experiência previa em informática básica, excell, 
organização de prontuário 

./ Competências da Comissão de Controle de Eventos Adversos 

Elaborar planos de ação e estabelecer estratégias de atuação para controle dos eventos 
adversos; 

Elaborar, rever e atualizar normas, que visem à uniformização de medidas para prevenção, 
controle e contenção de Eventos; 

Elaborar norma para promover educação permanente no que se refere a prevenção de 
Eventos; 

Estabelecer normas referentes aos Eventos, nos setores de equipamentos, rouparia, 
lavanderia, materiais de consumo, hidráulica, eletricidade, esgoto, ar condicionado, 
cozinha, lactário, lixo, transporte, limpeza, saneamento, anti-sepsia, desinfecção, 
esterilização e desinfestação; 

Examinar e proceder à adequação dos projetos de modificação de planta física, no tocante 
aos Eventos. 

Propor junto com a CCIH, medidas necessárias à prevenção e controle de infecções 
hospitalares; 

Receber dos Gerentes dos diversos serviços do Hospital comunicação sobre ocorrência 
de eventos adversos ocorridos no hospital adotar medidas cabíveis; 

l Zelar pelo cumprimento das normas regionais, nacionais e internacionais relativas no 
controle de Eventos; 

Realizar investigação de casos de Eventos, sempre que indicado; 

Propor, elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas técnico 
administrativas visando a prevenção e ao controle de Eventos; e 

Elaborar, divulgar relatório contendo, no mínimo, as seguintes informações sobre eventos, 
por serviço/unidade de internação, categoria de evento e os referentes a todo o Hospital. 

1, l 
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../ Cronograma de Reuniões da Comissão de Controle de Eventos Adversos 

Ações 

Criação 

Implantação 

Reunião 

Ordinária 

Plano de 

Trabalho 

Relatório 

• Comissão de Humanização (CH) 

Mês 

A CH adota os seguintes princípios para todas as práticas de atenção e gestão: 

1 - valorização da vida; 
l i  - compromisso com a qualidade do trabalho; 
I l i  - valorização da dimensão subjetiva e social das pessoas; 
IV - estímulo ao trabalho em equipe e à construção de redes cooperativas; 
V - estímulo à participação, autonomia e responsabilidade . 

../ Composição 

• 

A CH deverá ser composta por representantes de todas as áreas do Hospital, especialmente as 
assistenciais, formando um grupo central de pelo menos 5 profissionais, além dos grupos secundários 
para trabalhos focados . 

../ Competências da Comissão de Humanização 

1 - desenvolver a cultura da humanização; 
l i  - fortalecer e articular as iniciativas de humanização já existente; 
I l i  - fazer diagnósticos de situação e propor iniciativas de humanização 
IV - desenvolver assistência que reforce a qualidade do cuidado do ponto de vista técnico e ético; 
V - valorizar o profissional da saúde e estimular a educação permanente; 
VI - desenvolver lideranças capazes de direcionar ações de impacto sobre o capital hu

i�
; 

, \ _  
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VI I  - contribuir para a melhoria das relações de trabalho e da gestão; 

? 9 3 4 ;.., lv 

VI I I  - desenvolver indicadores de resultados e incentivo ao proceder na vertente da humanização . 

./ Cronograma de Reuniões da Comissão de Humanização 

Ações 

Criação 

Implantação 

Reunião 

Ordinária 

Plano de 

Trabalho 

Relatório 

Mês 

• Instrumentos de Gestão e Qualidade das Comissões 

Todas as Comissões adotarão instrumentos de gestão e acompanhamento dos seus resultados, dentre 
os quais destacamos: 

• Documentos de registro das ações (atas, lista de presença, etc.); e 
• Regimento Interno de funcionamento das comissões. 

Os Regimentos das principais Comissões aqui referidas constam no item Anexos Técnico�. 
Serão adaptados à realidade do Hospital, aprovados pela direção técnica responsável, implantados e 
disseminados para toda equipe. São elas: Comissão de Ética Médica; Comissão de Ética de 
Enfermagem; Comissão de Prontuário; Comissão de Óbito; Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH); Comissão de Farmácia e Terapêutica. Os Regimentos para as demais Comissões 
seguirão o modelo base abaixo descrito. 

REGIMENTO BASE PARA OUTRAS COMISSÕES: 

�/ 1 

J 

Cada Comissão, além das obrigatórias cujo Regimento encontra-se no item Anexos Técnicos, t. 
terá seu próprio Regimento Interno dispondo sobre seu funcionamento, tendo como base a 
seguinte estrutura de temas: 

1 .  OBJETIVO: n 
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O objetivo deste Regimento visa padronizar os critérios importantes para melhorar as exigências 
mínimas para o funcionamento das comissões, equipes multiprofissionais e comitês deste Hospital. 

2. COMPOSIÇÃO: 
As Comissões, equipes multiprofissionais e comitês serão compostas por: 

• Presidente ou Coordenador; 

• Vice-Presidente ou Vice-Coordenador; 
• Secretário; 
• E demais membros de acordo com a Resolução Pertinente e ou com o Regimento 
Interno das comissões, equipes multiprofissionais e comitês do Hospital. 

3. SELEÇÃO DOS MEMBROS: 
A nomeação do presidente e/ou coordenador, bem como de todos os outros membros será feita de 
acordo com a Resolução pertinente ou por indicação da Diretoria Geral, Diretoria Técnica. O Vice
presidente/coordenador e o Secretário deverão ser escolhidos entre os membros, indicados pelo 
presidente ou pela Diretoria da instituição. 

4. MANDATO: 
O mandato deverá ser de acordo com a Resolução pertinente ou de 02 anos, podendo ser renovável 
por mais 02 anos. A rescisão de mandato deverá ser por interesse do membro ou da instituição; 
O pedido de desligamento deverá ser feito por escrito relatando à justificativa do desligamento, no 
prazo mínimo de 30 dias. Em caso de pedido de desligamento deverá o membro indicar seu substit o 
para aprovação ou não da diretoria competente. 

5. SEDE: 
A sede da comissão será a sala das comissões, local designado onde deverão ficar guardados todos 
os documentos originais e registros da atividade. 

6. FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO: 
Realizar atividades conforme regimento e resolução pertinente a cada comissão, equipe/1 
multiprofissional e comitê. As decisões das comissões, equipe multiprofissionais e comitês ser.ão / 
tomadas após aprovação, por meio de votação aberta e justificada por maioria simples dos mem ros I 

presentes. 
Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, será designado um relator ou ó 
convidado um consultor, o qual apresentará parecer sobre o assunto, em prazo pré estabelecido. Da 
mesma forma, poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para participar das reuniões, 
desde que autorizado em plenária prévia. 

/'l 
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Elaborar relatórios mensal e trimestral dos indicadores operacionais e das ações realizadas e 
encaminhar ao Setor de Comissões cópia impressa do relatório com assinatura do presidente ou 
coordenador. 

7. REUNIÕES e ATAS 
Deverão ocorrer reuniões mensais, com data, local e horário, previamente definidos em cronograma; 
A convocatória das reuniões deverá ocorrer 48 horas antes da data de realização das mesmas; 
As reuniões terão como tópicos obrigatórios: leitura da última A TA de reunião com resultado das ações 
e apresentação de indicadores referentes ao mês anterior ao da realização da reunião. 
As reuniões deverão ser registradas em A TA com modelo padrão disponível no SAS e arquivada 
contendo: data e hora da mesma, nome, cargo, setor e assinatura dos membros presentes, e registro 
dos ausentes, decisões tomadas, planos de ações realizados e a serem realizados. Caso não seja 
cumprido o cronograma de reuniões a justificativa deverá ser registrada em ATA e comunicado todos 
os membros com antecedência de no mínimo 24 horas. Para alteração do cronograma de reuniões, 
será necessária a aprovação da maioria dos membros, a justificativa da mudança deverá ser registrada 
em ATA com assinatura dos membros aprovando a alteração do cronograma. 
Os assuntos tratados pela comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos os membros; 
Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias para tratar de assuntos 
que exijam discussões emergentes e urgentes, podendo ser convocadas pela Diretoria Geral, Diretoria 
Técnica, Diretoria de qualquer área, pelo Presidente ou Vice Presidente e deverão ser registradas em 
Ata. Após as reuniões realizadas, no prazo máximo de 48 horas, enviar as A TAS devidamente 
assinadas ao Setor de Comissões. 
O quórum para reunião deverá ser de 50% mais um do total de membros da comissão. Só poq,erã 
ocorrer reuniões, quer ordinária ou extraordinária, com a presença de seu Coordenador/Presiden�e o 
Vice. Sempre relatar em ATA a justificativa da ausência do coordenador/presidente. 

8. ATRIBUIÇÕES E PRAZOS: 
São atribuições das comissões, equipes multiprofissionais e comitês: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Garantir o cumprimento de suas resoluções e regimentos; 
Elaborar Manuais; 
Elaborar Regimento Interno; 
Elaborar Protocolos; 
Elaborar Relatórios com Indicadores; 
Manter documentos (alteração na constituição) atualizados com as 
assinaturas; 

• Comunicar o Setor de Comissões todas as reuniões, planos de ações, atividades e 
campanhas. 
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São atribuições do Coordenador/Presidente da Comissão/Comitê ou Equipe Multiprofissional, além de 
outras instituídas neste manual ou que decorram de suas funções ou prerrogativas: 

./ Indicar seu vice-presidente ou vice-coordenador; 
./ Presidir as reuniões; 
./ Elaborar pautas para reunião; 
./ Fazer cumprir o cronograma de reuniões; 
./ Apresentar indicadores das comissões em todas as reuniões; 
./ Representar a comissão junto à Diretoria da Instituição, ou indicar seu representante; 
./ Subscrever todos os documentos e resoluções da comissão, equipes multiprofissional e comitê 

previamente aprovados pelos membros destes; 
./ Fazer cumprir este manual; 
./ Elaborar relatórios de prestação de contas mensal e trimestral, registrando todas as atividades 

da comissão e seus respectivos indicadores, anexar cópia das das ações realizadas com lista 
de presença(treinamento,palestras, cursos, etc) e encaminhar ao setor das comissões até o 5° 

dia de cada mês, via e-mail (comissoes.hrs@prosaude.org.br) e cópia assinada pelo 
coordenador/presidente e Diretor Técnico; 

./ Alimentar indicadores no SAS e mantê-los atualizados; 
./ Registrar em Ata a nomeação ou exclusão de algum membro ou presidente com carta de 

desligamento e encaminhar à sala das comissões; 
./ Manter atualizada a ATA de Constituição da comissão, equipe multiprofissional e comitê, caso 

tenha mudança, encaminhar ato de designação/nomeação do novo membro ao Setor de 
Comissões . 

./ Nas faltas e impedimentos legais do coordenador/presidente, assumirá seu vice. 

São atribuições do Vice-Presidente ou Vice-Coordenador: 
As atribuições do vice serão assumir as atividades do presidente/coordenador na sua ausência. 

São atribuições e competência da Secretária da Comissão: 

u 
./ Encaminhar ao Setor das Comissões todo dia 1 O do mês de janeiro do ano corrente, º? 

Cronograma Anual de Reuniões com a assinatura do coordenador/presidente. 
/ 

./ Entregar aos membros das comissões/equipes multiprofissionais e comitês, cópia ( dJ 
cronograma anual de reuniões; {/ 

./ Convocar os membros e demais profissionais para as reuniões e avisá-los sobre possível
( cancelamento de reuniões; 

./ Organizar a ordem do dia: Reserva do local para reunião: Auditório ou Sala de Estudos do 
HOSPITAL; data show, lista de presença e todo material a ser usado na reunião; � 
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../ Receber e protocolar os processos e expedientes e encaminhá-los a sala das comissões para 

arquivo; 
../ Lavrar a ata das reuniões e coletar assinaturas; 
../ Organizar e manter o arquivo da comissão; 
../ Preparar as correspondências; 
../ Encaminhar as Atas e Relatórios com as devidas assinaturas, convocatória e lista de presença 

das reuniões à sala das comissões para arquivo obrigatório; 
../ Comunicar o Setor de Comissões através de documento todas as ações e campanhas das 

comissões, equipes multiprofissionais e comitês . 
../ Realizar outras funções determinadas pelo coordenador/presidente relacionadas ao serviço da 

comissão, equipe multiprofissional ou comitê. 

São atribuições dos membros da Comissão: 
Comparecer às reuniões convocadas e realizar ações definidas palas comissões, equipes 
multiprofissionais e comitês. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS: l Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelos membros das comissões, equipes 
( 

, 
multiprofissionais e comitês em conjunto com o Diretor Técnico e Encarregada de Comissões. 
Este Regimento poderá ser alterado por eventuais exigências de adoção de novas legislações 
pertinentes ao assunto . 
. . . . . . . . . . . . . . Fim do Regimento 

O Valor Agregado aos processos do hospital, será assim definido: 

• 

../ Número de reuniões realizadas 
../ % de Participação dos membros 
../ Boletins e publicações realizadas 
../ Relatório de desempenho das atividades 

Legislação de Referência 
• Comissão de Ética Médica: 

../ Resolução do Conselho Federal de Medicina n. 1 657/2002. 
• Comissão de Ética de Enfermagem: 

../ Resolução COFEN-1 72/1 994, Normatiza a criação de Comissão de 
Enfermagem nas instituições de saúde 

• Comissão de Revisão de Prontuário: 

'] ( ! f 
l 

Ética der 

../ Resolução CFM Nº. 1 .638 de 1 O de julho de 2002. § 
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• Comissão de Revisão de Óbito: 
2 2 3 9  

./ Portaria MS No . 31 23/2006 - 0brigatoriedade da Comissão de Revisão de óbito para 
contratualização dos hospitais filantrópicos no SUS I Resolução CREMESP 1 1 4/05 -
Torna obrigatória a Comissão de Revisão de Óbitos nos hospitais do Estado de São 
Paulo. 

• Comissão de Controle de Infecção Hospitalar: 
./ Lei nº 9.431 , de 6 de janeiro de 1 997 . 
./ Portaria nº 2.61 6,  de 1 2  de maio de 1 998. 

• Comissão de Farmácia e Terapêutica/ Mat. E Med. (CFT) 
./ Portaria MEC nº 35 de 1 4  de janeiro de 1 986. Determina a criação das Comissões 

de Padronização nos Hospitais de Ensino . 
./ Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 338, de 6 de maio de 2004, que 

estabelece a Política Nacional de Assistência Farmacêutica definindo como um de 
seus eixos (artigo 2°, inciso 1 ), a garantia de acesso e equidade às ações de saúde, 
incluindo a assistência farmacêutica . 

./ Lei nº 1 2 . 401 de 28 de abril de 201 1 .  Altera a lei nº 8.080 de 1 9  de setembro de 1 990, 
para dispor sobre a assistência farmacêutica e a incorporação de tecnologia em 
saúde no âmbito do SUS . 

./ Portaria nº 4283, de 30 de dezembro de 201 O. Aprova as diretrizes e estratégicas 
para organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia 
no âmbito dos hospitais. 

• Comissão de EMTN 
./ Portaria 337 do Ministério da Saúde de 1 4  de Abril de 1 999. 

• Comissão de Controle dos Eventos 
./ RDC Nº 36, DE 25 DE JULHO DE 201 3. Institui ações para a segurança do pacien e;· 

em serviços de saúde e dá outras providências. 

u 

13.9 N ÚCLEO DE SEGURANÇA Do PACIENTE 

O Hospital tem como política instituir o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e nomear a 7'& 
composição, conferindo aos membros autoridade, responsabilidade e poder para executar as açõ 
do Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde. Desta forma garante a implantaçã y· 
Política de Segurança do Paciente por meio de ações específicas e de sensibilização em relação ao 
risco de dano que impacta a segurança do paciente. 

Para tanto disponibilizará recursos humanos, financeiros, equipamentos, insumos e materiais 
necessários para a implantação do programa. 

\ g'_ 
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Também faz parte da política: 
./ Medir a cultura de segurança, por meio de indicadores específicos e promover análise 

crítica de forma transdisciplinar, a fim de retroalimentar o processo de capacitação e 
desenvolvimento dos profissionais . 

./ Sistematizar, de forma proativa, modelo de capacitação, desenvolvimento e 
intervenções para melhorar o desempenho das unidades assistenciais, a fim de reduzir 
danos evitáveis aos pacientes; 

./ Estimular o alinhamento das "Práticas Assistenciais Institucionais", inclusive as práticas 
preventivas, por meio de atualizações científicas e melhorias contínuas para 
manutenção e aquisição de conhecimentos e técnicas profissionais; 

./ Adotar e alinhar as diretrizes do Programa Brasileiro de Segurança do Paciente aos 
processos de trabalho; 

./ Garantir o cumprimento dos todos os passos descritos na política de segurança do 
paciente, os quais se referem aos procedimentos básicos e essenciais no cuidado, para 
a promoção da segurança do paciente; e 

./ Estimular os colaboradores a notificarem os Eventos, bem como não adotar a política 
de punição. 

• Definição e Competência 

Instância do serviço de saúde criado para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à 
segurança do paciente, compete a este o desenvolvimento de ações para redução a um mínimo 
aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado da saúde. 

As principais atividades do Núcleo de Segurança do Paciente serão: 

./ Notificar os órgãos vigentes; 
./ Estabelecer normas específicas para a Gestão de Riscos visando o cumprimento da 

Política de Segurança do Paciente; 
./ Cumprir os critérios estabelecidos para o Gerenciamento de Risco, visando à cultura de 

notificação dos Eventos, tecnovigilância, hemovigilância e farmacovigilância; 
./ Apoiar a implantação da Política de Segurança do Paciente nas respectivas unida 

assistenciais; 
./ Assessorar o desenvolvimento de normas específicas para a Gestão de Risco e r t 

Segurança do Paciente; 
u ./ Fomentar a identificação e mitigação sistemática dos riscos, por meio de ferramentas da 

qualidade, para garantir a segurança do paciente; 

d 
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v" Informar as Unidades Assistenciais sobre o cumprimento da Política de Segurança do 
Paciente; e 

v" Gerenciar com foco na melhoria contínua e nas melhores práticas e o cumprimento das 
legislações pertinentes. 

O Núcleo de Segurança do Paciente terá seu horário de atendimento de segunda a sexta-feira, 8h dia. 

• Composição e Qualificação da Equipe Profissional 
O Núcleo de Segurança do para cumprir os seus objetivos conta com um profissional 
médico/enfermeiro contratado para este fim e também com representantes de diversas áreas do 
hospital, são eles: 

• Gerente de Risco (médico ou enfermeiro) 
• Representante da direção 

• Representante da enfermagem 
• Representante do corpo clínico 
• Representante médico da equipe cirúrgica 
• SCIH 
• Educação continuada 
• Fisioterapeuta 
• Farmacêutico 
• Nutricionista 
• Representante do Banco de Sangue/Agência Transfusional 
• Representante administrativo 

Responsabilidades dos Integrantes do Núcleo: Compete aos integrantes do Núcleo de Seguranç 
do Paciente garantir a implantação e cumprimento da política de Segurança da unidade, elaborar, 
divulgar e gerenciar os protocolos assistenciais, bem como fomentar e acompanhar as notificações de 
eventos e os resultados das ações de melhoria junto às diversas áreas da unidade. 

v" Requisitos: São requisitos mínimos para a equipe que formam o Núcleo e 
Segurança do Paciente, formação técnica na área de atuação e experiência em 
unidade hospitalar, também é desejável conhecimento em gerenciamento de riscos 
e experiência anterior em implantação do Programa Brasi leiro de Segurança do 
Paciente. 
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• Metodologia 
A metodologia adotada pelo Núcleo de Segurança do Paciente segu i rá a Pol ít ica de Segurança do 
Paciente da OMS - Organização Mundial de Saúde. 

As principais etapas da metodologia serão: 

• Criação do Núcleo de Segurança do Paciente 
./ Divu lgação de conceitos (defin ições baseadas na OMS, evento sentinela ,  evento 

adverso, gestão de riscos, m itigação e gerenciamento de riscos) . 
./ Definição do processo para as notificações dos Eventos. 

• Implantação do Plano de Segurança do Paciente 
./ Elaboração de documento apontando as s ituações de risco e descrição das estratégias 

e ações defin idas para a gestão de risco visando à prevenção e a m itigação dos 
Eventos, desde a admissão até a transferência, a alta ou o óbito do paciente . 

./ Apresentação da Pol ít ica de Segurança do Paciente . 
./ Mapeamento dos processos . 
./ Aval iação Prel iminar de Riscos - APR. 
./ Planejamento e execução das Auditorias de Riscos. 

• Notificações no site da Anvisa (Notivisa) 

• 

./ Cadastro da un idade junto á ANVISA. Cabe sal ientar que a un idade deverá ter um 
responsável legal do Núcleo de Segurança do Paciente - Pessoa física , responsável 
por representar a institu ição (Gestor Médico de Segurança do Paciente) .  

Gestão das Notificações 
./ Notificação do incidente (através de urna ou registro eletrônico) . 
./ Análise d iária dos Eventos (Equipe da gerência de risco) . 
./ Reunião semanal para classificação dos Eventos (Núcleo de Segurança do Paciente) .  

./ 

./ 

Investigação do incidente (Núcleo de Segurança do paciente e envolvidos no 
incidente) . 
Elaboração de planos de melhoria para evitar a repetição do incidente . 
Notificação dos órgãos legais (caso seja necessário) .  

[J 

� 
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• Cronograma de Reuniões do Núcleo de Segurança do Paciente 

13.10 

Ações 

Criação 

Implantação 

Reunião 

Ordinária 

Plano de 

Trabalho 

Relatório 

Mês 

N ÚCLEO HOSPITALAR DE E PIDEMIOLOGIA - N H E  

}' 

O Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) é responsável pelo planejamento e execução das ações / 

de epidemiologia hospitalar, incluindo a vigilância epidemiológica das doenças de notificação 
compulsória e outros fatos de interesse para a saúde pública, ou seja é o serviço do hospital 
responsável pela vigi lância permanente dos problemas de saúde que podem por em risco a saúde da 
população. 

O NHE também realiza a Epidemiologia Hospitalar, que é a coleta, análise e interpretação continua 
e sistemática de dados de saúde do hospital essenciais para o planejamento, implementação de 
práticas integradas à disseminação desta informação em tempo adequado aos que precisam conhecê
la. Têm como principal objetivo a vigilância das doenças de notificação compulsória (DNC). 

As DNC são assim designadas por constarem da Lista de Doenças e Agravos de Notificaçã 
Compulsória (DNC) em âmbito mundial, nacional ,  estadual e municipal. São doenças cuja gravidade, 
magnitude, transcendência, capacidade de disseminação do agente causador e potencial de causa� 
surtos e epidemias exigem medidas eficazes para a sua prevenção e controle. 

O Núcleo de Epidemiologia terá seu horário de at3endimento de segunda a sexta-feira, 8h dia . 

./ Composição 
1 Médico 
1 Enfermeiro do SCI H 
1 Auxiliar do SPP/Estatística 

\ � 
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../ Competências do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia 

1 - elaborar e manter em operação um sistema de busca ativa para os pacientes internados e atendidos 
em pronto-socorro e ambulatório da unidade hospitalar, para a detecção das doenças e agravos 
constantes da Portaria nº 5/SVS/MS, de 2006; 
l i  - elaborar e manter em operação sistema de busca ativa para detecção e notificação dos óbitos 
ocorridos no ambiente hospitalar, prioritariamente dos óbitos maternos declarados, de mulher em idade 
fértil, infantil e fetal, nos termos das Portarias nºs 1.119/GM/MS, de 5 de junho de 2008, e 72/GM/MS, 
de 11 de janeiro de 201 O, e dos óbitos por doença infecciosa e mal definidos; 
I l i  - notificar ao primeiro nível hierárquico superior da vigilância epidemiológica as doenças e agravos 
de notificação compulsória (DNC) detectados no âmbito hospitalar, de acordo com os instrumentos e 
fluxos de notificações definidos pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS); 
IV - realizar a investigação epidemiológica das doenças, eventos e agravos constantes da Portaria nº 

5/SVS/MS, de 2006, detectados no ambiente hospitalar, em articulação com a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) e com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), incluindo as atividades de interrupção da 
cadeia de transmissão de casos e surtos, quando pertinentes, segundo as normas e procedimentos 
estabelecidos pela SVS/MS; 
V - participar da investigação de óbitos maternos declarados e de mulheres em idade fértil, ocorridos 
no ambiente hospitalar, em conjunto com a comissão de análise de óbitos e em articulação com a SMS 
e com a SES, nos termos da Portaria nº 1.119/GM/MS, de 2008; 
VI - participar da investigação dos óbitos infantis e fetais ocorridos no ambiente hospitalar, em conjunto 
com a comissão de análise de óbitos e em articulação com a SMS e com a SES, nos termos definidos 
na Portaria nº 72/GM/MS, de 201 O; 
VII - incentivar a realização de necropsias ou a coleta de material e fragmentos de órgãos para exames 
microbiológicos e anátomo-patológicos, em caso de óbitos por causa mal definida ocorridos no 

í 
ambiente hospitalar; 
VIII - desenvolver processo de trabalho integrado aos setores estratégicos da unidade hospitalar, para 
fins de implementação das atividades de vigilância epidemiológica - tais como os Serviços de Arquivo 
Médico e de Patologia; as Comissões de Revisão de Prontuário, de Óbitos e de Controle de Infecção 
Hospitalar; a Gerência de Risco Sanitário Hospitalar; a farmácia e o laboratório - para acesso às 
informações necessárias à detecção, monitoramento e encerramento de casos ou surtos so I 

investigação; !, IX - validar as Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) cujo código da Classificação lnternacio 
de Doenças (CID) indique tratar-se de internação por doença de notificação compulsória, nos termos 
definidos na Portaria Conjunta nº 20/SAS/SVS/MS, de 25 de maio 2005; 
X - promover treinamento continuado para os profissionais dos serviços, estimulando a notificação das 
doenças no ambiente hospitalar; 
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XI - monitorar e avaliar o preenchimento das declarações de óbitos e de nascidos vivos; 
XII - monitorar, avaliar e divulgar o perfil de morbimortalidade hospitalar, incluindo as DNC detectadas 
nesse ambiente, subsidiando o processo de planejamento e a tomada de decisão dos gestores do 
hospital, dos gestores estaduais e dos municipais dos sistemas de vigilância e de atenção à saúde; 
XIII - realizar o monitoramento de casos hospitalizados por doenças e agravos prioritários para o SNVS, 
de acordo com as prioridades definidas pela SVS/MS, com base na situação epidemiológica e na 
viabilidade operacional; e 
XIV - apoiar ou desenvolver estudos epidemiológicos ou operacionais complementares de DNC no 
ambiente hospitalar, incluindo a avaliação de protocolos clínicos das DNC, em consonância com as 
prioridades definidas pelos gestores do SNVS. 

• Procedimentos Técnicos Aplicáveis: 
./ Vigilância Epidemiológica das DNC, DANTS (Doenças e Agravos Não 

Transmissíveis) e agravos inusitados 

,/ 

Elaboração de normas e rotinas técnico- operacionais, visando a detecção, 
prevenção e controle dessas doenças e agravos 
Capacitação dos colaboradores, no que diz respeito a Vigilância 
Epidemiológica 

./ Realizar notificação e investigação de: agravo inusitado à saúde e de surtos e 
suspeita de problema de saúde de notificação compulsória. 

• Cronograma de Reuniões do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia 

Ações 
Mês 

Criação 

Implantação 

Reunião 

Ordinária 

Plano de 

Trabalho 

Relatório 

\ 4i 
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1 3 . 1 1 N ÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO 

(com base na PORTARIA Nº 1 .559 de 2008 que institui a Política Nacional de Regulação do SUS; Portaria SAS nº 494/2006, 

Portaria GM nº 1 57 1 /2007, Portaria 3390 - art. 11º §6º e Portaria 3410 - a rt. 8º) 

As ações de que trata a Política Nacional de Regulação do SUS estão organizadas em três dimensões 
de atuação, necessariamente integradas entre si: 
1 - Regulação de Sistemas de Saúde 
l i  - Regulação da Atenção à Saúde 
I l i  - Regulação do Acesso à Assistência 

A Regulação do Acesso ou regulação assistencial, tem como objetos a organização, o controle, o 
gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS, e como sujeitos 
seus respectivos gestores públicos, sendo estabelecida pelo complexo regulador e suas unidades 
operacionais e esta dimensão abrange a regulação médica, exercendo autoridade sanitária para a 
garantia do acesso baseada em protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização. 

A Regulação do Acesso à Assistência é efetivada pela disponibilização da alternativa assistencial mais 
adequada à necessidade do cidadão por meio de atendimentos às urgências, consultas, leitos e outros 
que se fizerem necessários contempla as seguintes ações: 
I regulação médica da atenção pré-hospitalar e hospitalar às urgências; 
l i  controle dos leitos disponíveis e das agendas de consultas e procedimentos especializados; 
I l i  padronização das solicitações de procedimentos por meio dos protocolos assistenciais; e 
IV o estabelecimento de referências entre unidades de diferentes níveis de complexidade, d� 
abrangência local, intermunicipal e interestadual, segundo fluxos e protocolos pactuados. A regulação 
das referências intermunicipais é responsabilidade do gestor estadual, expressa na coordenação do 
processo de construção da programação pactuada e integrada da atenção em saúde, do processo de 
regionalização, do desenho das redes. 

São atribuições da regulação do acesso: 
I garantir o acesso aos serviços de saúde de forma adequada; 
l i  garantir os princípios da eqüidade e da integralidade; J 
profissionais de saúde; 
IV elaborar, disseminar e implantar protocolos de regulação; 

I l i  fomentar o uso e a qualificação das informações dos cadastros de usuários, estabelecimentos e 

t 
V diagnosticar, adequar e orientar os fluxos da assistência; 
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VI construir e viabilizar as grades de referência e contrareferência; 
VII capacitar de forma permanente as equipes que atuarão nas unidades de saúde; 
VIII subsidiar as ações de planejamento, controle, avaliação e auditoria em saúde; 
IX subsidiar o processamento das informações de produção; e 
X subsidiar a programação pactuada e integrada. 

São atribuições do Complexo Regulador: 
I fazer a gestão da ocupação de leitos e agendas das unidades de saúde; 
l i  absorver ou atuar de forma integrada aos processos autorizativos; 
I l i  efetivar o controle dos limites físicos e financeiros; 
IV estabelecer e executar critérios de classificação de risco; e 
V executar a regulação médica do processo assistencial. 

:2 2 4  7 

Cabe ao Complexo Regulador Municipal a gestão e gerência da Secretaria Municipal de Saúde, 
regulando o acesso da população própria às unidades de saúde sob gestão municipal, no âmbito do 
Município, e garantindo o acesso da população referenciada, conforme pactuação. 

O Complexo Regulador será organizado em: 
I Central de Regulação de Consultas e Exames: regula o acesso a todos os procedimentos 
ambulatoriais, incluindo terapias e cirurgias ambulatoriais; 
li Central de Regulação de Internações Hospitalares: regula o acesso aos leitos e aos procedimentos 
hospitalares eletivos e, conforme organização local, o acesso aos leitos hospitalares de urgência; e 
I l i  Central de Regulação de Urgências: regula o atendimento pré-hospitalar de urgência e, conto 
organização local , o acesso aos leitos hospitalares de urgência. 

A Central Estadual de Regulação da Alta Complexidade CERAC será integrada às 
regulação de consultas e exames e internações hospitalares. 

Cabe aos Municípios: 
I operacionalizar o complexo regulador municipal e/ou participar em cogestão da operacionalização 
dos Complexos Reguladores Regionais; 
l i  viabilizar o processo de regulação do acesso a partir da atenção básica, provendo capacitação,, 
ordenação de fluxo, aplicação de protocolos e informatização; l 

./ 

Il i coordenar a elaboração de protocolos clínicos e de regulação, em conformidade com os protocolo 

( estaduais e nacionais; 
IV regular a referência a ser realizada em outros Municípios, de acordo com a programação pactuada 
e integrada, integrandose aos fluxos regionais estabelecidos; 

\ 
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V garantir o acesso adequado à população referenciada, de acordo com a programação pactuada e 
integrada; 
VI atuar de forma integrada à Central Estadual de Regulação da Alta Complexidade CERAC; 
VII operar o Centro Regulador de Alta Complexidade Municipal conforme pactuação e atuar de forma 
integrada à Central Estadual de Regulação da Alta Complexidade CERAC; 
VIII realizar e manter atualizado o cadastro de usuários; 
IX realizar e manter atualizado o cadastro de estabelecimentos e profissionais de saúde; 
X participar da elaboração e revisão periódica da programação pactuada e integrada intermunicipal e 
interestadual; 
XI avaliar as ações e os estabelecimentos de saúde, por meio de indicadores e padrões de 
conformidade, instituídos pelo Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde PNASS; 
XII processar a produção dos estabelecimentos de saúde próprios, contratados e conveniados; 
XIII contratualizar os prestadores de serviços de saúde; e 
XIV elaborar normas técnicas complementares às das esferas estadual e federal. 

Regulação sobre Sistemas de Saú�e _ _  ·---

Fonte: www. fehosp.com.br 

Situação Atual da Regulação no CHPEO 

Pactos 

tnterfedaratlvos 

Contratuanza.ção de 

Avaliação de 
Serviços de 

Saúde 

Audito 

serviços de saúde 

A Coordenadoria Setorial de Regulação de Acesso de Campinas, atuante desde setembro de 2007 e 
instituída pela Lei Complementar nº 66 de 16 de abril de 2014 constitui-se em unidade integrante 

� / �
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sistema de urgência/emergência municipal e subordinada ao Departamento de Gestão e 
Desenvolvimento Organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, onde se inserem a Regulação de 
Alta Complexidade, de Internações Hospitalares e parte da Regulação de Consultas Especializadas e 
Exames de Média Complexidade. 
A Regulação de Internações Hospitalares visa à regulação de acesso (leitos) entre Unidades de 
Atendimento às urgências e emergências e Unidades de Internação em leitos de média e alta 
complexidade, Unidades de Terapia Intensiva adulto, pediátrica e neonatal, leitos cirúrgicos e 
Psiquiatria, tendo como princípio norteador a equidade. 
Regula e monitora a totalidade dos leitos SUS, dos serviços hospitalares próprios ou contratualizados 
ao SUS Campinas; realiza visitas aos prestadores; participa da implantação dos Núcleos Internos de 
Regulação, da regulação nas Linhas de Cuidado, da implantação e regulação das Redes de Atenção 
à Saúde e suas Redes Temáticas Prioritárias, da avaliação mensal dos recursos disponíveis nos 
prestadores e dos grupos de discussão dos Hospitais. Os censos nominativos destas enfermarias são 
disponibilizados diariamente para que ocorra a internação regulada. Utiliza-se do Sistema CROSS de 
Regulação. 
À Regulação de Média e Alta Complexidade compete a regulação de procedimentos ambulatoriais de 
média e alta complexidade segundo protocolos e priorização por critérios de risco, agendamento dos 
exames, processamento das informações em sistema interno, encaminhamentos dos procedimentos 
não disponíveis para os Departamentos Regionais de Saúde, bem como o monitoramento do sistema. 
Traz ainda como ações a implantação e implementação dos protocolos de acesso aos procedimentos 
e a participação junto à elaboração dos protocolos clínicos. 
A Regulação em Saúde constitui-se em importante instrumento de gestão, voltando-se para a 
otimização de recursos, articulação em rede e promovendo a equidade. A consolidação e o 
fortalecimento dos Complexos Reguladores e das Centrais de Regulação constituem-se em elemento 
estratégico para efetivação e consolidação das Redes de Atenção à Saúde e suas Redes Temáticas 
Prioritárias, bem como para as Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS). 

Modelo de Gestão da Regulação Interna do CHPEO 

Nesse contexto nacional e local que define o processo de regulação cabe ao CHPEO o papel de agente 
integrador da atenção local, através de ações planejadas e articuladas com toda a rede. 

Responsabilidades 

• Implementação da regulação médica da atenção pré-hospitalar e hospitalar 

• Padronização do processo e priorização de agendamento por meio de protocolos assistenciais. 

• Gerenciamento de filas de espera para cirurgias eletivas. 

Será utilizado como referência na construção do acesso do paciente ao CHPEO: \ /J: 
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• Evidências cl ín icias; Linha de cuidado; Prioridades; Pactuação; Critérios de uti l ização; 
Suficiência e qual idade 

Será util izado como referência para monitoramento do acesso ao CHPEO: 

• Cálculo e uso de ind icadores; I ndicadores SIA SIH;  Metas Contratuais 

• Conjunto de ações e recursos para ating ir as metas,  monitoradas pelo sistema 

Será util izado como instrumento de avaliação a auditoria cl ínica: 

• Baseado nas melhores evidências científicas 

• Foco no cliente e no resu ltado 

• I nspeção deta lhada e aval iação de registros cl ín icos selecionados por profissional qual ificado para 
melhorar a qual idade de assistência à pacientes e resu ltados. 

O acesso dos pacientes ao CHPEO é definido pelo sistema de referência e contra referência, através 
das seguintes vias de acesso: 

• Atendimento de Urgência e Emergência 
• Atendimento de Consulta Especia l izada - Ambulatório 
• Encaminhamento para Cirurgia Eletiva 
• Encaminhamento pata Exames de Diagnóstico e Tratamento 
• Atendimento aos encaminhamentos da Regu lação e Unidades Básicas 

A coordenação assistencial é atributo organizacional do Hospital que se traduz na percepção de 
continuidade dos cuidados na perspectiva do usuário. 

O Hospital estará empenhado em estabelecer um sistema efetivo onde a referência acontece quan o 
um serviço de menor complexidade encaminha pacientes a um serviço de maior complexidad 
acompanhando-o e marcando seu atendimento. E a contra referência acontece quando a situação eJ 

resolvida e o paciente é encaminhado novamente ao serviço de procedência para continuar o seu 
acompanhamento, através da Un idade Básica de Saúde mais próxima à residência do paciente, 
visando o melhor funcionamento da rede e a melhor qual idade de atendimento à saúde da população. 

I 

.Y 

ronograma 
Ações 

Reunião inicial com UBSs, Hospitais, SAMU, Regulação 

- Levantamento e Diagnóstico 

Apresentação da proposta do fluxo de referência 

Apresentação da proposta do fluxo de contra referência 

Reunião de aprovação da proposta de fluxos do paciente 

para Referência e Contra-Referência 
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As principais atividades de Regulação e Transporte do CHPEO serão: 

• Como Serviço Médico Solicitante 

../ O médico responsável pelo paciente seja ele plantonista, diarista ou o médico assistente, deve 
realizar as solicitações de transferências à Central de Regulação ou realizar contato prévio 
com o serviço potencialmente executante; 

../ Não remover paciente em risco iminente de vida, sem prévia e obrigatória avaliação e 
atendimento respiratório, hemodinâmico e outras medidas urgentes específicas para cada 
caso, estabilizando-o e preparando-o para o transporte; 

../ Esgotar seus recursos antes de acionar a central de regulação ou outros serviços do sistema 
local e regional; 

../ A decisão de transferir um paciente grave é estritamente médica e deve considerar os 
princípios básicos do transporte, quais sejam: não agravar o estado do paciente, garantir sua 
estabilidade e garantir transporte com rapidez e segurança; 

../ Informar ao médico regulador, de maneira clara e objetiva, as condições do paciente; 
../ Elaborar documento de transferência que deve acompanhar o paciente durante o transporte 

(e/ou ser enviado a Central de Regulação via fax, e-mail, ou software) e compor seu prontuário 
na unidade executante, registrando informações relativas ao atendimento prestado na 
unidade solicitante, como diagnóstico de entrada, exames realizados e as condutas 
terapêuticas adotadas. Este documento deverá conter o nome e CRM legíveis, além da 
assinatura do sol icitante; 

../ Se possível, obter a autorização escrita do paciente ou seu responsável para a transferência. 
1..., Poderá prescindir desta autorização sempre que o paciente não esteja apto para fornecê-la, 

não esteja acompanhado de possível responsável ou em caso de indicação médica absoluta; 
../ A responsabilidade da assistência ao paciente transferido é do médico solicitante, até que o 

mesmo seja recebido pelo médico da unidade responsável pelo transporte, nos casos de 
transferência em viaturas de suporte avançado de vida ou até que o mesmo seja recebido 
pelo médico do serviço receptor, nos casos de transferência em viaturas de suporte básico de 
vida ou viaturas de transporte simples. O início da responsabilidade do médico da viatura de 
transporte ou do médico da unidade receptora não cessa a responsabilidade de indicação e . 
aval iação do profissional da unidade solicitante; ( 

../ Nos casos de transporte de pacientes em suporte básico de vida para unidades de apoio 
diagnóstico e terapêutico, para realização de exames ou tratamentos, se o paciente 
apresentar intercorrências de urgência, a responsabi lidade pelo tratamento e estabilização é 

/,1 
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da unidade que está realizando o procedimento, que deverá estar apta para seu atendimento, 
no que diz respeito a medicamentos, equipamentos e recursos humanos capacitados; 

./ Nos casos de transporte de pacientes críticos para realização de procedimentos diagnósticos 
ou terapêuticos e, caso estes serviços situem-se em clínicas desvinculadas de unidades 
hospitalares, o suporte avançado de vida será garantido pela equipe da unidade de transporte; 

./ Nos locais em que as Centrais de Regulação ainda não estejam estruturadas ou em pleno 
funcionamento, é vedado a todo e qualquer solicitante, seja ele público ou privado, remover 
pacientes sem contato prévio com a instituição/serviço potencialmente receptor; 

./ Nos locais em que as Centrais de Regulação já estão em funcionamento, nenhum paciente 
poderá ser transferido sem contato prévio com a mesma ou contrariando sua determinação; 

./ Nos casos de transferências realizadas pelo setor privado, o serviço ou empresa solicitante 
deverá se responsabilizar pelo transporte do paciente, bem como pela garantia de recepção 
do mesmo no serviço receptor, obedecendo às especificações técnicas estabelecidas neste 
regulamento; e 

• Como Equipe de Transporte 

./ Acatar a determinação do médico regulador quanto ao meio de transporte e tipo de 
ambulância que deverá ser utilizado para o transporte; 

./ Informar ao médico regulador caso as condições clínicas do paciente no momento da 
recepção do mesmo para transporte não sejam condizentes com as informações que foram 
fornecidas ao médico regulador e repassadas por este à equipe de transporte; 

./ No caso de transporte terrestre, deverão ser utilizadas as viaturas de transporte simples para 
os pacientes eletivos, em decúbito horizontal ou sentados, viaturas de suporte básico ou 
suporte avançado de vida, de acordo com o julgamento e determinação do médico regulado 
a partir da avaliação criteriosa da história clínica, gravidade e risco de cada paciente, estan� 
tais viaturas, seus equipamentos, medicamentos, tripulações e demais normas técnicas JJ 
estabelecidas pela legislação vigente; 

./ O transporte inter-hospitalar pediátrico e neonatal deverá obedecer às diretrizes técnicas já 
estabelecidas e inclusive bem explicitadas na Resolução CFM n.º 1 .672/03 (CONSELH

V FEDERAL DE MEDICINA, 2003b): ambulâncias equipadas com incubadora de transporte e 
demais equipamentos necessários ao adequado atendimento neonatal e pediátrico; / 

./ Registrar todas as intercorrências do transporte no documento do paciente; 
./ Passar o caso, bem como todas as informações e documentação do paciente, ao médico do 

serviço receptor; 
./ Comunicar ao médico regulador o término do transporte; e 
./ Conduzir a ambulância e a equipe de volta à sua base. 

\ � 
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• Como Serviço Médico Receptor 

2 2 5 3 

../ Garantir o acolhimento médico rápido e resolutivo às solicitações da Central de Regulação 
médica de urgências; 

../ Informar imediatamente à Central de Regulação se os recursos diagnósticos ou terapêuticos 
da unidade atingirem seu limite máximo de atuação; 

../ Acatar a determinação do médico regulador sobre o encaminhamento dos pacientes que 
necessitem de avaliação ou qualquer outro recurso especializado existente na unidade, 
independente da existência de leitos vagos ou não - conceito de "vaga zero" ; 

../ Discutir questões técnicas especializadas sempre que o regulador ou médicos de unidades 
solicitantes de menor complexidade assim demandarem; 

../ Preparar a unidade e sua equipe para o acolhimento rápido e eficaz dos pacientes graves; 
../ Receber o paciente e sua documentação, dispensando a equipe de transporte, bem como a 

viatura e seus equipamentos o mais rápido possível; e 
../ Comunicar a Central de Regulação sempre que houver divergência entre os dados clínicos 

que foram comunicados quando da regulação e os observados na recepção do paciente. 

• Metodologia 

• Implantação do Fluxo de Regulação 
../ Definição do fluxo interno de solicitação e aceite dos pacientes com interface da 

Regulação . 

../ Divulgação do fluxo do processo de recebimento de solicitação de vaga do Hospital 
(recebimento do contato da Regulação, discussão do caso com o médico solicitant 
e análise da liberação da vaga, comunicação com a equipe para recepção o 
paciente e recepção, acolhimento, avaliação e definição da conduta assistencial do 
paciente) . 

../ Divulgação do fluxo do processo de solicitação de vaga da Regulação (análise da 
condição do paciente, solicitação da vaga para a Regulação e orientação sobre as 
condições do paciente). 

• Gerenciamento das Solicitações 
../ Informação diária à Regulação com informações sobre os recursos disponíveis no 

Hospital. 
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./ Acompanhamento diário das solicitações e conduta proativa para finalização dos 
casos . 

./ Análise mensal dos resultados da Regulação e discussão junto às partes 
interessadas (Secretárias de Saúde, bem como unidades solicitantes) a fim de 
melhorar o fluxo de informações e resolutividade dos casos. 

13. 12 TRANSPORTE DE PACIENTE 

Será oferecido transporte aos pacientes que tiverem alta hospitalar e que necessitem de transporte 
para o domicílio, bem como para pacientes que necessitem de translado inter-hospitalar (exames, inter 
consulta, outros), conforme indicação do serviço social. Para o transporte será utilizada a ambulância 
básica do SAMU que atualmente está descentralizada no CHPEO. Será provido pela Organização 
Social a contratação dos recursos humanos necessários e manutenção do veículo. 
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1 25r: 1'.J ;) 

A Gestão Administrativa executa as políticas, diretrizes, objetivos e metas emanadas da alta direção a 

serem implementadas no Hospital. Para atingir tais objetivos encontra-se estruturada através das 

seguintes áreas: 

,/ Gestão de Pessoas 

,/ Gestão de Contratos 

,/ Gestão do Abastecimento 

,/ Gestão Financeira 

,/ Gestão do Faturamento 

,/ Gestão Patrimonial 

,/ Serviço de Prontuário do Paciente 

,/ Serviço de Atendimento ao Usuário 

,/ Núcleo da Qualidade 

,/ Tecnologia da Informação 

,/ Assessoria Jurídica 

,/ Assessoria de Comunicação 

,/ Serviço de Processamento da Roupa 

../ Serviço de Processamento e Esterilização de Materiais 

../ Serviço de Gestão de Equipamentos Médico Hospitalares 

../ Serviço de Higienização e Gestão de Resíduos 

../ Serviço de Manutenção Predial 

../ Serviço de Gestão de Estoques (Almoxarifado) 

../ Serviço de Segurança 

Os Serviços Administrativos terão seu horário de atendimento de segunda a sexta-feira, 8h dia. Os 

Serviços de Infraestrutura terão escala de plantão para finais de semana e feriados e sobreaviso. 

A seguir uma descrição de cada um dos referidos serviços abordando os aspectos técnicos e 

operacionais de seu funcionamento, conforme modelo de gestão proposto: 

../ Definição e Competência 
../ Composição e Qualificação a Equipe Profissional 
../ Procedimentos Técnicos Aplicáveis 
../ Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 
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14. GESTÃO DE PESSOAS (RECURSOS HUMANOS) 

• Definição e Competência 

2256 

A Gestão de Pessoas é responsável por garantir o provimento adequado e qualificação de 

colaboradores para que o Hospital possa operar na sua plenitude. Estabelecer os processos internos 
de gestão de pessoas garantindo seu alinhamento com as premissas, políticas e estratégias 
institucionais . 

../ Estabelecer as diretrizes para identificação, atração, seleção, admissão, assim com 
promover e integrar colaboradores para atendimento às necessidades dos cargos da 
empresa . 

../ Treinar e desenvolver as competências dos colaboradores propiciando ao profissional 
a oportunidade de desenvolver suas potencialidades e ampliar seus conhecimentos, 
visando seu crescimento e a conscientização de seu papel como profissional da saúde . 

../ Reter bons profissionais praticando critérios objetivos de avaliação de desempenho, 
motivação e criando oportunidades internas de crescimento . 

../ Aplicar com rigor a legislação trabalhista assegurando o cumprimento de direitos e 
obrigações . 

../ Manter condições laborais adequadas de saúde e segurança para os profissionais . 
../ Mensurar e analisar os indicadores dos processos realizados. 

A Gestão de Pessoas será composta pelos seguintes subsistemas: 

../ Recursos Humanos 
../ Departamento Pessoal 
../ Segurança e Medicina do Trabalho 
../ Núcleo de Educação Permanente 

Os subsistemas de Gestão de Pessoas terão seu horário de atendimento de segunda a sexta-feira, 8h 
dia. 

• Composição e Qualificação da Equipe Profissional 

A Gestão de Pessoas para cumprir os seus objetivos de forma segura e resolutiva conta com um 

por: 

/,! 
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Analista de Recursos Humanos Recrutamento e Seleção: Recrutar e selecionar os talentos dentro 
das competências exigidas na descrição de cargos . 

./ Requisitos: Formação superior em Psicologia; Experiência em processo de Recrutamento e 
Seleção; Pacote Office básico, aplicação de testes psicológicos. 

Analista de Recursos Humanos NEP: Promover ações de capacitação e desenvolvimento dos 

colaboradores e prestadores de serviços terceirizados visando seu pleno desenvolvimento, 
respeitando os princípios e diretrizes da instituição . 

./ Requisitos: Formação superior em Psicologia; Desejável especialização em Treinamento e 
Desenvolvimento; Vivência em Recursos Humanos; Treinamento e desenvolvimento, Instrutor 
de treinamento; Pacote Office intermediário. 

Assistente de Departamento Pessoal: Executar os serviços do departamento pessoal, controlando 
o cartão ponto, estabelecendo contratos de trabalho, remunerando empregados, demitindo 
corretamente e evitando problemas trabalhistas futuros . 

./ Requisitos: Ensino Médio Completo, Conhecimento em Rotinas de Departamento Pessoal, 
Conhecimento em folha de pagamento, admissão, demissão; Noções de Legislação do trabalho 
e contabilidade básica; Excel intermediário, sistema integrado e ponto eletrônico. 

Auxiliar de Departamento Pessoal: Organizar, controlar e executar as atividades da área de Depto. 
Pessoal assegurando o cumprimento de todas as exigências legais que regulam o vínculo 
empregatício orientando-se pelas políticas da empresa e legislação vigente . 

./ Requisitos: Ensino Médio Completo; Conhecimento em Rotinas de Departamento Pessoal; 
Desejável Conhecimento em Folha de Pagamento, Férias, Admissão, Rescisão e ponto 
eletrônico; Noções de Legislação Trabalhista, Excel Intermediário, Sistema Integrado e po� / 

eletrônico. 

Supervisor de Recursos Humanos: Promover enquanto agente provocador e facilita 
desenvolvimento do capital humano, respeitando os seus diversos papeis e as individualid 
integrando-os ao coletivo . 

./ Requisitos: Graduação em Psicologia; Desejável Especialização em Desenvolvimento do 

�::;:�=�:
ano; Desejável 2 anos nos subsistemas de Recursos Humanos; Pacote 7 

Supervisor Administrativo Pessoal: Planejar e coordenar as atividades da área de Departam 
Pessoal, observando o cumprimento da legislação trabalhista. 

./ Requisitos: Graduação em Gestão de Pessoas, Administração ou Direito; Conhecimento em 
Departamento Pessoal, Legislação Trabalhista e Previdenciária. Sistema informatizado de 

/) 

Folha de pagamento; Informática; Cálculo Folha de Pagamento, Férias, Admissão e Rescisão. 
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Técnico Segurança do Trabalho: Elaborar e orientar atividades de segurança do trabalho e 
preservação física dos funcionários, construções e instalações. Inspecionar equipamentos e condições 
de trabalho, investigar e analisar causas de acidentes para eliminar riscos. Desenvolver programas de 
treinamento e verificar o cumprimento das normas de segurança na aplicação de providências 
preventivas . 

./ Requisitos: Curso Técnico em Segurança do Trabalho; Experiência em rotinas do serviço de 

segurança do trabalho; Pacote Office Intermediário. 

Técnico de Enfermagem do Trabalho: Garantir a assistência e educação preventiva à saúde dos 
aos colaboradores . 

../ Requisitos: Curso Técnico em Enfermagem do Trabalho; Experiência em rotinas do serviço de 
enfermagem do trabalho; Pacote Office Intermediário. 

Enfermeiro do Trabalho: Realizar atendimento ambulatorial, estudar condições de segurança e 
periculosidade, acompanhar programas de promoção à saúde dos funcionários e analisar ações de 
prevenção de acidentes e doenças profissionais . 

./ Requisitos: Graduação em Enfermagem; Especialista em Enfermagem do Trabalho; Pacote 
Office intermediário. 

Médico do Trabalho: Realizar exames médicos periódicos, mantendo-se familiarizado com as 
patologias ocupacionais e suas causas, bem como o ambiente, as condições de trabalho e os riscos 
a que está ou será exposto cada trabalhador examinado . 

./ Requisitos: Graduação em Medicina; Especialista em Medicina do Trabalho. 

Nota 1: O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anexo 

- Dimensionamento de Pessoa/. 

• Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

Segue descrição dos trabalhos desenvolvidos pela Gestão de Pessoas e que farão parte integrante 
dos procedimentos técnicos da referida área, organizados nos seguintes temas: 

14.1 Cargos e Política de Salários 
14.2 Recrutamento e Seleção 
14.3 Núcleo de Educação Permanente 
14.4 
14.5 
14.6 

Gestão por Competências 
Avaliação de Desempenho 
Pesquisa de Clima Organizacional 

/l 
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14. 7 Processo de Demissional 
14.8 Controles de Departamento Pessoal 
14.9 Saúde e Segurança do Colaborador 
14.1 O Qualidade de Vida 

14.1 Cargos e Salários 

• Descrição de Cargos 

2259 

A descrição de cargos é um retrato simplificado das atividades, responsabilidades e qualificações 
pertinentes ao cargo. É determinada dentro dessa descrição a função, a quem se reporta, condições 
de trabalho e como deve ser feito, preparação técnica esperada e desejada, competências técnicas e 
comportamentais. Qualquer novo cargo e/ou alteração devem ser previamente aprovados junto a 
Diretoria. 
O objetivo da descrição de cargos é um mapeamento do trabalho realizado dentro da organização, 
que dará subsídios para o recrutamento e seleção dos profissionais, identificação das necessidades 
de treinamento, planejamento da força de trabalho, avaliação de cargos e critérios salariais, entre 
outros. 

• Política Salarial 

Os salários serão definidos pela média salarial do mercado regional para cargos operacionais e de 
média gerencia, já os cargos de estratégicos e de direção serão referenciados pelo mercado nacional, 
sempre observando os pisos das categorias profissionais. Os salários serão revistos anualmente 
conforme dissídio sindical, ou em casos previstos em convenção coletiva. Poderão ainda ocorrer 
reajustes pontuais devido necessidade de realinhamento salarial. Toda forma de reajuste deverá ter 
prévia autorização formal da Direção do Hospital, ou da Direção da OS quando forem cargos de 
Direção e equiparados. 

1 • Benefícios 

O Recursos Humanos irá desenvolver um programa de benefícios para os colaboradores como form� 
de reconhecimento, valorização e motivação. Naturalmente os benefícios serão vinculados a critérios 
objetivos de merecimento, tais como: 

Ausência de faltas não justificadas; 
Ausência advertência e/ou suspensão; 
Bom desempenho na última avaliação realizada; 
Parecer favorável do seu Supervisor e Gerente; entre outras. 
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14.2 Recrutamentos & Seleção 

Visa normatizar o processo de Recrutamento e Seleção de candidatos para o Hospital e orientar os 
gestores quanto aos procedimentos de contratação de novos colaboradores. Será instituído um 
Regulamento de Contratação de Pessoal conforme modelo apresentado no item V - Anexo Técnico. 

• Processos de Recrutamento de Profissionais 

O processo de recrutamento visa atrair candidatos com o perfil necessário garantindo a 
sustentabilidade da instituição através da admissão de colaboradores potencialmente qualificados e 
capazes de ocupar os cargos disponíveis. Este processo segue as diretrizes abaixo: 

• Todo e qualquer processo seletivo (interno e externo) será realizado pela Gestão de 
Pessoas, exceto cargos de Diretoria, definidos pela OS; 

• Toda e qualquer solicitação de recrutamento deverá ser analisada e validada pela 
Diretoria no que concerne ao dimensionamento do quadro e aspectos financeiros; 

• Impreterivelmente, todos os candidatos (internos e externos) serão mensurados pelo 
processo de entrevista comportamental/competências, inventários psicológicos, provas 
práticas e teóricas acompanhadas e validadas pelo gestor da área conforme segue: 

../ Aplicar prova teórica específica para cada cargo sendo que o candidato deverá obter / 
média de no mínimo 60% do total da prova; 

../ Produzir uma redação de até 20 linhas; 
../ Quando couber, realização de prova prática, acompanhada e realizada pelo gestor da 

área. Esta deverá ser mensurada qualitativamente pelo gestor da área; 
../ Aplicação de inventários psicológicos 

• É de responsabilidade da Gestão de Pessoas organizar o processo de admissão do 
novo colaborador: convocar, requisitar documentos e encaminhar para exame 
admissional; 

• Em parceria com o Departamento Pessoal, validar e aprovar os documentos pertinentes 

• 
à contratação e admissão do novo colaborador no sistema; 

Quando do remanejamento interno de profissional, este deverá passar por entrevi�ta) 
comportamental/competências com o Recursos Humanos para avaliar aderência àô' 
perfil à nova vaga. 

• Processo Seletivo Externo 1 Tem como objetivo buscar candidatos no mercado de trabalho aptos para preencher vag�j8� 
instituição. Para tal, é realizado divulgação em locais específicos que propiciem a população eferna 
reconhecer as oportunidades oferecidas pelo Hospital. 

Aveo;d, Aotóo;o Jose De Cacvc,llw, 409 CCP 17250 O� �p fone, (14) 3662-939; l 287 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

Visto a dificuldade de encontrar candidatos para determinados cargos, em casos pontuais, o hospital 
poderá contratar os serviços de uma consultoria externa para captação e contratação de pessoal 
qualificado. 

• Processos Seletivos Interno 

Tem como objetivo motivar os colaboradores, retendo talentos através de oportunidades de 
crescimento e desenvolvimento de uma carreira profissional na própria instituição. 

• Avaliações De Experiência 45 E 90 Dias 

Para avaliar e potencializar o desenvolvimento do novo colaborador será realizado, aos 45 e 90 dias 
após admissão, a avaliação de experiência. A avaliação será realizada pelo gestor imediato e 
acompanhada ativamente pelo colaborador. Essa avaliação será formalizada, registrada e arquivada 
no prontuário do profissional. 

14.3 Núcleo De Educação Permanente (NEP) / 
Treinar e desenvolver as competências técnicas e comportamentais dos colaboradores propiciando a 
oportunidade de desenvolver suas potencialidades e ampliar seus conhecimentos, visando o melhor 
desempenho no trabalho e conscientização do seu papel como profissional da saúde. O NEP será 
parte integrante do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente na estrutura do Hospital. 

• Desenvolvimento de Pessoas 

Com objetivo de desenvolver constantemente os colaboradores, aumentado assim os conhecimentos, 
habilidades e competências da sua força de trabalho, melhorando o desempenho geral da 
organização. Este processo inicia-se desde o primeiro dia de trabalho, na integração 
institucional/setorial. Na sequência acompanhamos sua adaptação e construção dos conhecimentos 
internos nas avaliações de experiência e desempenho, bem como nos treinamentos pontuais internos 
ou externos viabilizados pelo NEP. 

• Programa de Integração Institucional e Setorial 

A integração será aplicada a todo novo colaborador. O programa de integração será estabelecido em 

/ 

44 horas, sendo às 8 primeiras horas para temas institucionais gerais, onde o novo colaborador irá 
conhecer a instituição como um todo. Na sequência, tem-se às 36 horas setoriais utilizadas no 
programa de desenvolvimento setorial elaborado pelo gestor da área, em parceria com o NEP, para ·

) que o novo colaborador seja capacitado nas rotinas operacionais pertinentes a sua atuação. 

• Treinamentos ( 
Refere-se à aquisição de conhecimentos, habilidades e competências como resultado de form ã6 r 
profissional ou do ensino de habilidades práticas relacionadas às competências úteis específicas. Para 
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tanto os gestores deverão disponibilizar suas equipes, em horários específicos pré-estabelecidos, ou 
em treinamentos in loco, sempre que convocados pelo NEP. 

• Levantamento da Necessidade de Treinamentos - LNT 

É uma ferramenta que atua concomitantemente com o planejamento estratégico da instituição, com o 
intuito de programar anualmente os treinamentos técnicos de aperfeiçoamento. O LNT deve ser flexível 
e compreender a necessidade das equipes no período e estará sempre disponível para consulta no 
NEP. Do LNT geramos o PAT (Plano Anual de Treinamento), um cronograma anual, em que todos os 
treinamentos estão dispostos e acessíveis à gestão do responsável da área. 

• Treinamentos Internos 

São os treinamentos promovidos e administrados pelo próprio Hospital. Podem ser ministrados por 
colaboradores, comissões específicas, gestores, setores específicos ou através de empresas 
contratadas especificamente para tal. Para garantir a eficácia de todo e qualquer conhecimento 
transmitido, este deverá seguir as seguintes diretrizes: 

../ Convidar o instrutor, interno ou externo, alinhando os detalhes para a realização do 
evento, bem como capacitá-lo quanto aos padrões utilizados no Hospital; 

../ Validar o Plano de Aula, com todos os campos preenchidos e discutidos no intuito de 
garantir a melhor aplicabilidade dos recursos disponíveis; 

../ Certificar-se da logística antes, durante e após o evento, como divulgação, agenda do 
local, confecção de convites/convocação dos colaboradores à participação, e demais 
peculiaridades dos treinamentos; 

../ Fornecer ao palestrante os formulários Lista de Presença e Avaliação de Reação 
solicitando que, impreterivelmente, ambas sejam respondidas pelos participantes; 

../ Discutir e formalizar entre palestrante, gestor da área e NEP, o modelo de avaliação e 
/ 

eficácia a ser utilizado, bem como acompanhar todo o processo, tabulando os dadps e 
arquivando todo o material utilizado para consulta futura. ( 

• Avaliações de Eficácia 

As avaliações nos conduzem para uma melhor visualização do novo aprendizado. Não basta só treinar, 
é necessário encontrarmos uma melhor forma de mensurar o conteúdo assimilado ou não pelos 
participantes. Devemos ter uma ideia, a priori, quanto ao impacto causado pelo treinamento, bem coíl}l 
medir os níveis de aprendizagem e conhecimentos adquiridos, técnicos e relacionais refletido 
mudança de comportamento do colaborador. 
Para garantir a eficácia de um treinamento será aplicada avaliação pós-treinamento, que será realizada 
em períodos distintos: 
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./ Avaliação de Reação (curto prazo) será sempre aplicada ao término de todos os treinamentos. 
O objetivo é medir a percepção dos participantes em relação às experiências de aprendizado, 
ao conteúdo, ao facilitador e a relevância para o trabalho; 

./ Avaliação de Aprendizagem, quando prevista no formulário Plano de Aula, deverá ser aplicada 
ao término de cada evento e ter a média mínima de 70% do total da avaliação, seguindo o 
padrão de instituições de formação técnica. Esta, por sua vez, deverá ser discutida entre 
instrutor, Gestor da área e NEP, visualizando a melhor forma para aplicação. Deve ser corrigida 
pelo instrutor do treinamento e entregue ao NEP para arquivamento com a devida nota, 
assinada pelo instrutor. Caso essa avaliação não atinja os índices esperados, cabe ao NEP 
planejar , junto ao requisitante do treinamento, uma forma de replicar o assunto abordado; 

./ A Avaliação de Eficácia (médio e longo prazo) tem como objetivo avaliar a retenção e 

aplicabilidade do conhecimento adquirido. Este é o resultado tangível, mensurado da cadeia de 
evidências que valida o que os níveis anteriores mostraram por meio de dados. 

• Treinamentos Externos 

Referem-se a cursos, seminários, congressos, palestras, workshops, encontros e similares, oferecidos 
por instituições ou empresas e não abrangidos pelo PA T. O NEP deverá manter controle referente a 
esses treinamentos. Os cursos externos ou eventos devem ser indicados, de forma seletiva, aos 
colaboradores que tenham necessidade para o aprimoramento e/ou reciclagem/atualização da função. 
O gestor deverá encaminhar solicitação ao NEP que visualizará se o conteúdo está alinhado com a 
descrição de cargo do respectivo colaborador e a viabilidade de participação. Em todos os casos, o 
participante deverá entregar ao NEP, para fins de arquivamento e consulta posterior, uma cópia do 
certificado de participação, uma cópia do material didático fornecido. Em conjunto, será analisada a 
metodologia e didática utilizada para a propagação do conhecimento adquirido para a(s) equipe(s) d 
trabalho, sempre que pertinente. 
Em casos pontuais, o NEP poderá solicitar a contratação de consultoria externa para a realização J-e ( \ 
treinamentos específicos para os profissionais do hospital. 

(J 
• Reembolsos Eventos Externos 

Será realizado o reembolso integral ao colaborador participante de eventos externos desde que 
previamente autorizados, tais como treinamentos, cursos, congressos, visitas técnicas, entre outros 
qualificados e voltados à capacitação profissional. O Hospital custeará, a priori, valores referentes r 
inscrições, transportes e hospedagens, devendo o colaborador arcar com despesas adicionais e 
apresentar em até 1 O dias, as notas fiscais e recibos justificáveis para reembolso. 

/} 
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1 4.4 Gestão Por Competência 

Competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes específicas para cada cargo 
que, seguindo uma metodologia criteriosa, torna possível mapear o perfil das competências 
necessárias para cada cargo e função. Essa metodologia constitui uma ferramenta personalizada para 
avaliar em profundidade o perfil de competências dos candidatos ao cargo, com o objetivo de identificar 
a compatibilidade entre necessidade do cargo e perfil do candidato a ocupante desse. Nesse método 
o mapeamento, a mensuração de competências e a entrevista comportamental são trabalhadas com 
foco em competências. 
A Gestão por Competência é um conjunto de práticas, consistentes, objetivas e mensuráveis que torna 
possível ao Hospital instrumentalizar o processo de Recursos Humanos para fazer gestão e 
desenvolvimento de pessoas com foco, critério e clareza. Por serem ferramentas que requerem 
conhecimento e domínio técnico específicos, serão introduzidas gradativamente na gestão do Hospital 
a partir do segundo ano de gestão, conforme maturidade dos demais processos de Gestão de 
Pessoas. 

1 4.5 Aval iações de Desempenho/ 

Definida como a identificação e mensuração das ações que os colaboradores de uma organização 
realizaram durante determinado período. A Avaliação de Desempenho, realizada quando o 
colaborador completa 12 meses de atuação, tem como objetivo diagnosticar e analisar o desempenho 
individual e grupal dos funcionários, promovendo o crescimento pessoal e profissional, bem como 
melhorar o desempenho. Além disso, fornece ao Recursos Humanos informações para tomada de 
decisões acerca de salários, bonificações, promoções, demissões, treinamento e planejamento d 

! 

carreira, proporcionando o crescimento e o desenvolvimento da pessoa avaliada. 

t O resultado deste processo visa gerar o PDI (Plano de Desenvolvimento Individual) , realizado e I 

consenso com gestor e colaborador, que deverá ser amplo, flexível e estratégico. Facilitando tamb · 
uma autocrítica sobre pontos fortes, pontos fracos, possibilidades e limites, realizados da forma mais 
transparente possível. A Avaliação de Desempenho será implementada pela Gestão de Pessoas do 
Hospital, com base em metodologia própria, viabilizando a estruturação dos planos de 
desenvolvimento individual. 

1 4.6 Pesquisas De Cl ima Organ izacional 

Considerada uma importante ferramenta para a Gestão de Pessoas e para o Planejamento Estratégico 
do Recursos Humanos. Tem como objetivo mensurar o nível de satisfação dos colaboradores com 
relação aos aspectos do ambiente organizacional e a maneira como as pessoas interagem com a 
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equipe. O resultado final apresenta as informações necessárias para a identificação de oportunidades 
de melhoria e a elaboração de um plano de ações. 
A aplicação será realizada anualmente, sempre entre o mês de outubro e novembro. O resultado é 
discutido com a Diretoria para uma visão geral da instituição, posteriormente apresentado para os 
gerentes abrindo a oportunidade para discussão. Na sequência deve ser divulgado para supervisores 
e colaboradores. 
Após divulgação, a Direção e lideranças elaboram um plano de ação para tratativa das questões com 
impacto negativo e sugestões, sempre assessorada pelo Recursos Humanos e quando pertinente por 
uma consultoria externa. 
Ações serão planejadas no sentido de valorizar o profissional que apresenta frequência regular e que 
contribui com a concretização das metas pactuadas em todos os níveis da organização. 

>'" O índice de absenteísmo será monitorado e reavaliado sistematicamente com utilização de 
ferramentas de gestão como o PDCA. 

14.7 Processos Demissionais 

Quando da opção de desligar o colaborador da empresa, o gestor deve procurar o Recursos Humanos 
para formalizar a solicitação. Deve trazer, caso haja, evidências (advertências, orientações formais 
entre outros) que justifiquem o motivo do desligamento do colaborador. Será preenchido o formulário 
específico com a justificativa do Gestor e parecer do Recursos Humanos, bem como anexado 
evidências trazidas pelo gestor e, se houver, as avaliações de experiência e de desempenho do 
colaborador em questão. Deverá, também, ser preenchido e anexado ao processo a requisição de 
vaga para substituição, com as devidas informações e análise quanto ao dimensionamento do quadro.{\ 
Este dossiê será encaminhado à aprovação da Diretoria. · \ ' 

• Entrevistas de Desligamento 

A entrevista é um instrumento para detectar a satisfação e a opinião do ex-funcionário com relação 
conduta da empresa, ao relacionamento com os colegas e gestores, identificando assim qual é a 
imagem que este levará do Hospital, bem como atuar como oportunidade de melhorias para a 
instituição. 
Esta deve ser realizada por um psicólogo capacitado do Recursos Humanos, com o enfoque d7 
esvaziar as emoções envolvidas no processo e trabalhar com a real situação. Não é obrigatóri�' o 
colaborador realizar, porém o convite será feito. É um instrumento confidencial do Recursos Humanos 
o qual é aberto pela Direção que, em análise, define junto com o RH as devidas tratativas. 
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1 4.8 Controles de Departamento Pessoal 

Após a fase de escolha do profissional inicia-se a fase de Admissão efetiva como funcionário com 
registro e emissão do contrato de trabalho. Iniciam-se então os controles de frequência e pagamento 
de proventos: salário, férias, 13°. Salário, e outros direitos. 

• Documentação a ser Fornecida pelo Empregado: 

./ Solicitação de Emprego com aprovação de sua admissão 
./ Carteira de Trabalho e previdência Social 
./ Cédula de Identidade 
./ Título de Eleitor 
./ Certificado de Reservista 
./ Cadastro de Pessoa Física 
./ Exame Médico Admissional 
./ Fotografia 
./ Certidão de Casamento 
./ Certidão de Nascimento de todos os filhos 
./ Caderneta de vacinação dos filhos 
./ Comprovante de inscrição no PIS 
./ Comprovante de residência 
./ Carteira de Identidade Profissional 
./ Número da conta corrente bancária 
./ Certificado de conclusão do 1 §, 2§ ou 3§ grau 
./ Comprovante de pagamento do conselho de classe 
./ Comprovante de pagamento da contribuição Sindical 

O registro do novo funcionário seguirá a seguinte rotina: 

./ Anotações na C.T. P. S. As páginas a serem preenchidas obrigatoriamente são: Contrato 
de Trabalho, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anotações Gerais - Nesta página 
deverão ser anotadas as condições especiais do contrato de trabalho como por exemplo 
a existência de contrato de experiência, prorrogação do mesmo, etc . 

./ Confecção do Contrato Experiência por 30 ou 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 
60 ou 30 dias respectivamente . 

./ Livro de Registro do Empregado 
./ Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda 

'i \\\ . 293 

./ Cadastro biométrico / cartão ponto , 
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../ Ficha de Salário-Família 
../ Termo de responsabilidade para concessão do Salário-Família 
../ Cadastramento no PIS no caso de primeiro emprego ou quando não cadastrado pela 

empresa anterior 
../ Declaração e Termo de Compromisso do Vale Transporte 

Serão fornecidos Crachá, Uniforme e Equipamentos de Proteção Individual, conforme a natureza da 
função. 

Modelo de Escala de Trabalho 

ESCALA DE TRABALHO 

MATR: 

SETOR DE TRABALHO 

COLABORADOR CARGO HORÁRIO s T a a s 
1 6  17 18 1 9  20 

Observação: 

FG ou DSR 

Afastamento 

FG Folga Superv 1sor/ Coordenaoor da area 

Afastado 

Fénas 

Presente 

Controle de Ponto de Pessoal 

Diretor da área 

Data do Recebimento _/_/_ 

S T Q 
13 14 1 5  

Superv Adm Pessoal 

! 

O controle de ponto de pessoal ocorrerá por meio de equipamento de resgistro biométrico. Todos os 
profissionais estarão sujeitos a registro de ponto, salvo os Diretores. 
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14.9 Saúde e Segurança do Colaborador 

2 � 6 8  

Conjunto de iniciativas da Instituição no campo da saúde e segurança dos trabalhadores observando
se não só a NR 07, como também as demais Normas Regulamentadoras aplicáveis. Visa considerar 
as questões relativas aos acidentes tanto sobre o indivíduo como a coletividade trabalhadora. Sempre 
com caráter preventivo, busca rastrear e diagnosticar precocemente quaisquer agravos à saúde do 
trabalhador; observa inda os riscos identificados nas avaliações ambientais previamente realizadas 
em conformidade com a NR 09 (PPRA). 

• Promoção e manutenção do bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em todas as 
ocupações; 

• A proteção dos trabalhadores em seus empregos dos riscos resultantes de fatores adversos à 
saúde e de doenças ocupacionais causadas por suas condições de trabalho; 

• A colocação e manutenção de trabalhadores nos locais de trabalho adaptados às suas aptidões 
fisiológicas e psicológicas. 

O PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) vai abranger áreas administrativas e 
toda parte de atendimento aos pacientes em seus tratamentos clínicos e/ou cirúrgicos. Colocar o 
trabalhador numa atividade compatível com sua capacidade física e mental de acordo com a forma da 
lei, visando à realização da atividade sem perigo para ele, para os pacientes e para seus colegas de 
trabalho e sem prejuízo à propriedade, lembrando que é de responsabilidade da Instituição e de seus 
colaboradores a boa utilização dos materiais e equipamentos de trabalho. 

• Proteger os trabalhadores dos riscos de agentes nocivos e acidentes inerentes à ocupação. 
• Dar encaminhamento e acompanhamento correto aos acidentes do trabalho. 

Exames a serem realizados: 

Exame Admissional: Deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma suas atividade 
Exame Periódico: Para trabalhadores expostos a riscos ou situações de trabalho qu 
impliquem no desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional, ou ainda, par 
aqueles que sejam portadores de doenças crônicas. 
De Retorno ao Trabalho: No primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhador ausente por 
período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional 
ou não, ou parto. 

( De Mudança de Função: Antes da data da mudança, que se entende por toda e qualquer 
alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor que implique na exposição do trabalhador 

( 
a risco diferente a que estava exposto antes da mudança. 
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Demissional: Deverá ser realizado obrigatoriamente até a data da homologação, desde que o 
último exame médico ocupacional tenha sido realizado a mais de 90 dias, para grau de risco 3 
e 4, segundo o quadro 1 da NR 04. 

O PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) visa à preservação da saúde e da integridade 
dos Trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da 
ocorrência de riscos ambientais de trabalho existentes na Instituição, que podem ser mensurados e 
localizados, definindo ações para atenuá-los, extingui-los ou mantê-los sob controle. Para efeito da NR 
- 9 consideram-se riscos Ambientais o agente físico, químico e biológico, existentes nos ambientes de 
trabalho, que em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição são 
capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 

14.10 Qualidade de Vida do Colaborador 

Compreende as ações e projetos voltados a análise dos aspectos que impactam na qualidade de vida 
dos profissionais dentro e fora do ambiente de trabalho e desenvolver propostas para contribuir com a 
melhoria destes aspectos. 
Haverá um Comitê composto por profissionais representando, entre outros, a Medicina do Trabalho, 

�/ Segurança do Trabalho, Recursos Humanos, Departamento De Pessoal, Comunicação, Qualidade, / 
Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Nutrição. 
O Comitê se reunirá periodicamente tendo como pauta principal o perfil epidemiológico do Hospital, 
elaborado pelo médico do trabalho anualmente, com informações dos CIDs apresentados nos 
atestados dos colaboradores e detectados nos exames periódicos. Na sequência serão desenvolvidos, 
apresentados, aprovados e implementados programas e projetos de Qualidade de Vida dos 
Colaboradores. Entre os projetos será avaliada a aplicabilidade dos seguintes temas: 

Programa de Ginástica Laboral 

Esporte é vida - Programa de torneios institucionais 

Saúde - Desafio da medida certa 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

� I; 
I I 
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INSUMOS 

REQUISIÇÃO OE PESSOAL. 
PROVAS, TESTES E 

LAUDOS 

CURRICULOS E 
DCOUMENTOS PESSOAIS 

PROVAS, TESTES E 
LAUDOS 

ASO 

RESULTADOS DE EXAMES 

Mapa de Processo Recursos Humanos: 

CADEIA DE VALOR 
Recursos Humanos 

PRODUTOS 

CANDIDATOS COM 
PERFIL 

RETORNO DO 
PROCESSO 
SELETIVO 

OCUMENTOS PARA 
CONTRATAÇÃO 

SOUClTAÇÁO DE 
ASO 

�����"' SOLICITAÇÃO DE ""g•""'•• 0••• .,. EXAMES ,...,.,,.m,.,l'>•r P••• o º" 

.,. ..... ,.., 
•v••••ÇO•• 

Mapa de Processo Departamento Pessoal: 

INSUMOS 

ASO E INFORMAÇÕES DE 
ATESTADOS DE 
FUNCIONÁRIOS 

PAGAMENTOS 

CONTRATOS 

VALE TRANSPORTE 

PLANO DE SAÜDE 

LEGISLAÇÕES 
PERTINENTES E 

INTERPRETAÇÕES 

REQUISIÇÃO. 
MOVIMENTAÇÃO E 
SOUCIT AÇÃO DE 

DESLIGAMENTO DE 
PESSOAL 

DOCUMENTAÇÃO EM 
GERAL 

CADEIA DE VALOR 
Departamento Pessoal 

MACRO PROCESSO 

RECEBER E CONFERIR 
DOCUMENTOS 00 

COLABORADOR • 
1 PROVIDENCIAR REGISTROS 1 NECESSARIOS • 
1 FORNECER ORIENT AÇÔES 1 INICIAIS • RECOLHER CRACHA VT E r 

UNIFORME (SE HOUVERI I REGISTRAR NA FOLHA E CTPS OS I CONTRATOS E ARQUIVAR OS 
• DOCUMENTOS 

ENCAMINHAR PARA NÃO SIM 
ENTREVISTA 

FUNCIONÁRIO • ATIVO' 

,::;;�::::: � 
HOMOLOGAR RESCISÃO 

I E EFETUAR PAGAMENTO 

,1, 
/ ARQUIVAR 

'----- DOCUMENTOS 

PRODUTOS 

FOLHA E BENEFICIOS 

ORIENTAÇÕES E 
TREINAMENTOS 

RELATÓR!OS 
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(Antiga denominação: I rmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bari ri ) 

Mapa de Processo Núcleo de Educação Permanente: 
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Mapa de Processo Segurança e Medicina do Trabalho: 
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1 5. GESTÃO DE CONTRATOS 

• Definição e Competência 

Consiste na metodologia usada para gerir os contratos do Hospital com o propósito de orientar e 
padronizar essa atividade desde a fase pré-contratual até o seu encerramento, definindo regras para 
minimizar riscos econômicos e jurídicos. As diretrizes estabelecidas neste modelo são válidas para 
contratos de serviços de qualquer natureza, ou seja: obras, fornecimento, serviços médicos, serviços 
diversos, comodato e consignação. 
A Gestão de Contratos é responsável pela centralização de todas as informações e controles, contudo, 
a responsabilidade direta pelo acompanhamento do Prestador (contratado) é do próprio gestor direto 
da área que demandou o serviço, mediante critérios técnicos e regras estabelecidas no Regulamento 
de Compras e Contratação de Obras e Serviços conforme item Anexos Técnicos. 

Compete a Gestão de Contratos: 

Assegurar o Cumprimento do Objeto Contratado e Responsabilidade das Partes: Manter 
evidencias e registros que assegurem controle sobre o cumprimento do objeto contratado e 
demais condições contratuais estabelecidas por meio de atesto e conferencia em notas fiscais, 
entre outros recursos que julgar necessário implantar. 
Assegurar Controle de Clausulas Assessórias: Manter evidências e registros que 
assegurem controle das responsabilidades acessórias previstas em contrato. Exemplo: o 
prestador deve apresentar mensalmente cópia dos comprovantes de recolhimento de encargos 
sociais dos funcionários lotados no hospital; anualmente cópia do PCMSO, entrega de EPI, 
vacinação, etc. 
Avaliar Sistematicamente a Qualificação do Prestador: Manter avaliação periódica dos 
serviços prestados para fins de qualificação do prestador de serviços contínuos. É indicado 
criação de um formulário próprio para essa finalidade e que as avaliações sejam aplicadas e 
intervalos não superiores a 12 meses. 

A Gestão de Contratos terá seu horário de atendimento de segunda a sexta-feira, 8h dia. 

• Composição e Qualificação da Equipe Profissional 

Analista Administrativo: Garantir a recepção e controle dos contratos e documentos dos presta 
de serviços, bem como dos registros e evidencias de cumprimento dos contratos e arquivamento dessa 
documentação. 

Avenida Antônio Jose De Carvalho, 409 CEP 172.50 000 lsp Fone (14) 3662 93912
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(Antiga denominação: Irmandade da  Santa Casa de Misericórdia de  Bariri) 

Graduação em Administração de Empresas ou Direito; desejável especialização em 
controladoria ou auditoria; Experiência em rotinas administrativas; Pacote office intermediário. 

• Procedimentos Técnicos Apl icáveis 

• Seleção da Empresa 

Especificação do serviço demandado: formulário "Solicitação de Serviços"; 
Seleção de Empresas conforme Regulamento de Compras, com no mínimo de três opções e 
em caso de impossibilidade justificar; 
Análise das propostas e justificativa da escolha. 

• Atividades da Pré-Contratação 

Elaborar a minuta contratual, observando a existência de minuta padrão que deve ser 
obrigatoriamente seguida; 
Levantar toda situação documental da empresa prestadora: 

,/ Contrato social e última alteração registrados em cartório ou na Junta Comercial; 
,/ Registro da pessoa jurídica no Conselho de classe da sua área de atuação; 
,/ Indicação do número do CNPJ na minuta para conferência na Receita Federal; 
,/ Alvará de Localização da Prefeitura e CCM (Cadastro de Contribuinte 

Municipal); 
,/ Certidões (dentro do prazo de validade) do SERASA, conjunta de débitos 

relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União e a CND (Certidão 
Negativa de Débitos) emitida pelo INSS; 

,/ Procuração para o representante da contratada, quando não forem os seus 
sócios que assinarão o contrato; 

Atentar para o prazo de validade dos documentos recebidos; 
Verificar e informar ao prestador sobre os impostos a serem retidos, evitando questionamentos 
futuros referente aos valores pactuados. 

• Homologação da Contratação 

O processo de contratação deverá conter os seguintes documentos e registros: 

Documentos do prestador especificados no item anterior; 
Formulário "Solicitação de Serviços", correspondente a formalização de quem 
solicitação, devidamente e assinado; 
Propostas recebidas e justificativa da escolha; 
Parecer jurídico; 

/! 
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Outros registros que forem importantes para o processo (emails, ofícios, etc.); 
Contrato que será assinado. 

• Atividades Durante a Vigência do Contrato 
Controlar a vigência do contrato e de seus aditivos; 

2 27 

Controlar a validade dos documentos do prestador, cuja vigência seja pré-estabelecida; 
Atesto do serviço realizado: Todo serviço executado deve ser atestado por profissional do 
hospital mediante critérios pré-definidos. Os critérios são normalmente definidos a partir do 
próprio contrato, podendo ser complementados quando pertinente; 
Conferencia dos valores das notas fiscais emitidas: Toda nota fiscal relativa a serviço 
contratado deve ser conferida a fim de confirmar se o valor ora praticado corresponde ao valor 
que está pactuado em contrato. Registrar na nota fiscal mediante carimbo específico 
(responsável, data e assinatura). 

• Aditivos e Distrato 
Controlar e providenciar a formalização de alteração na regra pactuada, ou complemento das 
informações originais do instrumento contratual. Sempre que houver alteração de qualquer 
natureza na regra contratual, deverá ser providenciado aditivo assinado pelas partes. Tipos de 
aditivos: repactuação de serviços e valores, formalização do reajuste de preço; prorrogação da 

/ 
vigência; 
Providenciar a formalização do distrato contratual através de documento próprio devidamente 
assinado pelas partes. O distrato é necessário mesmo em se tratando de término por 
vencimento. O objetivo nesse caso é dar quitação as partes ou registrar pendências a serem 
resolvidas pós-encerramento. 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

IÍ) 
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./ Taxa de contratos com pendências de documentos 
./ Taxa de contratos em fase de renegociação 

1 6 . GESTÃO Do ABASTECIMENTO - COMPRAS 

• Definição e Competência 

PRODUTOS CLIENTES 

UNIDADES OE 
INTERNAÇÃO E 

UTI 

AUTORIZAÇÃO DA FINANCEIRO 
PRESTAÇÃO 
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CONTROLE E E/OU 
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DOCUMENTOS OE SERVIÇOS 

DIRETORIA 
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SAÜOE 

A Gestão do Abastecimento é responsável por assegurar a disponibilidade de todos os insumos d 
cadeia assistencial do Hospital, assegurando a continuidade do cuidado e a qualidade destes insum 
conforme condições orçamentárias estabelecidas. A área de Compras é responsável por executa 
atividades inerentes ao abastecimento do Hospital, mediante critérios técnicos e regras estabelecidas 
no Regulamento de Compras e Contratação de Obras e Serviços, conforme item Anexos Técnicos. 

Entre outras destacam-se as seguintes competências: 

Identificação, Qualificação e Cadastramento de Fornecedores 
Gestão de Fornecedores 
Processamento de Compras 
Negociação 
Gestão de Desempenho 
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A Gestão do Abastecimento - Compras, terá seu horário de atendimento de segunda a sexta-feira, 8h 
dia. 

• Composição e Qualificação da Equipe Profissional 

Coordenador de Suprimentos: Coordenar a área de abastecimento estabelecendo políticas e rotinas 
que venham a atender as necessidades de materiais , medicamentos e serviços, sempre em 
consonância com as normas técnicas e diretrizes da alta-direção . 

./ Requisitos: Graduação superior em logística ou administração; Experiência na área de logística 
e seus subsistemas: compras, estocagem e distribuição; Pacote Office e conhecimento em 
sistema de controle de estoques. 

Comprador: Analisar e atender as solicitações de compras mensais de forma a evitar o risco de 
desabastecimento e/ou o excesso de estoques, respeitando o Regulamento de Compras do Hospital. 

./ Requisitos: Graduação superior em administração ou áreas afins; Experiência em compras; 
Pacote Office e conhecimento em sistema de controle de estoques. 

Auxiliar de Compras: Auxiliar nos processos de compras de materiais, medicamentos e demais 
insumos hospitalares, realizar cotação, emitir ordem de compra, acompanhar os prazos de entrega, 
qualidade dos produtos e operações de follow-up junto aos fornecedores . 

./ Requisitos: Formação em nível médio, desejável técnico em administração ou compras; Pacote 
Office. 

Nota 1 :  O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anexo 

- Dimensionamento de Pessoal. 

• Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

O processo de Compras do Hospital será organizado conforme descrição seguinte: 

• Qualificação de Fornecedores 

r A qualificação do fornecedor candidato é composta pela verificação dos documentos legais e dos 
diplomas técnicos abaixo relacionados que deverão ser encaminhados via Correios ou entregu 
diretamente no Hospital, atualizados e dentro do prazo de validade, juntamente com o Termo 
de Compromisso devidamente assinado pelos representantes legais e com firma reconhecida, 
posteriormente ao preenchimento dos campos obrigatórios da ficha cadastral, disponível no 
endereço eletrônico informado. 

i) ;1
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(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

Os fornecedores já cadastrados deverão encaminhar a renovação do documento dentro de no 
máximo cinco (5) dias após a expiração da data de validade. 

CNPJ; 
Inscrição Estadual; 
Contrato Social com as alterações; 
Autorização de Funcionamento; 
Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária (renovação anual); 
Licença de Funcionamento emitida pela Polícia Federal (renovação anual). 

Para o fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos são necessários ainda: 

Cópia autenticada do registro no Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial da União; 
Cartas de autorização de comercialização emitidas pelos fabricantes dos produtos, no caso de 
distribuidora ou representante; 
Certificado de Responsabilidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de Classe, ou 
o protocolo de assunção desta responsabilidade técnica; 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para Saúde, expedido 
pela ANVISA (renovação anual) ; 
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento de Produtos para Saúde, 
expedido pela ANVISA (renovação anual) - desejável para fabricante e distribuidor; 
Cópia autenticada da autorização especial para medicamentos da Portaria 344/98 SVS-MS. 

Além dos documentos solicitados para o fornecimento de correlatos, para o grupo de equipamento 
médico-hospitalar, são necessários também: 

I 

! 

1 
Cópia da certificação do equipamento a ser fornecido, pelas normas: NBR IEC ou IEC 60.601-
1, IEC 60.601-1-2, IEC 60.601-2-45. Os certificados devem ser emitidos por laboratório de 
certificação (INMETRO, U L, TUV, SEV, VOE, entre outros) ; 

/ 
ANVISA (renovação anual), p

r
t Certificado de Boas Práticas de Fabricação, expedido pela 

equipamentos nacionais de Classe de Risco Il i e IV. 

• Cadastramento do Fornecedor 

O fornecedor quando qualificado pela área de Compras será automaticamente aprovado e º(. 
funcionário responsável indicado na ficha pré-cadastral receberá em seu e-mail a confirmação 
da aprovação do cadastro. A partir desse momento o Fornecedor torna-se apto a participar dos 
processos de cotação. 

• Cotação e Pedido de Compra 

As cotações deverão ser respondidas dentro do prazo solicitado, informando obrigatoriamente a 
quantidade na caixa, valor unitário com os impostos inclusos, condições de pagamento, mii ou 
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(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

procedência do produto e prazo de entrega. No caso de entregas parciais, estas deverão ser 
informadas com previsão de entrega dos itens pendentes. 
O não cumprimento dessas normas gerará uma notificação de não conformidade ao fornecedor e este 
será avaliado dentro dos critérios de pontuação da avaliação da entrega. 
O contrato de fornecimento poderá ser celebrado sempre que o Hospital julgar conveniente sendo, da 
mesma forma, objeto resultante do processo de cotação. 

• Transporte e Entrega 

Os veículos devem apresentar-se higienizados e em condições adequadas ao transporte de cada 
mercadoria, a fim de evitar contaminações ou comprometimento da integridade e qualidade dos 
produtos transportados. 
As embalagens deverão ser capazes de garantir o transporte adequado da mercadoria, evitando 
danos às mercadorias durante o trajeto. 
Medicamentos e insumos farmacêuticos devem ser transportados em veículos que garantam a 
temperatura ideal de armazenamento do produto, não ultrapassando os limites discriminados na 
legislação em vigor. 

• Recebimento 

A conferência deve ser feita no ato do recebimento, verificando se o produto entregue está em 
conformidade com os aspectos administrativos e as especificações técnicas. Essa conferência 
consiste no exame detalhado e comparativo entre o que foi solicitado e o que foi recebido. Para tanto 
será preenchido o formulário de avaliação de entrega no momento da baixa do pedido de compra. 

À-

• Especificações Técnicas de Recebimento de Mercadorias 

Recebimento de Medicamentos e Materiais : 

Os medicamentos devem ser entregues seguindo as especificações do pedido de compra: 
marca solicitada, medicamentos genérico ou de referência, forma farmacêutica, concentraça

y

o, ' 
apresentação, quantidade por embalagem, valor unitário, condições de conservação e praz� d 
validade igual ou superior a 1 2  meses. \ 

O mesmo critério deve ser aplicado aos materiais hospitalares que deverão estar �m 
conformidade com a marca, especificação, valor unitário e quantidade do pedido de compra. 
Todo medicamento e insumo correlato deverão estar acompanhados do certificado de anális 
do lote entregue. O número do lote dos produtos recebidos devem ser os mesmos constantes da(/ 
nota fiscal. 
Baseados nos artigos número 24,25 e 26 da Portaria 344/98 que fazem referência às notas \ / 
fiscais, determinamos que: 

J 
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As notas fiscais que contenham medicamentos controlados devem apresentar identificação dos 

mesmos com a referência da lista a quem pertencem na portaria 344/98 entre parênteses, 
em frente ao nome; 
Medicamentos pertencentes à lista C3 e o medicamento Talidomida devem vir em nota fiscal 
separada dos pertencentes às outras listas; 
A nota fiscal, nota fiscal fatura de venda ou transferência de substâncias, deverá distinguir as 
listas ao qual cada medicamento faz parte, através de colocação entre parênteses, da 
letra indicativa da lista a que se refere, logo após o nome do mesmo. 

Recebimento de carnes (bovinas, suínas, aves, pescados, etc.) :  
Devem ser entregues acondicionados em monoblocos ou caixas de papelão lacradas, embalados em 
sacos plásticos ou a vácuo, devidamente identificados, inclusive os salgados e defumados, devendo
se atender os seguintes critérios: 

Não formação de cristais de gelo; 
Ausência de água dentro da embalagem; 
Inexistência de sinais de recongelamento; 
Registro e controle da temperatura. 

Recebimento de Hortifrutigranjeiros: 

Observar tamanho, cor, odor, grau de maturação, ausência de danos físicos e mecânicos; j 

A triagem deve ser feita retirando-se folhas velhas, frutos verdes e deteriorados antes da pré
higienização e acondicionamento adequado; 
Os ovos devem estar em caixas de papelão, protegidos por bandejas, tipo "gavetas" , 
apresentando a casca integra, sem rachaduras e sem resíduos que indiquem a falta de higiene 
do fornecedor. 

Recebimento de Leite e Derivados: 

Observar o prazo de validade do leite (tipo A, B, C) e seus derivados; 

{'· 

As condições das embalagens, de modo que não se apresentem estufadas ou alteradas. 

Recebimento de Estocáveis: 

�:::�:o 
s
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Recebimento de Equipamentos: 
(} 

Os equipamentos médico-hospitalares devem ser entregues juntamente com a documentação 
técnica detalhada de todas as partes, itens, subitens e periféricos que compõem o objeto da compra, 
da seguinte forma: manual de serviço e manual de operação para cada idem distinto do equipamento. 

• Avaliação e Desqualificação de Fornecedores 
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A avaliação dos fornecedores está condicionada ao desempenho das atividades identificadas na 
entrega dos pedidos. Os critérios de avaliação do fornecedor determinam a sua classificação perante 
o cadastro de fornecedores do Hospital, baseados nos seguintes requisitos: 

Condições do veículo e entregador; 
Condições ou estado de entrega do produto; 
Divergência na nota fiscal; 
Divergência com pedidos; 
Atraso na entrega 

Os requisitos apontados no formulário de entrega representam o conjunto de aspectos considerados 
como críticos. Os dados expressos através do preenchimento da avaliação, geram uma pontuação 
(nota) e buscam revelar o status de atendimento do fornecedor, seu perfil e a sua capacidade em 
buscar as melhorias necessárias para adequar-se a esse contexto. 
Será desclassificado o fornecedor que não atingir a pontuação mínima estabelecida. A 
desqualificação também poderá ocorrer no caso de não atendimento ou demora na entrega de 
documentos ou quando estes estiverem em desacordo com os requisitos legais relacionados à 
atividade. O fornecedor que for desqualificado poderá voltar a fornecer desde que comprove a 
melhoria nos processos identificados na avaliação ou a correção do item em questão. 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 
Mapa do Processo 

FORNECEDOR INSUMO 

SOLICITAÇÃO 
UNIDADES/SE DE COMPRAS 

RVIÇOS 
AUTORIZAÇÃO 

DIRETORIA DE COMPRAS 

COTAÇÕES E 
CONTRATOS 

COMPRAS 
CORPORATIVA COTAÇÕES E 

PRODUTOS 

FORNECEDOR FEEDBACK 
ES EXTERNOS ENTREGA DE 

COMPRAS 
ALMOXARIFAD 

Indicadores: 

CADEIA DE VALOR 
Gestão do Abastecimento (Compras) 

MACRO PROCESSO 

s� 

� 

Imprimir ped1d� 
avaliados e 

alterados 

Env1aroraemdc 

compras para 

fornecedor 

F,m 

Cotar pedidos e 
elaborar mapa 

Comumcar o 

sohc1tante 

PRODUTO CLIENTE 

ALMOXARIF 
ORDEM DE ADO E 
COMPRAS FORNECED 

ORES 
SOLICITAÇÕES EXTERNOS 
DE COMPRAS 

PARA DIRETORIA 
APROVAÇÕES 

COMPRAS 
SOLICITAÇÕES CORPORAT 
DE COTAÇÕES IVAS 

RELATÓRIOS FORNECED 
GERENCIAIS ORES 

EXTERNOS 

DIRETORIA 

./ Taxa de compras de urgência 
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./ % de pedidos com pendência na entrega 
./ % de fornecedores com avaliação positiva 
./ Taxa de fornecedores sem pendência documental 
./ Valor de compra de itens A da Curva ABC 
./ % de medicação não padronizado prescritos 
./ % de adesão à padronização 

1 7 . GESTÃO FINANCEIRA 

• Definição e Competência 

À Gestão Financeira compete controlar, dirigir e fazer executar a política financeira da instituição. Os 
seus objetivos consistem em otimizar investimentos, obter os recursos necessários para a operação e 
prevenir os riscos que eventualmente possam surgir. Para isso, realiza estudos e planos de 
investimento e financiamento e elabora o orçamento do Hospital, estimando as suas receitas e 
despesas, com base no programa de atividades existente. Além disso, controla o comportamento 
econômico do Hospital, medindo e interpretando os desvios entre as previsões e os resultados e 
sugerindo medidas de correção. A elaboração de relatórios, a realização de transações financeiras e 
a autorização de pagamentos são algumas das suas competências. 

./ A Gestão Financeira lida com a dimensão monetária da atividade hospitalar; 
./ Contribui para o objetivo da instituição, aumentando sua eficiência ou controlando seus custos; 
./ Cuida da capacidade da instituição de pagar suas dívidas e se manter em funcionamento. 

A Gestão Financeira terá seu horário de atendimento de segunda a sexta-feira, 8h dia. 

• Composição e Qualificação da Equipe Profissional 

/ 

) 
I 

Assistente Financeiro: organizar documentos, gerar lançamentos financeiros, auxiliar na apuração

1 dos impostos, conciliar contas, atender as solicitações dos superiores hierárquicos. Auxiliar na 
negociação de pagamentos e prazos com fornecedores . 

./ Requisitos: Técnico em finanças ou cursando ensino superior; Experiência na área, Pacote 
Office. 
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Assistente Contábil: manter controle de documentos fiscais, apurar impostos devidos, gerar dados 
para preenchimento das guias, arquivar documentos fiscais, executar trabalhos burocráticos do setor . 

./ Requisitos: Técnico em contabilidade ou cursando ensino superior; Experiência na área; Pacote 
Office. 

Contador: Classificar documentos, efetuar lançamentos de escrituração fiscal, apurar impostos 
Eventos, conciliar e revisar as contas do balancete . 

./ Requisitos: Formação superior em Ciências Contábeis; Experiência como contador na área 
hospitalar; Pacote Office. 

Analista de Custos: Organizar, alimentar e controlar a estatística, planilha de custos e orçamento do 
Hospital. 

./ Requisitos: Formação superior em Ciências Contábeis; Conhecimento em estatística, 
controladoria, rotinas financeiras e contabilidade; Pacote Office. 

Auxiliar Administrativo: organizar documentos, auxiliar nas rotinas do setor, atender as solicitações 
dos superiores hierárquicos . 

./ Requisitos: Nível Médio; Pacote Office. 

Nota 1 :  O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anexo 

- Dimensionamento de Pessoal. 

• Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

As funções que serão desempenhadas pela Gestão Financeira, nas diversas áreas que a compõem 

são assim definidas: \ 

Orçamentação: função responsável pela preparação, acompanhamento e execução do orçamento 
financeiro, elaborado anualmente e monitorado mensalmente. Tem como objetivo manter o Hospita) ' 
equilibrado financeiramente. 

Contabilidade: função fundamental da gestão financeira, pois registra todas as transações ou 
movimentações de recursos que envolvam valores monetários; pode ser vista como a "central de 
informação" da gestão financeira. É a base para elaboração dos relatórios econômicos e financeiros ( ,. 
além dos relatórios de prestação de contas. 
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Tesouraria: função que cuida de todos os pagamentos e recebimentos e administra o dinheiro que é 
mantido em caixa ou em contas bancárias para esse fim. Acompanha a situação financeira diariamente 
e elabora os processos de pagamento conforme normativas institucionais. 

Custos: função responsável pela apuração e controle dos custos dos serviços prestados. Prepara 
informações de produção e despesa, gera relatórios, analisa resultados, solicita explicações sobre 
variações nos custos incorridos pelas unidades. 

Auditoria: conjunto de mecanismos de verificação dos registros contábeis ou de quaisquer 
procedimentos que envolvam recursos financeiros. 
Administração do capital de giro: consiste em gerenciar os recursos financeiros de que a 
organização necessita no seu dia-a-dia: quanto manter em caixa, em conta bancária, em investimentos 
de curto prazo e alta liquidez, administração dos estoques de materiais e outros insumos, negociação 
de recebíveis junto aos tomadores de serviços. 

Análise de investimentos: consiste na análise das possibilidades e necessidades de investimentos 
(em instalações, equipamentos, área física, etc. ) e negociação com as fontes financiadoras. 

• Instrumentos e Controles usados na Gestão Financeira: 
Contas a Pagar 
Contas a Receber 
Controle de Bancos 
Fluxo de Caixa 
Fundo Fixo 
Orçamento 
Mapa de Faturamento 
Relatório de Custos 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

f
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Mapa do Processo Financeiro: 

FORNECEDORES 

CONTABILIDADE 

DEPARTAMEN
TO DE PESSOAL 

INSUMOS 

NOTAS 
FISCAIS 

SUPRIMENTOS 
RECIBOS 

DIVERSOS 

Mapa do Processo Contabilidade: 

FORNECEDORES INSUMOS 

SUPRIMENTOS NOTAS FISCAIS 
(PROCESSOS) 

RELATÓRIOS DE 
FECHAMENTO DO 

DEPARTAMENTO DE ESTOQUE 
PESSOAL 

DOCUMENTOS E 
ARQUIVOS DA FOLHA 

FINANCEIRO DE PAGAMENTO 

EXTRATO BANCÁRIO, 
FUNDO FIXO, 

RELATÓRIOS DO 
CONTAS A PAGAR E A 

PATRIMÓNIO RECEBER. JÁ 
CONCILIADOS 

DIRETORIA 
FINANCEIRO/CONTABIL RELATÓRIOS DE 

IMOBILIZADOS E DE 
DEPRECIAÇÃO 

PRESTADORES DE 
SERVIÇOS NOTAS FISCAIS 

CONTRATOS VALIDAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS DOS 

PRESTADORES 

Indicadores 

REALIZAR BAIXA 
NO SISTEMA 

../ Período Médio de Pagamento 
../ Período Médio de Recebimento 
../ Índice de Liquidez Seca 

CADEIA DE VALOR 
Gestão Financeir.i 

MACRO PROCESSO 

RECEBER E PAGAR 
FATURAS E RECIBOS 

VERIFICAR PRAZOS DE 
CONTAS A PAGAR OU 

AFr.FAFR 

VERIFICAR DISPONIBILIDADE 

FINANCEIRA 

CADEIA DE VALOR 
Contabilidade 

EFETUAR 
PAGAMENTOS 

MACRO PROCESSO 

RECEBER RELATÓRIOS 
E DOCUMENTOS 

ENCAMINHAR NOTAS 
FISCAIS OE PRESTAOORES 

COM CONTRATOS PARA 
VALIDAÇÃO E LIBERAÇÃO 
AO SERVIÇO FINANCEIRO 

J. 
CONFERIR E LANÇAR 

INFORMAÇÕES • 
EMITIR NOTA FISCAL PARA 

SECRETARIA DE SAÜDE • 
REALIZAR CONCIUAÇÀO 

CONTÁBIL • 
EMITIR E ENVIAR 

RELATÓRIOS 
CONTÁBÉIS 

PRODUTOS CLIENTES 

PAGAMENTO COLABORA-
DE FATURAS I DOR 
FORNECEDO-

RES DIRETORIA 

PAGAMENTO PRESTADO-
AOS RES 

COLABORADO 
-RES E 

PRESTADO-
RES 

PRODUTOS CLIENTES 

BALANÇO 

RELATÓRIOS 
CONTÁBEIS SECRETARIA DE 

SAÚDE 

BALANCETES 
DIRETORIA 

FICHA DE FINANCEIRO 
AUDITORIA/ABERTU 
-RA DE DESPESAS 

LIBERAÇÃO DE 
NOTAS FISCAIS 

� I  
.J 

I 

( / 
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18 .  GESTÃO DO FATURAMENTO 

• Definição e Competência 

O Serviço de Faturamento, também conhecido como Setor de Contas Médicas, é o órgão responsável 
pela confecção das contas hospitalares dos clientes atendidos na instituição, após alta médica, óbito 
ou transferência. São atribuições do Faturamento: 

• Manter controle e registro adequado de todos os procedimentos e serviços prestados pelo 
hospital ;  

• Manter a equipe de faturistas atualizada para obter resultados confiáveis; 
• Evitar glosas com cobranças inconsistentes; 

O Serviço de Faturamento terá seu horário de atendimento de segunda a sexta-feira, 8h dia. 

• Composição e Qualificação da Equipe Profissional 

Supervisor Faturamento: Supervisionar os serviços de faturamento da instituição, garantindo a justa 
cobrança conforme contratualizado junto aos convênios firmados pelo Hospital. / 

../ Requisitos: Formação superior; Desejável especialização em auditoria ou gestão dos serviços 
de saúde; Experiência na área, Pacote Office. 

Faturista: Organizar, controlar, analisar e faturar as contas dos serviços prestados pelo Hospital. 

../ Requisitos: Ensino Médio Completo; Experiência em faturamento de SUS; Pacote Office. 

Auxiliar Administrativo: organizar documentos, auxiliar nas rotinas do setor, atender as solicitações 
dos superiores hierárquicos . 

../ Requisitos: Nível Médio; Pacote Office. 
( 

f 

Nota 1 :  O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anexo 
- Dimensionamento de Pessoal. 

(} 
• Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

y Os procedimentos desempenhados pela Gestão do Faturamento seguem as seguintes normas 
técnicas de funcionamento: 
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Recebimento de prontuário de paciente com toda documentação respectiva de internação 
conforme Check list da auditoria de prontuário. 
Análise dos laudos de AIH que se encontram com pendências, (Nome do estabelecimento 
solicitante), Nome do paciente, nº de prontuário, cartão SUS, data de nascimento, sexo, raça, 
etnia caso o paciente pertença um grupo indígena, telefone de contato, nome do responsável, 
endereço completo, município de residência, principais sinais e sintomas clínicos, condições 
que justificam a internação, principais resultados de provas diagnósticas (Resultado de exames 
realizados), diagnóstico inicial (CID), descrição do procedimento solicitado, código do 
procedimento, clínica, caráter de internação, CPF ou CNS (Cartão SUS do profissional), 
assinatura e carimbo do registro do conselho, data da solicitação de internação, nome do 
profissional autorizador, CNS ou CPF do profissional autorizador, data da autorização e nº da 
autorização de internação hospitalar emitida pela central de regulação. 
Levantamento de todos os procedimentos cirúrgicos, clínicos, Transplantes de órgãos, tecidos 
e células, Medicamentos, Ortéses, Próteses e Materiais especiais e finalidade diagnóstica 
realizados no paciente pelo estabelecimento executante no seu período de internação que 
fazem parte do âmbito hospitalar SUS até o 5° dia útil de cada mês. 
Envio de prontuário de paciente para preenchimento de Principais sinais e sintomas clínicos, 
condições que justifiquem a internação, principais resultados de provas diagnósticas 

� (Resultado de exames realizados), Diagnóstico inicial (CID), Descrição do procedimento 
) solicitado, código do procedimento, Admissão Médica, Ficha de Descrição do Ato Cirúrgico, ,. 

Ficha de anestesia, laudo de solicitação e ou mudança de procedimentos especiais e Informe 
de alta. 
Identificada Tratamento Cirúrgico por meio de ficha de ato cirúrgico descrito conforme 
procedimento realizado, ficha anestésica ou informe de ata onde está descrito o tipo de 
atendimento prestado ao cliente. 
Inserir código de procedimento cirúrgico, Cid compatível e CBO conforme descrição do Médico 

) Cirurgião executante do procedimento. 
Identificação de Tratamento Clínico por meio laudo de AIH, evolução multiprofissional ou/ / 
Informe de alta contendo descrição de tratamento de patologia realizada no período ( 
internação. v· 
Inserir código de procedimento clínico, CID compatível e CBO conforme descrição do Médico 
assistente. 
Emitir uma nova AIH para o mesmo paciente é obrigatória nas condições abaixo: ( 

. 

./ Realização de outra cirurgia em ato anestésico diferente durante a mesma internação, 
incluída também os casos de reoperação . 

. \ /l 
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./ Se esgotado o tempo de permanência para o proced imento, o paciente apresentar 
quadro clín ico que ex ija cont i nuar internado por motivo não consequente ao ato 
cirúrg ico . 

./ Em casos clínicos onde durante o i nternamento haja intercorrênc ia c irúrg ica não 
relacionada d iretamente com a patolog ia clínica, depo is de ultrapassada a metade dos 
d ias da média de permanência para o proced imento clín ico que gerou a internação . 

./ Quando no decorrer da internação, o paciente desenvolver quadro clínico que necess ite 

de cirurgia. 
Nos casos de em issão de n ova AIH para um mesmo paciente numa mesma i nternação pelos 
motivos acima, a data de apresentação da pr ime ira AIH será a mesma data de entrada da 
segunda AIH, com mot ivo de acordo com a Tabela Auxil iar de Motivo de Apresentação do 

SIH/SUS/SIA/CI H.  Nestes casos o sistema bloque ia a AIH por "dupl icidade" (homônimo) ,  mas 
o gestor autor iza. 
No caso de retorno do paciente com menos de 03 d ias da alta para o mesmo hospital para 
continuar tratamento da mesma patologia deve permanecer com a mesma AI H. Não deve ser 
aberta nova AIH, mesmo que o i nternamento seja feito por méd icos d iferentes. Deve ser 
registrado na AIH o cód igo de consulta de paciente i nternado para cada méd ico que atender 
ao paciente . 
Dura nte a internação, a h ipótese diagnóstica in icial pode não ser confirmada ou pode surg ir 
uma condição clín ica superven iente , ou ainda , ser identif i cada outra patologia de maior 
gravidade, complex idade ou i ntercorrênc ia que implique na necessidade de mudança de 
proced imento. Nestes casos, o proced imento sol icitado e autor izado prec isa ser modif i cado. 
Neste caso deve ser preenchido o Laudo para Solic itação/Autor ização de Procedimentos 
Especiais e/ou Mudança de Proced imento. É necessár io autor ização do Diretor Geral ou D iretor 
Clinico nos estabelecimentos públicos e, do gestor na rede complementar. 1 
:a: i�:::
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;r::::��ento , no decorre la 
internação desenvolve quadro compatível com outro procedimento, sendo este último de ai r 
maior. Pode ser sol icitada mudança de proced imento para o proced imento de maior valor. 
Cirurgias múltiplas são atos cirúrgicos, sem vínculo de cont inu idade , interdependência ou 
complementar idade, realizado em co njunto pela mesma equ ipe ou equ ipes d isti ntas, apl icados 
a órgão único ou diferentes órgãos local izados em reg ião anatômica única ou regiões diversa

t

, 7) 
bilatera is ou não, dev ido a d iferentes doenças, executado através de uma ún ica ou vár ias vi 

de acesso e praticados sob o mesmo ato anestés i co (Portar ia nº . 42 1 de 23 de julho de 200 � 
Neste conce ito, todos os procedimentos em órgãos bilatera is, deverão ser ace itos quando V 
registrados duas vezes no SISAIH0 1 .  f 

� 

/} 
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Quando ocorrerem novas cirurgias de emergência, na mesma internação, com atos 
anestésicos diferentes, inclusive reoperação, deve ser solicitar nova AIH com o motivo de 
apresentação 2.7 - por reoperação. 
Cirurgia bilateral não é considerada cirurgia múltipla quando no nome ou na descrição do 
procedimento houver a palavra "bilateral". 
Para cada paciente é permitido apenas um acompanhante . 

../ Para maiores de 18 anos o médico assistente deve decidir pela necessidade ou não do 
acompanhante. Essas diárias são remuneradas e devem ser registradas nos 
Procedimentos Realizados do Sisaih01. O Sisaih01 crítica a quantidade de diárias de 
acompanhante até, no máximo, os dias de permanência do paciente e não exige 
liberação . 

../ Alguns procedimentos não permitem diária de acompanhante mesmo para menores de 
18 anos, é o caso de: Cuidados Prolongados, Psiquiatria, Diagnóstico e/ou Primeiro 
Atendimento e UTI, além dos procedimentos remunerados em hospital dia . 

../ Diárias De Acompanhante Criança Com Adolescente Com Pernoite: Faturar a presença 
de acompanhante de criança ou adolescente . 

../ Diárias De Acompanhante Para Idoso: Faturar a presença de acompanhante de idoso 
acima de 60 anos internados. No SIGTAP existem os procedimentos: 08.02.01. 004-0 -
Diária de Acompanhante de Idosos com pernoite e 08.02.01.005-9 - Diária de 
Acompanhante de Idoso sem Pernoite. 

Se durante a internação hospitalar o paciente for submetido à UTI, deve ser preenchido o Laudo 
para Autorização de Mudança de Procedimento e de Procedimentos Especiais, com 
autorização do Diretor Geral ou Clínico do hospital. O Gestor pode concordar ou não com a 
necessidade. Pode ser apresentada diária de UTI em todos os procedimentos de lntercorrênci� 
pós-transplante. 

1V 
/ 

/ No valor das Diárias de UTI está incluída a utilização de toda a aparelhagem própria p1ra / 
terapia intensiva, equipes técnicas e monitorização do paciente nas 24 horas. A diária de UTY, 
é procedimento especial, devendo ser registrada no SISAIH01 na tela Procedimentos/ 
Realizados de acordo com sua habilitação no mês de competência em que foi utilizada. A diária 
de UTI é procedimento especial, devendo ser registrada no SISAIH01 na tela Procedimentos 
Realizados de acordo com sua habilitação no mês de competência em que foi utilizada. 
O faturamento da Diária de Permanência a maior só pode ser apurada nos casos em que o 
paciente necessite permanecer internado após o período, definido no SIGTAP, para a média 
de permanência do procedimento principal que determinou a internação. A Diária de 
Permanência Maior pode ser registrada nos casos em que o período de internação do paciente Y 
ultrapassar o dobro da permanência prevista na tabela de procedimentos. 

U 
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Neste caso a quantidade de diárias será o quantitativo de dias que o paciente permaneceu 
internado além do dobro dos dias previstos na tabela para o procedimento principal que gerou 
a AIH. 
O registro no SISAIH01 deve ser feito na tela Procedimentos Realizados informando o número 
de dias que o paciente permaneceu além do dobro dos dias previstos para a Média de 
Permanência do procedimento principal. Deve ser contado a partir do primeiro dia de 
permanência após o dobro da média, excluídas as diárias de UTI, que tem código próprio. 
Verificar no prontuário do paciente a evolução multiprofissional do médico ou cirurgião dentista 
assistente ou de especialista para emitir parecer. É realizada junto ao leito. Procedimento 
03.01.01.017-0 - CONSULTA/AVALIAÇÃO EM PACIENTE INTERNADO. Nos casos de 
emissão de parecer, deve-se registrar uma consulta para cada parecer, conforme o CBO do 
médico que prestou o atendimento. Colocar também o número do CNS Cartão do profissional 
para possibilitar o rateio de pontos. O CPF foi substituído pelo número do Cartão Nacional de 
Saúde (CNS) do profissional desde 2008. 
Caso o paciente fique internado em período que abrange mais de uma competência os 
procedimentos especiais e secundários deve ser repetido tantas vezes quantas tenham sido 
as competências em que as consultas foram realizadas. 
Para os demais profissionais de nível superior que realizarem consulta ao paciente internado 
deve ser registrado o procedimento 03.01.01.004-8 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE 
NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO). 
O faturamento do registro de Sessões Hemodiálise e Diálise Peritoneal são permitidos em 
casos de Insuficiência Renal Aguda, em pacientes internados. O código CID de Insuficiência 
Renal deverá, conforme o caso, ser registrado no campo CID Principal ou CID Secundário. É 
permitido o registro de até 15 sessões de Diálise Peritoneal ou Hemodiálise por AIH. 
procedimento dialítico pode ser feito com o paciente na UTI. Este procedimento adm (e 

liberação de crítica de quantidade até o limite de uma sessão por dia. 
O faturamento das tomografias computadorizadas podem ser registradas no SISAIH01, n 
Procedimentos Realizados, como procedimentos especiais. Os códigos do SIGTAP sãQ.,,6s 
mesmos, tanto para a modalidade ambulatorial como hospitalar, assim como seus valores. Um 
determinado código de tomografia só deve ser registrado numa AIH uma única vez, permitindo 
liberação de quantidade. No entanto, podem ser registrados tomografias de diferentes partes 
do corpo humano ou órgãos numa mesma AIH, sem necessidade de liberação de quantidade. 
O paciente internado pode ser levado em ambulância para realizar uma tomografia em outro 
estabelecimento, mas o registro da realização da tomografia deve ser feito na AIH que pertence 
ao hospital onde ele está internado. Não é permitido este registro no BPA-1 do SIA/SUS do 

r estabelecimento onde o exame foi realizado, Para o recebimento é preciso que o 
estabelecimento executante tenha CNES, mesmo não prestando serviço para o SUS e est�a 
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marcado como "Terceiro" do estabelecimento no qual o paciente está internado. É necessário 
também que, no CNES do executante, esteja "marcado" que o mesmo está à disposição do 
SUS. No SISAIH01 deve ser digitado na tela de Procedimentos Realizados, no campo 
executante, o CNES do estabelecimento que de fato realizou o exame. 
Os exames, quando realizados em paciente internado deverão ser, obrigatoriamente, 
registrados no SIH/SUS, não podendo ser autorizado e registrado no SIA/SUS, mesmo que 
seja realizado em outro estabelecimento. Todas as definições e parâmetros aplicados à 
tomografia se aplicam totalmente aos exames de ressonância magnética. 
Quando um desses exames for necessário por intercorrência no paciente internado deve ser 
justificado pelo médico assistente e autorizado pelo Diretor Geral, Clínico ou pelo Gestor para 
realização do faturamento hospitalar como procedimento especial. Em qualquer outra 
circunstância, esses exames devem ser realizados ambulatorialmente. 
Na realização de procedimentos especiais para os quais não está incluída a anestesia, por 
exemplo, o 02.11.02.002-8 - Cateterismo Cardíaco em Pediatria e, por questões inerentes ao 
paciente ou ao seu estado clínico, é permitido anestesiar o paciente e registrar a anestesia com 
os códigos a seguir conforme o caso. Deve ser informado o CNS e CBO do anestesista. 
04.17.01.004-4 - Anestesia Geral, 04.17.01 .005-2 - Anestesia Regional, 04.17.01.006-0 -
Sedação. 
Procedimentos Especiais de Cintilografia devem ser registrados na tela Procedimentos 
Realizados do SISAIH01 , informando o CNS e CBO do médico que realizou. Apenas a 
05.01.06.002-2 - Cintilografia Radioisotópica Cerebral p/ Diagnóstico de Morte Encefálica é que 
tem compatibilidade com o 05.01.06.005-7 - Exame Complementar p/ Diagnóstico de Morte 
Encefálica. As demais cintilografias não são vinculadas a nenhum procedimento principal, 
sendo realizada de acordo com a necessidade do paciente. 
Os procedimentos especiais diagnósticos neuro-intervencionistas (Arteriografias) relacionado 
no Art. 10 da Portaria SAS/MS n.º 765/2005, devem ter em seus laudos as descrições dasr 
devidas mensurações angiográficas digitais e as fotos dos respectivos aneurismas arquivad s 
junto ao prontuário do paciente. / 
Verificar no prontuário do cliente a solicitação/Autorização de procedimentos especiais ou na 
prescrição multiprofissional a realização do medicamento Albumina humana e sua quantidade 
administrada no paciente. 
A albumina humana é uma solução proteica, estéril e apirogênica de origem plasmática, obtidfcl 
por fracionamento de plasma ou soro humano e que corresponde eletroforeticamente à fraçi 
albumina do plasma. Está no SIGTAP com o código 06.03.07.001-9 - Albumina Humana 20°0 

� 
(frasco-ampola de 50 mi), sendo permitido até 99 frascos. 
Verificar se consta no prontuário laudo de solicitação/Autorização de procedimento especial, 
solicitação de sangue e Etiqueta de identificação do receptor, contendo os dias e o total de 
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bolsas processadas. Verificar no formulário nome e sobrenome do paciente, sexo, idade, peso, 
número de prontuário ou registro do paciente, número do leito, diagnóstico, antecedentes 
transfusionais, hemocomponente solicitado, (com o respectivo volume ou quantidade), tipo de 
transfusão, resultados laboratoriais que justificam a indicação do hemocomponente, a data, a 
assinatura e numero do CRM do médico solicitante. Requisição incompleta, inadequada ou 
ilegível deve ser encaminhada ao serviço de hemoterapia para correção. 
Os procedimentos registrados na AIH devem informar nos campos Executante e Apurar Valor, 
o CNES do próprio hospital. No caso dos procedimentos relacionados aos exames pré 
transfusionais serem realizados utilizando serviços de hemoterapia terceirizados, deve ser 
informado o CNES do serviço executante responsável, cadastrado como terceiro pelo Hospital, 
apurando valor para o mesmo. 
Identificar sessões de fisioterapia nas prescrições e evoluções multiprofissionais. Os 
procedimentos de fisioterapia em pacientes internados são registrados na tela Procedimentos 
Realizados do SISAIH01. Todos os procedimentos de Fisioterapia estão no Grupo 03, 
Subgrupo 02 e Formas de Organização de 01 a 07. A quantidade máxima é de 20 por AIH, 
podendo ser solicitada liberação de quantidade e são procedimentos especiais na AIH. 
Identificar exames de anatomia patológica no prontuário do paciente ou sistema matrix e 
registrá-los na tela Procedimentos Realizados do SISAIH01. Quando o exame for realizado por 
terceiros deve ser informado o CNES do executante. E no caso do serviço ser do próprio 
hospital, colocar o CNES do hospital para apurar valor corretamente. 
Faturar ato anestésico em procedimento que no SIGTAP não inclui o valor da anestesia no 
valor do procedimento principal, podem ser registrados os seguintes códigos: 04.17.01.006-0 
Sedação, 04.17.01.004-4 - Anestesia Geral, 04.17.01.005-2 - Anestesia Regional. Estes 
procedimentos têm valor e devem ser registrados na tela Procedimentos Realizados do . 
SISAIH01. 
Para registro de tuberculose na AIH é o procedimento 03.03. 01.021-5 - Tratamento 
Tuberculose (por dia) e podem ser internados os portadores em leitos de pneumologia sanit ri , 
clínico ou pediátrico, inclusive a Tuberculose com lesões extensas. Este procedimento admi 
longa permanência, (AIH 5). No caso do paciente precisar de UTI, deve ser dado alta com 
motivo de apresentação 2 - por permanência e emitida nova AIH. 
Para registro da Hanseníase na AIH é o procedimento Tratamento da Hanseníase -

( 
03.03.01.008-8. O Tratamento da Hanseníase com lesões extensas deve ser registrado na AIH 
o código 03.03.13. 008-3 - Tratamento de Pacientes sob Cuidados Prolongados em / 
Hanseníase. 
O faturamento procede quando a internação for o mais adequado ao paciente após avaliação 

( de equipe multiprofissional. Para registro dos procedimentos na AIH deve ser usado o código 
03.03.19.001-9 - Tratamento em Reabilitação. Pode ser clínico, pediátrico ou de reabilitaç&o. 

/ 
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O Faturamento em diagnostico sugere três códigos de procedimentos: 
./ 03.01.06.001-0 Diagnóstico e/ou Atendimento de Urgência em Clínica Pediátrica 
./ 03.01 .06.008-8 Diagnóstico e/ou Atendimento de Urgência em Clínica Médica 
./ 03 .01 .06.007-0 Diagnóstico e/ou Atendimento de Urgência em Clínica Cirúrgica 

Devem ser utilizados em caso de alta a pedido, evasão ou transferência para outro hospital, 
com período de internação igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) horas. O procedimento 
solicitado deve obrigatoriamente ser mudado para Diagnóstico e/ou Primeiro Atendimento na 
especialidade correspondente. Diagnóstico não confirmado, com internação de curta 
permanência. Tratamento de patologia de rápida resolução não codificada na tabela. 
Internação para investigação diagnóstica. Em casos passíveis de tratamentos ambulatoriais, 
identificados pela auditoria. Não permite permanência a maior ou mudança de procedimento. 
Verifica se os medicamentos que são procedimentos especiais na AIH. Vários têm 
compatibilidade com o procedimento principal informado e são criticadas nos sistemas 
SISAIH01 e SIH/SUSD. As compatibilidades e as quantidades máximas podem ser consultadas 
no SIGTAP. 
O faturamento da quimioterapia deve ser realizada em regime ambulatorial. Quando não 
houver possibilidade, a internação será autorizada, após justificativa do médico assistente para 
serem realizados em hospitais habilitados para alta complexidade em câncer. Durante a 
internação para tratamento oncológico será mantido o pagamento da quimioterapia por meio 

)' 

de APAC à exceção dos procedimentos 03.04.08.004-7 - Quimioterapia lnterarterial e 
03 .04.08.006-3 - Quimioterapia lntracavitária (Pleural/ Pericárdica/Peritoneal), onde os valores 
da quimioterapia estão incluídos nos serviços hospitalares. 

· ) 
O procedimento 03 .04.01 .011-1 - Internação para Radioterapia Externa (Cobalto Terapia ou 
Acelerador Linear) pode ser realizado por hospitais habilitados ou não para alta complexidade. 
Os demais procedimentos radioterápicos devem ser registrados em APAC. A validade da IH 
para internação deste procedimento é de 30 dias/mês. 
O procedimento 03.04.10.001-3. - Tratamento de lntercorrências Clínicas em Pacierm:s' 
Oncológicos é remunerado por dia e pode ser realizado por hospitais habilitados ou não para 
alta complexidade, devendo registrar como CID principal a neoplasia e como CID secundário a 
patologia que gerou a internação. 
Quanto ao procedimento 03.04.10. 002-1 - Tratamento clínico do paciente oncológico é aquele 
realizado na modalidade hospitalar decorrente de complicação aguda ou crônica devido à 
neoplasia maligna ou ao seu tratamento, inclusive a progressão tumoral ou complicação 
progressiva. A autorização deste procedimento pode ser seguida a do procedimento 
03 .04.10. 001-3. 
A verificação da Nutrição Parenteral e Enteral são contabilizadas por dia, independentemente 
da quantidade administrada no dia, sendo que em caso na administração concomitante de 

/) 
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nutrição parenteral e enteral, independente da faixa etária, será remunerada a terapia de maior 
valor, ou seja, a parenteral. 
O procedimento 04.01.01.001-5 pode ser faturado quando evidenciado no prontuário uma lesão 
aberta, em que há grande área de tecido afetado nos aspectos de extensão, profundidade. É 
um procedimento especial e deve ser registrado em uma AIH de qualquer procedimento 
principal. Este procedimento não tem compatibilidade especificada no SIGTAP por atender a 
necessidades clínicas inerentes ao quadro clínico do paciente e não tem ligação formal ou 
técnica com nenhum procedimento principal que tenha gerado a internação do paciente. 
Incluir procedimento x CID realizado em AIH correspondente ao tratamento realizado no cliente 
no período do seu tratamento o em ambiente hospitalar através de consulta no prontuário e 
Tabela procedimento SUS. 
Inserir informações referentes ao laudo de AIH no SUSAIH ou SISAIH dos procedimentos 
realizados no período da internação do cliente. 
Consistir protocolo do SUSAIH referente ao protocolo a ser enviado para verificação de suposto 
erros, corrigi-los caso seja evidenciado não conformidade, e enviar para o SISAIH para 
validação do banco. 
Imprimir relação de laudos de solicitação de Aih do SUSIHS e anexar junto com AIHS conforme 
clínica especifica e enviar para a auditoria médica SUS da regional para autorização da contas. 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

Mapa do Processo Faturamento: 

FORNECEDORES INSUMOS 

SECRETARIA DE 
SAÚDE AUDITORIA 

CORPO CLÍNICO PRONTUÁRIOS 

SERVIÇOS E 
UNIDADES NOTAS FISCAIS 

SUPRIMENTOS 

CADEIA OE VALOR 
Faturamento 

MACRO PROCESSO 

RECEBER E CONFERIR 
PRONTUÁRIOS 

CODIFICAR TODOS OS 
PROCEDIMENTOS 

IMPRIMIR NOTA 
FISCAL 

ENCAMINHAR RELATÓRIO 
A CONTABILIDADE E 

SECRETARIA DE SAÚDE 

RESOLVER 
PENDÊNCIA 

PRODUTOS CLIENTES 

DIRETORIA 

CONTABILIDADE 

SPP 

CONTA SECRETARIA DE 
FATURADA SAÚDE 
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Indicadores: 

../ Média de Faturamento por conta de internação 
../ % de Glosas 
../ Taxa de prontuários com pendência documental 

1 9 . GESTÃO PATRIMONIAL 

• Definição e Competência 

2 2 9  .. 

O controle patrimonial se dá através do registro adequado de todos os bens móveis, adquiridos por 
recursos orçamentários e não orçamentários, que estão à disposição do Hospital para a realização de 
suas atividades. Para a eficácia do controle patrimonial é fundamental a atualização constante dos 
registros de entrada, atualização, movimentação e saída de bens do acervo patrimonial. A operação 
de entrada é realizada através do recebimento do bem que receberá um número, as alocações internas 
são realizadas através da transferência e da movimentação, e a operação de saída é realizada através 
da solicitação da baixa de bens. Visando preservar a qualidade das informações, todo bem permanente 
deverá ser identificado individualmente, estar vinculado a um local específico e sob a responsabilidade 
de um colaborador. A verificação dessas informações, bem como da qualidade do serviço realizado

1 
pelo Patrimônio, é realizada através dos Inventários. 
A Gestão Patrimonial terá seu horário de atendimento de segunda a sexta-feira, 8h dia. 

, ( • Composição e Qualificação da Equipe Profissional 

Assistente de Patrimônio: Organizar, controlar e executar os serviços relacionados aos bens 
patrimoniais da instituição. Atender as ordens de serviços (transferências, empréstimos, etc. ); controlar 
os bens patrimoniais por meio de sistema; executar inventário semestral e anual de todos os bens 
patrimoniais da instituição; executar vistorias nos setores, notificando não conformidades; controlar as 
baixas de patrimônio, passando para a contabilidade as informações necessárias; auxiliar no remanejo 1 
de equipamentos dentro da instituição. / I 

• 

Requisito: Ensino Médio Completo ou Técnico em Contabilidade; Experiência na árJ 
Pacote Office. 

Procedimentos Técnicos Aplicáveis 
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O Hospital terá um rigoroso modelo de controle patrimonial através do qual exercerá o papel de fiel 
depositário do patrimônio o qual pertence ao Ente Público e deverá a ele retornar ao final do Contrato 
de Gestão. 
O ponto de partida do controle patrimonial será o levantamento realizado e assinado em conjunto entro 
o Hospital e o Ente Público. O encerramento ocorrerá da mesma forma. No levantamento serão 
utilizados registros manuais, digitais e fotográficos. 

ROTINAS ADMIN ISTRATIVAS DO PATRIMÔNIO 

• Responsabilidades Sobre os Bens 

O responsável da unidade deverá comunicar o Patrimônio, de forma escrita, irregularidades ocorridas 
com bens de sua responsabilidade, tais como as abaixo citadas, descrevendo as circunstâncias como 
acorreram: 

Perda ou Extravio; (a notificação não exime à responsabilidade do chefe da unidade 
que estará passível as penalidades cabíveis); 
Queda da identificação de Tombamento - Plaqueta; comunicar o Setor de Patrimônio 
no ato para que seja realizada alteração do bem; 
Transferência de bens para outra unidade patrimonial da instituição, com ciência desta; 
Empréstimos ou doações de bens patrimoniais recebidos, sendo que o tombamento dos 
bens doados somente se dará com a autorização superior, anexando documentação 
comprobatória. 

• Transferências 

Todas as transferências de bens serão realizadas por meio do Termo de Transferência, disponível ria 
rede de intranet, com devido acompanhamento do Patrimônio. [! 

A responsabilidade pela transferência compete ao líder da unidade onde o bem se encontra (quem 
envia) uma vez que o bem está vinculado a sua carga patrimonial; 
Equipamentos médicos só poderão ser transferidos mediante orientação da engenharia clínica, a quem 
compete à melhor distribuição dos mesmos. Em caso do equipamento ter que sair da instituição para 
conserto, a Engenharia deverá preencher um Termo de Saída externo, para a retirada do equipamento. 

• Avarias 

Todos os colaboradores poderão ser chamados à responsabilidade pelo desaparecimento do bem qu 
lhe for confiado para guarda e uso, bem como pelo dano que, dolosa ou culposamente, causar a 
qualquer bem, esteja ou não sob sua guarda. 

i 
É dever do colaborador comunicar imediatamente ao seu superior, qualquer irregularidade ocorrida 
com o bem entregue aos seus cuidados. 
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• Controle e Baixas 

Trimestralmente, será encaminhado aos responsáveis uma listagem setorial para o levantamento de 
checagem dos bens patrimoniais, objetivando o levantamento físico e analítico comparativo com os 
registros cadastrais do sistema de controle, onde serão abordados os seguintes tópicos: 

Bens não encontrados; 
Bens encontrados fora da unidade à qual estão vinculados; 
Bens encontrados sem placa de identificação; 
Bens que se encontram fora da instituição; 
Bens inservíveis, supérfluos, obsoletos, ociosos ou imprestáveis; 

As listagens terão prazo de uma semana para retorno ao Patrimônio que tomará ações para 
corrigir divergências encontras e acionar os responsáveis. 
Termos de Responsabilidade: Documento expedido pelo Patrimônio do Hospital que caracteriza 
entrega de bem patrimonial, onde o responsável da unidade recebedora assume total responsabilidade 
sobre o mesmo. 
Termos de Transferência: Documento expedido pelo Patrimônio e entregue aos setores, identificando 
os setores de origem e destino, onde se caracteriza a alteração de localização do Bem, em que a 
unidade recebedora assume total responsabilidade sobre o mesmo. 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

Mapa do Processo 
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Indicadores: 

../ % de Bens Baixados (R$) 
../ % de Bens Incorporados (R$) 
../ Taxa de transferências internas (unidade) 

20. SERVIÇO DE PRONTUÁRIO Do PACIENTE - SPP 

• Definição e Competência 

2 2 9 7  

O SPP é um serviço complementar da assistência que engloba um conjunto de atividades relacionadas 
com o prontuário do paciente, executadas em diferentes setores, por diferentes profissionais, 
destinando-se ao registro, guarda, movimentação e controle desse prontuário, além de atividades 
estatísticas relacionadas com o desempenho hospitalar. Como competências destacamos: 

• Recepcionar, informar, orientar e encaminhar pacientes, familiares, profissionais da saúde e 
demais pessoas que procuram o Hospital. 

• Manter registro de todas as informações inerentes aos pacientes, a fim de controlar a sua 
admissão, movimentação e saída. 

• Garantir a organização, arquivo e conservação dos documentos do prontuário, proporcionando 
informação ao paciente sobre seu histórico, segurança à equipe multiprofissional, amparo legal 
ao Hospital, campo de pesquisa etc. 

• Fornecer à administração, através de dados estatísticos e relatórios, subsídios para a avaliação 
do desempenho e da produtividade da instituição. 

) O SPP terá seu horário de atendimento de segunda a sexta feira, totalizando 44h semanais. As 
Recepções de Internação e Atendimento de Urgência, integram o SPP e atenderão os pacientés em 
sistema de plantão 24h/dia. 

• Composição e Qualificação a Equipe Profissional 

Supervisor de SPP: Supervisionar as áreas de Recepção, Arquivo e Estatística do Hospital, zelando /
;) 

pelo atendimento regular ao público, pela segurança dos prontuários e pela qualidade dos dado{{/ 
estatísticos divulgados . 

../ Requisitos: Graduação em Serviço Social ,  Administração ou áreas sociais; 
Experiência na área administrativa, atendimento ao cliente, gestão de equipes; 
Pacote Office. 
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Líder de Atendimento: Acompanhar o atendimento dos setores de frente, assegurando suporte 
técnico aos recepcionistas e conformidade nos procedimentos de recepção . 

../ Requisitos: Cursando Graduação em áreas sociais; Experiência na área 
administrativa, atendimento ao cliente, gestão de equipes; Pacote Office. 

Auxiliar Administrativo do SPP: Organizar e controlar o fluxo de entrada, saída de prontuários e 
arquivamento em local apropriado, conforme normatizações do setor. 

../ Requisitos: Ensino médio; Conhecimento do pacote office e experiência em 
serviços administrativos. 

Recepcionista: Recepcionar todos os clientes que procurarem o Hospital de forma humanizada 
prestando atendimento de qualidade . 

../ Requisitos: Ensino médio; Conhecimento básicos de informática; Experiência em 
atendimento. 

Telefonista: Assegurar a comunicação com a comunidade através de ligações telefônicas, de forma 
a promover uma boa imagem da Instituição junto aos clientes . 

../ Requisitos: Ensino médio; Conhecimento básicos de informática; Experiência em 
atendimento. 

Nota 1 :  O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do Hospital consta no item Anexo 

- Dimensionamento de Pessoal. 

• Procedimentos Técnicos Aplicáveis 9 Recepção: 
A função inicial da Recepção é estabelecer um primeiro contato com o público que se dirige ao 
Hospital. O ingresso no Hospital exerce uma pressão psicológica profunda tanto no paciente quanto 
nos seus familiares. É preponderante o papel da Recepção como fator de humanização, considerando
se para tanto, suas condições materiais e a organização administrativa. A Recepção desenvolve 
triagem, informações e encaminhamentos. Características em destaque: 

• Precisão das informações prestadas; 
• Rapidez nas tarefas executas; 
• Humanização do atendimento. 

Recepção de Internação: 
A internação de um paciente requer uma série de medidas administrativa dentre as quais ªi 
padronização de impressos do prontuário. No ato da internação é sempre importante ter uma pessoa 

D 
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responsável pelo paciente, mesmo sendo adulto a fim de que sejam melhor compreendidos e seguidos 
todos os procedimentos seguintes. São funções da recepção de internação: 

• Manter registro de pacientes adequado à demanda: 
Individual por paciente (Internação, Ambulatório etc.) 
Prontuário Único para cada paciente 
Controle do número de registro (pronta localização de prontuários) 

• Emitir a Ficha de Internação e Alta que possibilite o adequado registro dos dados do 
paciente e um levantamento completo da estatística hospitalar; 

• Conferir os Termos de Responsabilidade anexados ao prontuário; 
• Conferir todos os outros impressos padronizados do prontuário; 
• Manter sistema de controle de leitos que permita fácil utilização dos mesmos; 
• Apresentar informativo ao paciente sobre normas, rotinas e informações do Hospital. 

Cabe a Recepção de Internação definir procedimentos em conjunto com as áreas assistenciais para 
os seguintes atendimentos: 

• Fluxo para Internação 
• Fluxo para Transferência Interna 
• Fluxo para Transferência Externa 
• Fluxo para Alta 
• Fluxo para Óbito 
• Fluxo para Pronto Atendimento com Internação e/ou Exames 
• Fluxo de informações sobre pacientes 

Recepção de Consultas e Exames: 
Introduzir o sistema de marcação de consultas e exames, com antecedência, respeitados os casos 
prioritários; planejar uma política de atendimento, fixando a capacidade da agenda de cada médico. 
Possibilitar ao Arquivo preparar os prontuários para serem entregues nos consultórios onde serão 
atendidos os pacientes, contendo seu histórico na Instituição. São funções da recepção de consultas 
e exames: 

• Marcar as consultas; 
• Conferir documentação do paciente; 
• Emitir fichas de atendimento de consulta e exames devidamente preenchidos; 
• Gerenciar as disponibilidades da agenda; 
• Encaminhar para exames e para consulta. 

Cabe a Recepção de Consultas e Exames definir procedimentos em conjunto com as área� 

assistenciais para os seguintes atendimentos: 
_ \j 
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• Fluxo para Consulta / Exame Simples 
• Fluxo para Consulta / Exame com Procedimento 
• Fluxo para Retornos 
• Fluxo para Pegar Resultados de Exames 
• Fluxo para Encaminhamento ao Pronto Atendimento ou Internação 

Controle de leitos (vagas) :  

Deve existir sistema adequado que possibilite saber de imediato se existe vaga para o paciente e onde 
está localizada dentro das unidades do Hospital. O setor não pode depender de uma consulta às 
unidades de internação ou aos médicos, exceto casos excepcionais, pois acarreta demora e falta de 
controle operacional. O Hospital deve trabalhar com plano de altas, favorecendo e agilizando a 
liberação de leitos. 

Fluxo Para Registros e Documentos: 
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Prontuário Único por Paciente: 
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O Hospital usará sistema de registro e prontuário único por paciente. O prontuário é o conjunto de 
documentos relativos à assistência prestada a um paciente. Ele contém todas as informações

1
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saúde do paciente, as anotações dos profissionais que prestaram assistência, os resultados dos 
exames e os relatórios dos procedimentos e dos tratamentos realizados. 
Por lei, as informações pertencem ao paciente. O Hospital é o responsável legal pela guarda e 
conservação das informações, organizadas na forma do PUP (Prontuário Único do Paciente). Sempre 
que precisar, o Hospital é obrigado por lei a fornecer ao paciente ou seu representante legal 
informações necessárias contidas no prontuário. 
A lei determina a guarda do prontuário pelo tempo mínimo de 20 anos, a contar do último registro 
lançado no prontuário (resolução CFM 1639). 

Formulários Do Prontuário 
Entrada Do Paciente: 

Ficha de Atendimento de Urgência / Ambulatório 

Ficha de Referência e Contra-referência 

Laudo de AIH 

Ficha de Internação 

Termo de Responsabilidade 

Cirurgia: 

Aviso de Cirurgia 

Relatório Cirúrgico 

Relatório de Anestesia 

Ficha de Gasto em Sala 

Justificativa para uso de OPM/SUS 

Comunicação de uso de OPME 

Descrição do material de síntese 

Evoluções: 

Evolução Médica 

Evolução de Enfermagem 

Evolução da Fisioterapia 

Evolução multiprofissional (fonoaudiologia, nutrição, psicologia) 

Evolução Clínica de Unidade de Terapia Intensiva 

Prescrições: 
/) t 
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Prescrição Médica 

Formulários Secundários Do Prontuário 

Ficha Admissão - UTI 

Ficha de Diagnóstico da Clínica - UTI 

Histórico de Enfermagem 

Plano Assistencial 

Registro de Enfermagem 

Ficha de Controle de Balanço Hídrico 

Score TISS - UTI 

Escala de Branden - UTI 

Ficha de Ventilação Mecânica - UTI 

2 3 0 2  

Ficha de Avaliação pra Trat.de Feridas / Solicitações em laudo Suplementar. 

Ficha de Controle de Infecção Hospitalar 

Ficha de Solicitação de Antimicrobiano (C.C. I. H) 

Requisição e Resultados de Exames (Exames Especiais Regulados) 

Ficha de Autorização de Diária de Acompanhante / Diária de UTI 

Ficha de Solicitação de Parecer de outras Especialidades 

Laudo de NNPP - Nutrição Pariental 

Laudo de Medicamentos Especiais 

Termo de Consentimento para Procedimento Cirúrgico 

Saída Do Paciente: 

Aviso de Alta 

Boletim de Óbito 

Declaração de Óbito 

Continuidade do Tratamento e Orientações Pós - Alta 

Informe de Alta 

Arquivo de Prontuários e Estatística: 
É o responsável pela organização, auditoria administrativa, armazenamento e guarda de prontuários 
médicos, permitindo sua rastreabilidade sempre que necessário. É também responsável pela 
elaboração dos indicadores estatísticos no âmbito técnico e de produção, visando à avaliação da 
demanda e do desempenho do Hospital. São funções do Arquivo e Estatística: 

• Montagem 

� 
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• Organização 
• Movimentação 
• Controle de Páginas 
• Arquivamento 
• Processamento de dados 

Procedimentos Técnicos Aplicáveis ao Arquivo de Prontuários: 
./ Retirada (e arquivamento) de prontuário para atendimento ao ambulatório e 

internação; 
./ Manter sempre atualizada a documentação do prontuário do paciente; 
./ Revisar periodicamente as seções de arquivamento, corrigindo eventuais falhas; 
./ Selecionar prontuários para uso das comissões hospitalares; 
./ Colaborar nas pesquisas científicas e nos trabalhos de investigação, quando 

solicitado. 

Sistema de Arquivamento dos Prontuários: 
O Hospital usará o Dígito Terminal que é o sistema de arquivamento com sinalização visual. Através 
de uma combinação numérica colorida, as pastas são localizadas, retiradas e guardadas com muito 
mais rapidez e total segurança. Além de comportar maior quantidade de pastas por metro linear, evita 
erros e procuras cansativas. Por tudo isso é o mais indicado para arquivar, com segurança e custo 
reduzido, prontuários hospitalares. 

Procedimentos Técnicos Aplicáveis à Estatística: 
./ Compaginar e fazer revisão de identificação dos prontuários dos pacientes egressos; 
./ Manter o controle do uso das informações dos diferentes índices; 
./ Codificar diagnósticos existentes no prontuário; 
./ Manter índices de doenças (nosológico), segundo normas estabelecidas; 
./ Processar informações coletadas e revisadas (censo diário de internação, agenda 

consultas ambulatoriais) para elaboração de relatórios. Além do Ambulatório, V 

1 '  

Emergência e Internações, também são obtidas informações de outros setores: 
Radiologia, Laboratório, Enfermagem e Serviço Social ; 

./ Preparar relatório estatístico mensal e anual. 
/1 

j 
V 

Estatística de Atendimentos à Pacientes 
Serão levantados os seguintes indicadores estatísticos de atendimento à pacientes: 

./ Nº Leitos por Especialidade /7 
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../ Nº Leitos por Unidade 
../ Nº Leitos-dia por Especialidade 
../ Nº Leitos-dia por Unidade 
../ Nº Pacientes-dia por Especialidade 
../ Pacientes-dia por Unidade 
../ Média Diária de Pacientes por Especialidade 
../ Média Diária de Pacientes por Unidade 
../ Internações por Especialidade 
../ Internações por Unidade 
../ Internações por Município 
../ Internações por Faixa Etária 
../ Altas por Especialidade 
../ Altas por Unidade 
../ Óbitos por Especialidade 
../ Óbitos por Unidade 
../ Óbitos Não Institucionais p/ Espec. (- 48hs) 
../ Óbitos Institucionais p/ Espec. (+ 48hs) 
../ Óbitos por faixa Etária 
../ Transferências Internas por Especialidade 
../ Transferências Internas por Unidade 
../ Transferências Externas por Especialidade 
../ Pacientes Saídos por Especialidade 
../ Pacientes Saídos por Unidade 
../ Porcentagem de Ocupação por Especialidade 
../ Porcentagem de Ocupação por Unidade 
../ Média Permanência por Especialidade 
../ Média Permanência por Unidade 
../ Índice Giro de Leito por Especialidade 
../ Índice Giro de Leito por Unidade 
../ Intervalo de Substituição por Especialidade 
../ Intervalo de Substituição por Unidade 
../ Taxa de Mortalidade por tipo 
../ Cirurgias por tipo 
../ Anestesias 
../ Consultas eletivas 
../ Consultas de urgência 
../ Procedimentos ambulatoriais e de urgências 
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../ Exames por tipo 
../ Terapias por tipo 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

2 3 0 5  

O processo do Serviço de Prontuário do Paciente foi estabelecido, conforme figura abaixo, e será 

gerenciado de acordo com metas pactuadas junto à diretoria do Hospital. Para garantir os resultados 
esperados a unidade deverá gerenciar os indicadores de desempenho periodicamente, de acordo com 
o grau de criticidade de cada um deles. 

>" Mapa do Processo 

CADEIA DE VALOR 
Serviço de Prontuário do Paciente 

FORNECEDOR INSUMOS MACRO PROCESSO PRODUTOS 
ES 

RECEBIMENTO 

PRONTUÁRIO GUARDA DE 
FATURAMEN PRONTUÁRIO DOCUMENTO 

TO s 
FICHAS DE SOLICITA VIA 

ARQUIVO EXAMES E-MAIL EMPRÊSTIM 
EXTERNO VERIFICA COM OS / CÓPIAS 

FICHAS PROTOCOLO 
UNIDADES E AMBULATÓRI ENCAMINHA INFORMAÇÔ 
SERVIÇOS AIS CÔPIADA ES 

SOLICITAÇÃO HOSPITALAR 
MATERIAIS ARQUIVA ES 

DADOS 
ESTATÍSTICO ENCAMINHA ARQUIVO s PARA SIN-

MEMÓRIA 

REALIZA 
CÓPIA/EMPRÉSTIMO 

>" Indicadores de Gestão do Serviço de Prontuário do Paciente: 
../ Taxa de absenteísmo de consultas 
../ Taxa de absenteísmo de exames 
../ Taxa de conformidade de preenchimento de prontuário 
../ 

../ 

Tempo médio de espera para consultas 
Tempo médio de espera para exames 

• Legislação de Referência 

/ 

CLIENTES 

y 
DIRETORIA 

AMBULATÓRI 

SAC 

FATURAMEN 
TO 

ARQUIVO 
EXTERNO 

../ Resolução CFM N. 1.639 de 10/07/2002 Normas Técnicas para o Uso de Sistemas 
Informatizados para a Guarda e Manuseio do Prontuário Médico; 

../ Resolução N. 1605 CFM de 15/09/2000 Sigilo do Prontuário; 

1�2 
Aven;da Antón;o Jose De Cacvalho, 409 CEP 17f

� 8add/SP Fonec (14) 3662 9393 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 2 3 0  
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

../ Resolução N.1821 CFM de 11/07/2002 Normas Técnicas concernentes à digitalização 

e uso dos sistemas informatizados para a guarda e manuseio dos documentos dos 
prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação do papel e a troca de informação 
identificada em saúde. 

21 . SERVIÇO DE ATENDIMENTO Ao USUÁRIO (SAU/OUVIDORIA) 

• Definição e Competência 

O Serviço de Atendimento ao Usuário tem por finalidade obter a opinião dos usuários sobre o 
atendimento oferecido pelo Hospital. Sua missão é ouvir usuários, acompanhantes, visitantes e 
familiares, conhecendo suas insatisfações, anseios e elogios; além de colher sugestões relacionadas 
ao atendimento. Ouvindo o que o cidadão tem a dizer podemos saber qual a sua percepção sobre a 
qualidade dos serviços prestados. O SAU será parte integrante do Núcleo de Qualidade e Segurança 
do Paciente atuando na interface entre o usuário e o Hospital, tendo como competência: 

../ Acolher os usuários, ouvindo reclamações, sugestões e elogios (Ouvidoria); 
../ Registrar opiniões dos usuários e pontuar as questões referentes à atuação dos diversos 

profissionais, focando a qualidade da assistência, da higiene, das instalações físicas e dos 
equipamentos; 

../ Coletar propostas visando à busca de excelência do atendimento e ao fortalecimento da 
cidadania; 

../ Encaminhar aos responsáveis as sugestões, elogios ou reclamações feitas pelo solicitante e 
dar retorno ao reclamante sobre as providências tomadas. 

\ 
O SAU/Ouvidoria terá seu horário de atendimento de segunda a sexta feira, 8h dia. As Recepções I 
Internação e Atendimento de Urgência, serão orientadas para cobrir o atendimento do SAU no per odo 
noturno e finais de semana, a fim de assegurar um canal de atendimento ao cliente, em sistemq_, 0e 
plantão 24h/dia. 

• Composição e Qualificação da Equipe Profissional 

Assistente Administrativo do SAU : Exercer a função de ouvidoria, atendendo às demandas dos 
clientes internos e externos através de pesquisas de opinião ativa e passiva . 

../ Requisitos: Cursando Serviço Social ou Administração; Experiência na área administrativa 
e/ou de atendimento ao cliente; Pacote Office. 

\} 
/
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• Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

Será adotado pelo Hospital, para apuração da satisfação do usuário, pesquisas por meio de formulários 
e canais diretos de comunicação como telefone, e-mail, atendimento direto e visita à paciente 
internado. 
A metodologia a seguir apresentada será adaptada aos modelos e formulários posteriormente 
definidos pelo Contratante, conforme necessidade. 
Pesquisa direta: visita aos pacientes internados e busca ativa por meio de formulários. 
Pesquisa indireta: pesquisa automatizada pós-alta e formulários para manifestações espontâneos. 
Atendimento direto (Ouvidoria): recebida pessoalmente no SAU, por telefone ou e-mail. 

Atividades desenvolvidas pelo SAU: 

• Realizar pesquisa de satisfação do usuário, indicando o grau de satisfação dos clientes 
externos e internos; 

• Distribuir, recolher e analisar os questionários de avaliação; 
• Abrir canais de comunicação por meio do SAU, facilitando o entendimento cliente-hospital; 
• Realizar visitas periódicas aos pacientes internados; 
• Atender solicitações diversas de clientes externos; 
• Apurar junto aos departamentos e setores envolvidos as explicações e justificativas de 

reclamações; 
• Manter registros organizados que comprovem a veracidade das informações; 
• Compilar dados para confecção de relatórios estatísticos mensais e anuais; 
• Gerar e divulgar indicadores de desempenho bem como os resultados da análise dos dados 

sobre a satisfação do usuário; 
• Zelar e salvaguardar os objetos encontrados/entregues pelos colaboradores no Hospital ou 

serviço de saúde até que os mesmos sejam reclamados por seus proprietários ou destinados 
à doação após período de guarda estabelecido; 

o formulário de pesquisa de satisfação contem: unidade de atendimento, a identificação opcional dv 
usuário, espaço para manifestar sugestões, elogios e/ou críticas, dados para contato com o SAU e a 
avaliação do grau de satisfação conforme os temas seguintes: 

• Disponibilidade e interesse dos profissionais do Hospital 
• Clareza das orientações 
• Agilidade do atendimento 
• Limpeza das instalações físicas 
• Qualidade da alimentação 
• Recomendação do Hospital 
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Questões Pesquisadas: 
SAU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO I PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA I AMBULATÓRIO 

1 .  Limpeza e conforto da recepção, banheiro, corredores, salas de espera? 

2. Você teve informações e esclarecimentos sobre seu estado de saúde? 

3. O estabelecimento é bem sinal izado para você encontrar o local onde precisa ir? 

4. O tempo que demorou para o paciente ser atendido: 

4.1 . Pelos médicos 

4.2. Pelos enfermeiros 

4.3. Pelos Recepcionistas 

5. A boa vontade e disposição das pessoas em ajudar a resolver seus problemas? 

5.1 Pelos os médicos 

5.2. Pelos os enfermeiros 

5.3. Pelos Recepcionistas 

6. Sua sensação de confiança em relação aos atendimentos oferecidos por este pronto atendimento? 

7. A educação e o respeito com que você foi tratado: 

7.1 . Pelos médicos 

7.2. Pelos enfermeiros 

7.3. Pelos Recepcionistas 

8. O interesse do médico em ouvir as queixas do paciente e o exame físico que foi real izado? 

9. A realização de exames atendeu a sua expectativa em tempo hábil? 

SAU • SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO I PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

INTERNAÇÃO 

1 .  Limpeza e conforto da recepção, banheiro, corredores, salas de espera? 

2. Você teve informações e esclarecimentos sobre seu estado de saúde? 

3. O estabelecimento é bem sinalizado para você encontrar o local onde precisa ir? 

4. O tempo que demorou para o paciente ser atendido: 

4.1 .  Pelos médicos 

4.2. Pelos enfermeiros 

4.3. Pelos recepcionistas 

5. A boa vontade e disposição das pessoas em ajudar a resolver seus problemas? 

5.1 Para os médicos 

5.2. Para os enfermeiros 

5.3. Pelos recepcionistas 

6. Sua sensação de confiança em relação aos atendimentos oferecidos por esta Internação? 

7. A educação e o respeito com que você foi tratado: 

7.1 . Pelos médicos 

7.2. Pelos enfermeiros 

7.3. Pelos recepcionistas 

8. O interesse do médico em ouvir as queixas do paciente e o exame físico que foi realizado? 

9. As explicações do médico sobre a doença do paciente e o tratamento que foi realizado? 

1 O.A l impeza da roupas de cama e banho? 

1 1 .  As refeições que foram servidas, em relação à temperatura e o sabor? 

1 2. O silêncio no ambiente do Hospital? 
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1 3. O horário em que são servidas as refeições? 

14. Horário em que é feita a limpeza do quarto? 

1 5. O horário das visitas? 

16 .  O fornecimento de medicamentos para o tratamento durante a internação? 

17. O local para reclamações I sugestões é de fácil acesso? 

SAU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO I PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

REGISTRO DE ATENDIMENTO 

Data do registro: _/_/_ Hora: __ _ 

2 3 0 9 

Nome= -----------------------------� 
Endereço: ----------------------- Nº ___ _ 

Município: ---------- Fones: ----------------

Usuário Externo 

Motivo: Elogio 

Relato: 

Assinatura 

Visita de Acolhimento 

Acompanhante Externo Visitante 

Sugestão 

Colaborador 

Reclamação 

Cabe ao SAU realizar visitas aos pacientes internados com o intuito de divulgar o serviço e avaliar a 
efetiva satisfação com o atendimento. As visitas são sistematizadas e calculadas segundo critérios de 
amostragem. Serão ouvidos pacientes de todos as unidades de internação. 

Ocorrências e Manifestações 
As ocorrências e manifestações registradas ao SAU, por meio de formulário, serão analisadas 
quando cabível serão retornadas aos usuários para finalização do processo (telefone). 
paciente ainda internado o retorno deve ser dado no leito. 

Manifestações Críticas - até 12 horas para resposta 

Originada de mídia, pacientes internados, pessoalmente e diagnóstico que envolva risco direto ao 
paciente. 

Manifestações Semi-Críticas - até 2 dias para resposta 

Reclamações gerais como alimentação e limpeza, que não envolva risco direto ao paciente. 

Manifestações não Críticas - até 5 dias para resposta 

11 
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Reclamações gerais, recebidas por meio de formulário de opinião e que não envolva risco direto ao 
paciente. 

Uso das Informações das Pesquisas e demais Canais do SAU: 
Pesquisas: serão tabuladas e apresentadas em reuniões ordinárias da diretoria e lideranças. Serão 
usadas para definir diretrizes de melhoria dos serviços prestados através de planos de ação 
multiprofissionais. 
Reclamações: serão apreciadas e encaminhadas aos líderes responsáveis para providencias, com 
cópia para o Núcleo de Qualidade. Serão tratadas através de ferramentas da qualidade visando análise 
da causa raiz, identificação do fatores que contribuíram para o episódio, bem como o plano de ação 
corretivo. 
Elogios: serão divulgados a toda equipe de colaboradores através de murais e outros recursos da 
Comunicação, a fim de reforçar o reconhecimento individual. 

ACOMPANHANTES - Visitas e Orientações 
A visita de familiares e amigos, salvo quando há restrições de ordem médica, é liberada nos seguintes 
horários: 
Clínica Médica e Cirúrgica: horário estendido durante o dia - 1 visitante por vez, com revezamento 
UTI: Manhã: 11 hOO às 12h00, Tarde: 17h00 às 18h00, Noite: 2 1  hOO às 22h00 - 2 visitantes por período, 
sem revezamento. 
Importante: 

• A visita de crianças menores de 12 anos não é proibida, contudo deve ser evitada sempre que 
possível. 

• 
• 

• 

Os visitantes deverão respeitar a rotina de utilização dos crachás de identificação 
Permitido acompanhante, se maior de 60 anos, durante o período da internação, de acordo 
com o que dispõe o Estatuto do Idoso. ( 

Permitido acompanhado, se menor de idade, nas consultas, nos exames e durante a 
internação, de acordo com o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Para garantir o bem-estar dos pacientes e o bom funcionamento do Hospital é recomendável observar 
as seguintes orientações: 

Lavar/higienizar sempre as mãos ao entrar no quarto e antes de qualquer contato com o 
paciente; 
Pessoas portadoras de doenças transmissíveis, como gripe, conjutivite ou febre de qualque 
natureza não devem ter contato direto com a paciente; 
Não levar alimentos de casa para o hospital e jamais oferecer ao paciente alimentos que não 
sejam fornecidos pelo serviço de nutrição e dietética; 

/l_ 
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Não sentar no leito do paciente; 
Não fumar nas dependências do Hospital, inclusive nos aposentos; 
Não manter vasos de flores, principalmente com água, no interior do aposento, pois flores são 
grandes condutoras de fungos e bactérias; 
O Hospital não se responsabiliza por valores ou objetos de uso pessoal de pacientes e 
acompanhantes. Para sua segurança, recomendamos que os mesmos sejam mantidos sob a 
guarda da família ou levados para casa; 
Não lavar ou pendurar roupas nos aposentos. Roupas sujas devem ser levadas para casa, 
jamais lavadas na pia do banheiro; 
Não portar ou consumir bebidas alcoólicas, em hipótese alguma, nas dependências do hospital ;  
Respeitar os horários de visita; 
Falar em voz baixa; 
Para conforto dos pacientes, o acompanhante poderá, sem auxílio da enfermagem, substituir 
os canais de TV, modificar a temperatura do ar condicionado, colocar ou retirar os cobertores 
do leito e também movimentar a cama através dos comandos elétricos conforme indicação do 
painel. 

Achados e Perdidos 

Cabe ao SAU catalogar os achados e perdidos em livro de protocolo próprio conforme formulário 
próprio. Anotar todos os dados necessários (nome do Usuário e ou Colaborador e local onde foi 
encontrado o objeto) bem como identificar o usuário. 
Objeto de valor deve ser registrado em livro de protocolo e encaminhado ao setor financeiro para ser 
guardado no cofre. 

l É de responsabilidade do SAU devolver o objeto, colher a assinatura do usuário e/ou colaborador (m 
livro de protocolo. 

I , 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 
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Mapa do Processo 

CADEIA DE VALOR 
Serviço de Atendimento ao Usuário 

FORNECEDORES INSUMOS MACRO PROCESSO PRODUTOS CLIENTES 

UNIDADES DE 
UNIDADES DIAGNÓSTICO E 

ASSISTENCIAIS TRATAMENTO 
INFORMAÇÕES Coleta/ 

CORPO CLÍNICO UNIDADES DE recebimento de INFORMAÇÕES DIAGNÓSTICO E FORMULÁRIOS 
TRATAMENTO PARA informacões SOBRE EQUIPE DE 

PREENCHIMENTO l SATISFAÇÃO E ENFERMAGEM 
CORPO CLÍNICO 

PESQUISAS DE RECLAMAÇÔE RECEPÇÃO 
EQUIPE DE SATISFAÇÃO 

1 

Tratativa das 1 S DE ENFERMAGEM PREENCHIDAS 
informações 

QUALIDADE 
CLIENTES E 

RECEPÇÃO DIRETORIA 

l 
ACOMPANHAN 

SERVIÇO SOCIAL TES 
Monitoramento das 1 HOTELARIA E 

PSICOLOGIA ações de melhoria. HIGIENIZAÇÃO 

PACIENTES E 
PACIENTES E 

l 
ACOMPANHANTES 

ACOMPANHANTES 

Divulgação dos 
resultados 

Ind icadores: 
./ % de Satisfação do Paciente Internado 
./ % de Satisfação do Paciente Externo 

r / 

!\_ 
./ Número de Atendimentos do SAU/Ouvidoria 

22. N ÚCLEO DA QUALIDADE 

• Definição e Competência 

O Núcleo da Qualidade é um órgão de apoio e assessoramento a todas as Diretorias e Serviços do 
Hospital. Tendo como competência definir diretrizes e ações para implantar, controlar e gerenciar os( 

processos institucionais, bem como evidenciar os indicadores de qualidade, visando à busca pela 
melhoria contínua, qualidade, segurança e satisfação da assistência prestada aos clientes internos e 
externos. 

O Núcleo da Qu�lidade será único e integrado com Núcleo de Segurança do Paciente, abordado no
) no Capítulo 1° Areas Fim. Neste momento vamos apresentar apenas os aspectos específicos da I 

Qualidade. 
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• Composição e Qualificação da Equipe Profissional 

Supervisor da Qualidade: Supervisionar o Sistema de Gestão da Qualidade, através do 
planejamento, organização e controle, garantindo o cumprimento das metas contratuais e do 
planejamento estratégico. Assegurar a implementação do sistema de qualidade, visando contribuir 
para o aprimoramento dos processos, sistemas de informação e qualidade dos serviços da instituição 
e projetos de certificação . 

./ Requisitos: Graduação em Administração ou Especialização em Gestão da Saúde e 
Qualidade; Experiência em gestão de pessoas e ferramentas de qualidade; Conhecimento em 
processos de Acreditação e sistema de Gestão, MEG (Modelo de Excelência em Gestão); 
Pacote Office. 

Assistente Administrativo da Qualidade: Realizar atividades de suporte ao Sistema de Gestão da 
Qualidade, envolvendo a análise de normas, preparação de treinamentos, organização de 
documentação e outras atividades de apoio administrativo, visando contribuir para o alcance dos 
objetivos estabelecidos pela Instituição. 

Requisitos: Graduando em Administração, Saúde ou Qualidade; Experiência em rotinas 
administrativas e Normas da Qualidade; Conhecimento em sistemas de gestão da qualidade; 
Pacote Office. 

Nota 1 :  O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anexo 
- Dimensionamento de Pessoal. 

• Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

A metodologia de trabalho do Núcleo permite que todos os serviços do Hospital tenham um padrão de 
organização e gestão, capaz de assegurar a qualidade dos serviços prestados em qualquer dos níveis 
da organização. O Núcleo tem um forte papel educativo e de integração profissional com vistas a 
estabelecer um ambiente de melhoria contínua. Entre as atividades desenvolvidas pelo Núcleo 
destacamos a implantação dos seguintes procedimentos e ferramentas: 

• Procedimento de gestão de documentos: tem como diretriz padronizar, normatizar, planejar

� resguardar e reduzir os riscos, garantido evidências dos processos realizados na instituição, 
bem como assegurar a sistemática de elaboração, verificação, aprovação, disponibilização 
controle, rastreabilidade e revisão de todos os procedimentos descritos. 

• Procedimento de gestão de auditoria: tem como diretriz verificar os fatos e evidências, 
avaliando o estado de conformidade do sistema de gestão frente às normas, legislações, 
padrões, procedimentos e políticas. Sua finalidade é gerar informações úteis e válidas para 
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a administração da organização análise criticamente seus processos. Trata-se de um 
instrumento de aprimoramento e/ou melhoria uma vez que proporciona medidas preventivas e 
corretivas, tem o caráter educativo e não punitivo com foco na identificação das oportunidades 
de melhoria dos processos. 

• Procedimento de gerenciamento das ocorrências: tem como diretriz registrar, investigar as 
causas , tratar e monitorar suas reincidências, promovendo um ciclo de melhoria continua, bem 
como consolidar a eficácia da política de gerenciamento de risco. 

• Procedimento de gestão de análise crítica de desempenho: tem como diretriz a utilização 
de indicadores, cujo objetivo é gerenciar, controlar, monitorar e avaliar os resultados 
institucionais analisando a necessidade de ações de melhoria, utilizando referências externas 
e literárias quando necessário. Garantir o aprimoramento dos processos e direcionamento da 
equipe. Envolvimento da alta direção, lideranças e colaboradores. Garantir a análise crítica e a 
implementação de ações corretivas e preventivas, para alcance dos resultados. Garantir o 
alinhamento e consolidação dos indicadores de acordo com os objetivos estratégicos da 
Instituição e suas exigências contratuais. 

• Gerenciamento de processo: tem como diretriz mapear, monitorar, mensurar o desempenho 
dos processos e suas interações com clientes e fornecedores, busca atender necessidades e 
expectativas das partes interessadas. Realizar Benchmarking para identificar e implementar as 
boas práticas aplicadas em outras instituições. 

• Ferramentas de Gestão da Qualidade: tem como finalidade definir, mensurar analisar e 
monitorar os problemas, promovendo facilidade e efetividade na tomada de decisões. Para 
garantia a evidência de ciclos de melhorias contínuas deverá ser utilizada as seguintes 
ferramentas: 

PDCA (Plan-Planejar, Do-Executar, Check-Verificar, Act-Agir/Padronizar): É um método 
de gerenciamento de processo que contribui para alcance das metas visando melhori� 
contínua. 
5W2H (What -O que, Why - Por que, Where - Onde, When - Quando, Who - Por 
quem, How - Como, How Much - Quanto custará): Sistemática do plano de ação que 
permitirá que determinadas ações sejam desenvolvidas com máximo de clareza 
possível pelos colaboradores. 
Diagrama de causa e efeito (ISHIKAWA ou Gms): Ferramenta utilizada para analisar 

/ 
1 

criteriosamente as causas potenciais de um problema. Promover exatidão n
:( 

/
/ 

planejamento das ações para solucionar o problema e permitir agrupar a visualizaçã
b 

/ 

::i
h
:::�

s causas que estão na origem do problema ou resultado que se pretend 
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O Núcleo da Qualidade atuará em parceria com o Núcleo de Segurança do Paciente de modo que as 
metodologias sejam únicas e complementares, cada qual com seu campo de atuação. Cabe ao Núcleo 
da Qualidade definir o modelo estruturante, implantar e capacitar. Enquanto isso, o Núcleo de 
Segurança do Paciente tem como foco específico o tratamento das questões que envolvam 
diretamente a segurança do paciente assistido pelo Hospital, planejando e implementando métodos e 
técnicas de assistência que priorizem a segurança. 

Sistema de Ind icadores: serão eleitos indicadores de monitoramento de processos, de infraestrutura 
e de resultado, formando um sistema de indicadores corporativo que represente da melhor forma a 
necessidade da média e alta liderança controlar seus processos de trabalho. Cada indicador terá uma 
ficha própria conforme segue: 

Ficha Técn ica do Indicador 
PROCESSO: Processos delimitados em acordo ao Manual da ONA. 

NOME DO INDICADOR: Nome dado ao indicador L! / 

OBJETIVO: Define a importância que aquele indicador apresenta para o processo definido. 

Fórmula: apresenta a equação matemática com a qual o indicador será calculado. 
DADOS QUE COMPÕEM O INDICADOR: Definição: descreve a fórmula utilizada de forma a facilitar o entendimento. Os 

componentes da fórmula deverão ser explicados separadamente. Importante observar 
que devem conter todas as especificações que são relevantes ao resultado do indicador. 
Identificar possíveis gaps de dados que não devem ser considerados para a elaboração 
do indicador. 

FONTE DE DADOS: Local onde os dados serão apurados. Exemplo: Livros, relatório de sistema 
informatizado, tabela de dados. etc. 
O hospital deverá observar o seu sistema de gestão e definir as metas para os 

META: ind icadores de processos. 
O hospital que está em fase de implantação de indicadores deve-se comparar com 

/; 
outros hospitais semelhantes levando em consideração a região, tipo de prestação de 
serviço, e a partir desta análise, estipular sua meta. 

PERIODO: Tempo de análise do indicador. Tempo estipulado pelo hospital para atingir a meta a r/ que se propõem. 
FREQUENCIA: Período de tempo entre uma medição e outra. 

UNIDADE DE MEDIDA: E a medida (ou quantidade) usada para servir de padrão para o ind icador. 

DIREÇAO: Indicará qual a melhor direção que os dados deverão apresentar para obter o melhor 
resultado (diretamente ou inversamente proporcional). 

REFERENCIAL EXTERNO: O Hospital poderá escolher como referencial externo os ind icadores publicados em 
órgãos de pesquisa ou outra fonte que julgar mais apropriada ao processo em questão. 

RESPONSAVEL: Cargo do Responsável pelo lançamento dos dados e análise do ind icador. 
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LOGOMARCA DO 
HOSPITAL 

Nome: 

Processo: 

Objetivo: 

Fórmula:  

Fonte de Dados: 

Frequência de coleta: 

Unidade: 

Referencial Ex.temo: 

Responsável pelo gerenciamento: 

F icha de Ind icado r  e Aná l i se C rít ica 

DADOS MB'lSAIS 

I JAN I FEi/ 1 MAR I ABR I MAi I JUN I JUL I AGO I SET I OUT I NOV I DEZ 
Mma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Resultado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

1,2 

1 

0,8 

0,6 + 

0,4 l 

o l 
JAN FEV MAR ABR MAi J U N  J U L  AGO SET OUT NOV DEZ 

DATA I ANÁLISE CRITICA DO PERIODO I ASSINATURA , 

�lhor 
Sentido 

t i  

._._ Meta 

2 3 1  

l ! 

Padronização de Documentos e Registros: 
O Hospital terá seu sistema de documentação estruturado com base nos conceitos abaixo 
apresentados. Cada serviço irá estabelecer e seguir normas técnicas e funcionais que caracterizem 
seu funcionamento e sejam orientadoras dos profissionais no desenvolvimento de suas atividades. 
Todo documento interno elaborado é gerenciado pelo Núcleo da Qualidade, onde serão observados: 
os seguintes critérios: 

• Elaborador: Responsável do setor/área; 
• Verificador: Responsável da Qualidade; 
• Aprovador: Liderança, conforme hierarquia do processo e tipo de documento; 
• Distribuidor/Controlador: Responsável da Qualidade. 

Todo documento terá ainda controle de codificação, versão e data para revisão. Quanto ao tipo d 
documento, o Hospital usará a seguinte classificação: 
PL. Política - Constitui o marco normativo básico, através do qual se regulam as atividades e 
processos, e deve estar devidamente documentada e divulgada, para que seja seguida no dia a dia 
pela organização. 

'i 
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MG. Manual de Gestão - Documento soberano que descreve quem é a Instituição, sua identidade, 
aborda todo o sistema organizacional, políticas, diretrizes, normas de governança e considerações 
sobre o modelo de gestão instituído. 
CN. Circular Normativa - Documento que declara as deliberações estratégicas da Diretoria referente 
a assuntos de amplo interesse da Instituição. 
RE. Regimento - Documento imposto por força de regulamentação dos órgãos oficiais, com poder 
normativo. 
PG. Procedimentos de Gestão - Documento que descreve uma ou mais etapas de um processo 
corporativo, possui abrangência global, ou seja, deve ser aplicado igualmente por todas as áreas da 
instituição. 
MT. Manual Técnico - Documento que descreve amplamente um processo (todas as suas etapas), 
com abrangência setorial, ou seja, aquele processo que envolve uma ou mais áreas e tem uma 
aplicação específica. 
PC. Protocolo Clínico - Recomendações desenvolvidas sistematicamente para auxiliar no manejo de 
um problema de saúde, numa circunstância clínica específica, preferencialmente baseada na melhor 
informação científica. Orientações concisas sobre testes diagnósticos e tratamentos que podem ser 
usados pelo médico no seu dia-a-dia. 
PS. Protocolo de Segurança: São recomendações desenvolvidas para uniformizar e padronizar as 
ações referentes às atividades dos profissionais. Esses protocolos constituem instrumentos para 
construir uma prática assistencial segura e são componentes obrigatórios dos planos de segurança do 
paciente dos estabelecimentos de Saúde, a que se refere à RDC nº 36, de 25 de julho de 2013 da 
Anvisa. 
IT. Instrução Técnica - Documento que descreve atividades e se aplica a um setor/área 
especificamente. 
FO. Formulário - Documento utilizado para a inserção de registros. 
OF. Ofício - Documento de uso para comunicação externa, ou seja, de uso extra Institucional. 
CI. Comunicação Interna - Documento de uso para tratativas internas, ou seja, de uso Institucional. 
Registro: É todo e qualquer documento que demonstre as verificações, acompanhamentos 
situações específicas daquilo que efetivamente foi realizado e constatado em cada etapa do processo, 
também denominado de "evidência objetiva". São caracterizados como "comprovantes" de que uma 
respectiva tarefa/atividade foi efetivamente realizada (ofícios, guias e formulários preenchidos). 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 
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Mapa do Processo 

CADEIA DE VALOR 
Nücleo da Qualidade 

FORNECEDOR INSUMO MACRO PROCESSO PRODUTO CLIENTE 

Gerenciar documentação I riscos 
VISITA TÉCNICA DOCUMENTOS PACIENTES 1 PADRONIZADO 

SCIH S i  VALIDADOS SECRETARIA 
VALIDAÇÃO DE_ i ! ! DE SAÚDE 

SESMT DOCUMENTAÇA Receber Documentos I 1 Receber Notificação 1 1 Necessidade Auditoria SEGURANÇA 
O TECNICA DO PACIENTE 

DIRETORIAS .. i .. MELHORIAS OI RETORIAS E 
Avaliar e Selecionar Documentos j 1 PlaneJar Auditoria GERÊNCIAS GERÊNCIAS 1 Classificar Notificação I 

CONTINUAS 
NORMATIVAS • .. DCS 

INTERNAS i PROCESSOS COLABORADO 
INSTITUIÇÃO Classificar Documentos I 1 Divulgar Cronograma RES 

ACREDITADOR 1 Monitorar Notificação j 
A DIRETRIZES .. • PRESTADOR E 

CORPORATIVA 1 i S DE Validar Documentos 1 s Executar Auditoria SERVIÇOS 
CONSULTORIA .. 1 Arquivar Notificaçao 1 • DIAGNÓSTICO I Monitorar Documentos I i CORPO 

CERTIFICAÇÃO 
1 

Receber I Validar Relatónos CLÍNICO 

Divulgar + 
CONSULTORIA I Arquivar Documentos I R�111t�n� 1 Divulgar Resultados 
CAPACITAÇÃO .. 

� Acessar Documentos Monrtorar ações de --......_ 
e inlormacões melhorias ---

Indicadores: 

./ Número de não conformidades de interação de processo tratadas no período 
./ Número de Eventos/eventos sentinela tratados no período 
./ Taxa de atualização de procedimentos documentados 
./ Horas de treinamento da qualidade 
./ Número de Planos de Ação Setorial ativos resultantes da Auditoria 

23.  SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

• Definição e Competência 

2 3 1 8  

A TI é responsável por gerenciar equipamentos e sistemas de tecnologia instalados no Hospital. Dentre 
os sistemas monitorados temos a rede de dados, rede de telefonia, cabeamento estruturado, rede 
wireless, computadores, servidores, computadores, impressoras, PABX e sistemas. 
As ações realizadas pela equipe de TI visam disponibilizar os sistemas de informação mantendo ações 
preventivas e corretivas. As atividades podem ser provenientes da abertura de chamados pela 
diversas áreas do Hospital bem como através das monitorações realizadas pela equipe de TI n 
sistemas e equipamentos. 

1 
São responsabilidades da TI: 

./ Manter equipamentos adequados e compatíveis com a demanda de trabalho das áreas; /i 
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../ Adotar processos de segurança para preservar a base de informações do Hospital; 
../ Controlar o acesso e permissão de cada usuário; 
../ Prestar suporte técnico de software e hardware às áreas do Hospital; 
../ Fazer treinamentos técnicos aos colaboradores usuários; 
../ Documentar os sistemas de acordo com normas técnicas e legais; 
../ Disponibilizar manuais que auxiliem a operação dos sistemas. 

A TI terá seu horário de atendimento de segunda a sexta-feira, 8h dia e sistema de plantão e sobreaviso 
para finais de semana e feriados. 

• Composição e Qualificação a Equipe Profissional 

Coordenador de TI: Fazer a gestão dos recursos de hardware, software e garantir a segurança de 
dados do Hospital. Manter o bom desempenho de toda a estrutura de informação atendendo a 
demanda dos usuários internos e as necessidades de integração previstas em contrato . 

../ Requisitos: Ensino superior completo na área de TI; Conhecimento em Banco de Dados, 
Linguagem e Programação, Sistemas Operacionais, Infraestrutura, redes, Office, ERP e 
Internet e experiência em gestão de equipe. 

Analista de Suporte: Oferecer suporte estrutural dos servidores, computadores e equipamentos de 
informática, central de dados e rede de computadores . 

../ Requisitos: Ensino superior completo na área de TI; Conhecimento em Banco de Dados, 
Linguagem e Programação, Sistemas Operacionais, Infraestrutura, redes, Office, ERP e 
Internet. 

Técnico de Informática: Oferecer suporte estrutural dos computadores e equipamentos d 
informática, central de dados e rede de computadores 

! 

I 

../ Requisitos: Técnico em Informática ou cursando Ensino Superior; Conhecimento em Banco 
de Dados, Linguagem e Programação, Sistemas Operacionais, Infraestrutura, redes, Office, 
ERP e Internet. 

) 
Nota 1: O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anex� 
- Dimensionamento de Pessoal. 
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• Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

• Descrição de serviços que serão formalizados em procedimentos: 

./ Central de Serviços: Serviço de suporte remoto aos usuários internos e externos 
./ Suporte à Desktops, Notebooks e Periféricos: Serviço de suporte presencial às estações de 

trabalho, notebooks, impressoras, scanners e demais periféricos 
./ Movimentação de Equipamentos de TI: Serviço de instalação, remanejamento e desinstalação 

de equipamentos de TI 
./ Conectividade a Rede Local (LAN): Fornecimento e suporte de conectividade à Rede 
./ Conectividade a Internet (WAN): Fornecimento e suporte de conexão à Internet 
./ Conectividade à Rede Wireless (WLAN): Fornecimento e suporte de conexão à rede sem fio 
./ Conectividade à Rede Privada Virtual (VPN): Fornecimento/Suporte de acesso remoto seguro 

à rede local 
./ Correio Eletrônico: Hospedagem de caixas postais eletrônicas de pesquisadores e usuários 

internos e serviços de antispam e anti-vírus de mensagens . 
./ Vídeo Conferência Agendamento e operacionalização dos recursos de videoconferência 
./ Anti-Vírus de Estações de Trabalho: Serviço de proteção contra vírus nas estações de trabalho . 
./ Segurança de Perímetro (Firewall): Serviço de proteção contra ataques externos aos recursos 

de TI. 
./ Filtro de Conteúdo Web: Serviço de Filtragem de conteúdo da Internet para disponiblização ou 

acesso pelos usuários da rede interna . 
./ Cópias de Segurança (Backup e Restore): Realização de cópias de segurança e restauração 

de arquivos mantidos na infraestrutura central de armazenamento . 
./ Seviços de Armazenamento Centralizado: Hospedagem de arquivos em infraestrurura centrql 

de armazenamento 
./ Gerenciamento e Suporte à Servidores: Serviço de Suporte à Servidores 
./ Administração de Banco de Dados: Serviço de Administração de Banco de Dados 
./ Gerenciamento de Internet/Web: Serviço de Gerenciamento de lnternet/Wb 
./ Gerenciamento de Mensageria e Colaboração: Serviço de Gerenciamento de Mensageria e 

Colaboração 
./ Serviços de Impressão em Rede: Serviço de impressão de documentos 
./ Apoio à Eventos: Implementação de infra-estrutura de redes elétrica e lógica para a realiz 

de eventos internos. 
./ Suporte ao Portal na Internet: Suporte à infraestrutura de Portal na Internet. 

�� 
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• Equipamentos: 

Servidores Rack 
Racks de Servidores 
Consoles 
Equipamentos da Solução de Segurança 
Nobreaks 
Estabilizadores 
Racks de Comunicação 
Switches de Core 
Switches de Acesso 
Switch Central Rede Wireless 
Access Points 
Estações de Trabalho (Desktops) 
Monitores de Video (LCD) 
Notebooks 
Impressoras matriciais 
Impressoras jato de tinta 
Impressoras Laser 
Impressoras Multifuncionais 
Impressoras Etiquetas / Código Barras 
Impressora Térmica p/CDs 
Scanner de mesa 
Leitoras Código Barras 

• Softwares: 

Sistema Operacional 
Servidores de Internet 
Servidores de Correio Eletrônico 

2321 

Sistema de Gestão Hospitalar: registro do paciente, marcação de consultas, 
exames, cirurgias, controle de estoques, sistema de custos, prontuário único do 
paciente, faturamento, relatórios gerenciais. 
Sistema Contábil e Financeiro 
Sistema de Controle Patrimonial 
Sistema de Qualidade 
Softwares / Ferramentas Específicos 
Aplicativos 
Gerenciador de Banco de Dados 

Aveoida António Jose De Cacvalho, 409 CEP 17� Badci/SP Fone (14) 3662 9393 
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Servidores de Aplicação 
Controle de Fluxo 

Requisitos previstos no Edital 02/2015: 

Integração: 

O CHPEO é parte da rede municipal de saúde e todos os seus sistemas de informação, sejam 
informatizados ou em fluxo de papel, devem estar integrados aos sistemas de informação do SUS 
Municipal, conforme especificações técnicas a serem elaboradas pelas áreas pertinentes da Secretaria 
Municipal de Saúde. Como exemplo são citados: 

./ Integração entre os sistemas do hospital e os sistemas de indexação e cadastramento de 
usuários e pacientes do SUS no Município (MPI ou Master Patient lndex municipal) e em âmbito 
nacional (sistema do Cartão Nacional de Saúde) . 

./ Integração entre os sistemas do hospital e os Sistemas de Regulação e agendamento de 
vagas, leitos, consultas e exames do SUS Municipal (o que inclui o sistema CROSS, estadual, 
que foi adotado pelo município) . 

./ Integração entre os sistemas dos dois hospitais públicos municipais . 
./ Integração com os sistemas da rede básica municipal de saúde, incluindo agendamento, 

referenciamento e contra-referenciamento, resumos de alta, programa ICSAP (Internações por 
Condições Sensíveis à Atenção Primária), e prontuário eletrônico municipal. 

./ Integração entre os sistemas de imagens médicas do hospital e do município, de forma a 
permitir que exames realizados no Complexo possam ser consultados on-line nas demais 
unidades do município . 

./ Integração entre os sistemas de exames laboratoriais próprios do hospital e demais sistemas 
municipais . 

./ Estabelecer e respeitar os fluxos de informação apropriados com o Distrito de Saúde Sudoeste 
e com as demais unidades de saúde da área de abrangência . 

./ Facilitar o acesso e alimentar, com os dados e indicadores dos sistemas de informação 
gerencial do hospital, os sistemas de avaliação da qualidade, acompanhamento e 
monitoramento do SUS Municipal (incluindo especialmente os sistemas e fluxos de informação 
da DGDO e CAC). 

./ Facilitar o acesso, produzir conteúdo e alimentar com os dados pertinentes a pagina 
Complexo Hospitalar no Portal de Saúde, parte do sítio de internet da Secretaria Municipa 
Saúde de Campinas . 

de 

./ Integração com os sistemas do SUS federal, mormente do DATASUS, de forma a permiti 
importação e exportação de dados de interesse assistencial, epidemiológico, gerencial, 
financeiro e administrativo. 
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Confidencialidade, sigilo e segurança das informações: 
A Organização Social será responsável, por delegação, pela guarda dos documentos, dados e 
informações de saúde relativos aos pacientes atendidos no CHPEO. 

A Organização Social garantirá a guarda segura dos documentos e informações em meio físico (papel, 
filme e outros) bem como providenciará cópias de segurança (backup) apropriadas para as 
informações em meio eletrônico ou digital. Cópias de segurança de dados eletrônicos (backups) serão 
guardadas em pelo menos duas localidades físicas distintas, sendo pelo menos uma delas o próprio 
hospital e as outras localidades aprovadas pela SMS. A periodicidade, estratégia e metodologia de 
realização de cópias de segurança será validada formalmente pela área técnica da Secretaria 
Municipal de Saúde (CII). 

Nenhum dado, informação ou documento será eliminado ou descartado sem prévia aprovação da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Nenhum documento ou dado relativo aos pacientes do CHPEO, seja em meio físico ou eletrônico, será 
armazenado em, ou poderá transitar por, dependências externas ao Complexo, sem autorização 
expressa, antecipada e por escrito da Secretaria Municipal de Saúde. Esta vedação inclui serviços de 
custódia ou guarda de documentos (arquivo morto), serviços de transporte de documentos (courier), e 
serviços de data-center. 

Será dada preferência a utilizar o data-center municipal, bem como as redes municipais de 
telecomunicação e comutação de dados, sempre que disponíveis. O uso de data-centers e redes ou 
links de terceiros serão submetidos a autorização expressa, antecipada e escrita da Secretaria 
Municipal de Saúde 

Políticas de Informação, Gestão, execução e responsabilidades: 
As políticas de Informação da área de Tecnologia da Informação do Complexo serão recebidas da 
área técnica da Secretaria Municipal de Saúde, nomeadamente a Coordenadoria de Informação e 
Informática (CII). Caberá à CII determinar os projetos, prioridades, planos, metas, prazos, estratégias, 
cronogramas, critérios, especificações, padrões, requisitos, soluções e sistemas de informação a 
serem implantados conforme diretrizes do Ministério da Saúde ou da Secretaria Municipal de Saúde. 
A Organização Social executará as tarefas que lhe forem designadas, referentes aos serviços 
informática e tecnologia da informação do Hospital. 
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A CII receberá cópia de todos os relatórios, plantas, mapas, diagramas, esquemas lógicos, 
documentação e as-built relativos aos projetos de redes, sistemas ou outros projetos de tecnologia 
de informação eventualmente realizados. 
Esta atribuição de responsabilidades abrange todo o escopo de informação em saúde e tecnologia 
da informação, incluindo questões de infraestrutura, cabeamento, conectividade, administração 
de redes, administração de sistemas, atividades de suporte ao usuário, seleção e especificação 
de sistemas, implantação e manutenção de sistemas, desenvolvimento e integração de soluções, 
entre outras. 

Responsabilidades e administração da rede: 

A rede de dados do CHPEO ficará sob Supervisão direta da CII (Coordenadoria de Informação e 
Informática da Secretaria Municipal de Saúde, com apoio técnico da IMA (empresa municipal 
Informática de Municípios Associados S.A.). 

Acesso à internet: 

A Organização Social disponibilizará um link de fibra ótica dedicado, com taxa de transferência de pelo 
menos 30Mb/s fui! duplex e endereço IP externo fixo para o Hospital. Serão garantidas conexões 
seguras, por tecnologia VPN ou similar, entre o hospital e as seguintes localidades externas: 

- Data-center da PMC, 

- Universidades Conveniadas com a PMC/SMS (Hospital de Ensino), 

- Distrito de Saúde e rede básica, 

- Sede da Organização Social, 

A administração do acesso dos usuários internos do Hospital à internet será notificada à CI I 

Especificações da Segurança de Rede: 

l1 
/ 

A Organização Social fornecerá em regime de cessão para a Prefeitura Municipal de Campinas u
y
m 

equipamento apropriado para cumprir a função de firewall. ( 
Disponibilizará acesso privilegiado ao Datacenter como, por exemplo, ao Hemocentro da Unicamp. 
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Sistemas: 

O principal sistema hospitalar será o "Aplicativo de Gestão de Hospitais Universitários" (AGHU), cedido 
mediante contrato entre a Secretaria Municipal de Saúde e a EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares, ligado ao Ministério da Educação), e será o mesmo para os dois hospitais municipais. A 
implantação do AGHU no município de Campinas está em andamento. Outros sistemas a serem 
mantidos e alimentados pelo CHPEO são: 

./ Sistema de Notificação de Agravos de Notificação Compulsória (SINAN) conforme as Listas de 
Notificação Compulsória citadas previamente; 

./ Sistema de Notificação de Violências em Campinas (SISNOV); 
./ Sistema de Informação do Câncer do Colo do útero (SISCOLO, em vias de substituição); 
./ Sistema de Informação do Câncer de Mama (SISMAMA, em vias de substituição); 
../ Sistema de Informação do Câncer (SISCAN WEB, em vias de implantação); 
./ Sistema de Informação de Mortalidade (SIM); 
./ Sistema de Informação de Nascidos Vivos ( SINASC); 
./ Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); 
./ Cadastro Nacional de Saúde ( Cartão SUS); 
./ E outros que venham a ser definidos pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Será atribuição das equipes assistencial e administrativa do Ambulatório e do Complexo utilizar e 
manter atualizado os sistemas da SMS . 

./ Sistema de Agendamento On-line (SOL); 
./ Sistema SIGA Saúde; 
./ Outros sistemas, como o AGHU, que venham a ser definidos e implantados. 

Suporte de primeiro nível: 

A Organização Social será responsável pelas atividades de suporte técnico de primeiro nível 
(presencial) dos sistemas e redes em operação no Hospital. 

As atividades de suporte serão executadas conforme manual de normas e padrões de serviço (Service 
Levei Agreement) do suporte a ser aprovado pela CII/SMS. 

/ 
Nota: Demais especificações técnicas relativas a Tecnologia da Informação, previstas no Edii 
02/2015, serão observadas na implantação e gestão desta área no Hospital. 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 
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Mapa do Processo 

FORNECEOORE& INSUMOS 

SECRETARIA DE SOLICITAÇÕES 
SAÚDE 

DIRETORIAS 

CORPO CLÍNICO 

SERVIÇOS E 
UNIDADES 

FORNECEDORES 
EXTERNOS 

Indicadores: 

SISTEMAS E 
EQUIPAMENTOS 

SERVIÇOS DE 
REDE 

ENTRAR COM PLANO DE 
CONTINGÊNCIA 

MACRO PROCESSO 

ATENOERJRECEBER 

SOLICITAÇÕES 

ANALISAR O CHAMADO 

ATENDER E FECHAR O 

CHAMADO 

ACIONAR 
FORNECEDOR 

SIM 

./ Tempo de paralização de sistema para manutenção corretiva 
./ % de cumprimento da manutenção preventiva programada 
./ Tempo médio de atendimento de chamadas (fechamento) 

• Legislação de Referência 

NÃO 

PRODUTOS CUENTES 

SISTEMAS SECRETARIA 

INTERNET 

EQUIPAMEN
TOS 

FUNCIONAN
DO 

DE SAÚDE 

PACIENTES 

DIRETORIAS 

CORPO 
CLÍNICO 

UNIDADES E 
SERVIÇOS 

./ Toda a legislação básica que organiza o Sistema Único de Saúde, suas 
relacionamento entre elas . 

./ As portarias e normas operacionais do SUS, emanadas pelo Ministério da Saúde, pela 
Secretaria Estadual de Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde, pelos Conselhos de Saúde, 
ou por outros órgãos competentes, no que diz respeito às ações assistenciais, ações de 
vigilância à saúde, epidemiologia, informação em saúde, prestação de contas e faturamento, 
dentre outras . 

./ Respeitar os princípios, diretrizes e recomendações da Política Nacional de Informação 
Informática em Saúde (PNIIS), elaborada pelo Comitê de Informação e Informática em Saú 
do Ministério da Saúde . 

./ Respeitar os Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (ePING) e a Portaria 
2.073/201 1 do Ministério de Saúde, que regulamenta o uso de padrões de interoperabilidade e 
informação em saúde para sistemas de informação em saúde no âmbito do Sistema Único de 
Saúde, nos níveis Municipal, Distrital, Estadua
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setor de saúde suplementar. Derivado destas normas, e da PNIIS citada acima, se destaca o 
princípio de preferir, sempre que possível e disponível, o uso de padrões abertos e softwares 
de código aberto (free-software, open-source ou software público) . 

./ Respeitar a legislação sobre guarda de informações e documentos de caráter público, nos 
termos da Lei 8. 159/199 1 da Casa Civil da Presidência da República, e regulamentos 
complementares, bem como determinações do Conselho Federal de Medicina na Resolução 
CFM 1 .639/2002 que aprovou normas técnicas para a guarda, manuseio e tempo de guarda do 
Prontuário Médico . 

./ Respeitar a legislação sobre transparência e acesso a informações, previsto na Constituição 
Federal e na Lei 1 2.527/2011 da Casa Civil da Presidência da República, bem como 
regulamentos complementares, e diretrizes da Controladoria Geral da União dentro do 
programa Brasil Transparente . 

./ As compras, contratações e aquisições de serviços, materiais e equipamentos, seguirão as 
normas e orientações estabelecidas pela administração pública, pela Secretaria Municipal de 
Saúde, e pelos órgãos de fiscalização . 

./ As normas e padrões de prontuário eletrônico do paciente consignados no Manual de 
Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico de Saúde (S-RES), elaborado por meio de 
contrato técnico-científico entre o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de 
Informação em Saúde, serão guia de orientação para as ações e padrões da área, no sentido 
de se conseguir o máximo de conformidade em médio prazo. Os prazos e metas de 
conformidade específicos serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde nas metas 
anuais do contrato de gestão, levando em conta, entre outros critérios, as dificuldades técnica 
de implementação do padrão S-RES . 

./ Garantir o registro correto e oportuno de todas as condições constantes nas Listas de Doenç 
e Agravos de Notificação Compulsória, definidas no âmbito federal (Portaria Nº 1 .271 /201 4  do 
Gabinete do Ministro da Saúde, ou outra que a suceda) ou no âmbito estadual (Resolução SS-
20/2006 do Gabinete do Secretário Estadual da Saúde de São Paulo, ou outra que a suceda), 
ou outras listagens oficiais que venham a ser definidas para o âmbito regional ou municipal, e 
determinadas pela Coordenadoria de Vigilância à Saúde de Campinas. Muitas das doenças e 

V J 

agravos serão notificados, além do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), / 
também por meio de formulários específicos em papel. 

g 
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24. ASSESSORIA J U RÍDICA 

• Definição e Competência 

2 3 2 8 

A Assessoria Jurídica é um órgão de assessoramento da Diretoria, responsável por acompanhar todos 
os serviços a ele submetidos, conforme interesse e necessidade do Hospital. Também é de sua 
responsabilidade a atuação preventiva e educativa junto a equipe de lideranças tanto na relação com 
os pacientes e seus responsáveis, quanto na relação com colaboradores e prestadores de serviços. 
Fornecer orientação através de advogados especializados na área da saúde para elaboração de 
contratos com prestadores de serviços, representação em processos de natureza administrativa, civil 
e trabalhistas relativas ao Hospital . 

./ Adotar ações visando fazer com que os processos tenham andamento rápido, regular e eficaz; 
./ Concentrar determinados assuntos em profissional específico, conforme a especialidade do 

advogado . 
./ Contribuir na elaboração de pareceres, respostas a consultas e em relação aos contratos 

firmados com terceiros. 
./ Assinar toda e qualquer peça processual, parecer e documento elaborado pelo Jurídico; 
./ Fiscalizar e contribuir para o bom desenvolvimento das atividades dos advogados contratados 

fora da base de atuação; 
./ Comparecer pessoalmente ou designar advogado para participar in loco de toda audiência ou 

reunião que entender necessário para a boa e efetiva defesa dos interesses da Hospital. 

• Composição e Qualificação da Equipe Profissional 

Preferencialmente será contratado um Escritório de Advocacia com experiência na área de saúde e no 
relacionamento com o órgãos públicos, visando o melhor desempenho do serviço. 

25. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

• Definição e Competência 

A atuação da assessoria de comunicação é uma tendência nas organizações que buscam um 
relacionamento contínuo e direto com seus diferentes públicos. O papel da assessoria é o de identificar 
e definir as melhores formas de comunicar as informaçõe

k) 
interesse do Hospital para cada u

�
'
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públicos, mantendo a coerência de linguagem e informação entre todas as ferramentas de 
comunicação utilizadas. Além disso, tem a necessidade de monitorar, avaliar e zelar pela imagem da 
instituição interna e externamente . 

./ Divulgar o excelente trabalho realizado pelo Hospital, reforçando a credibilidade, idoneidade e 
responsabilidade no trato dos recursos públicos . 

./ Tornar o público interno parte integrante da instituição, tornando-o informado, motivado e 
engajado para alcançar os objetivos da empresa. 

• Composição e Qualificação da Equipe Profissional 

Preferencialmente será contratado uma Empresa de Comunicação com experiência na área de saúde 
e no relacionamento com o órgãos públicos, visando o melhor desempenho do serviço. 

• Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

Estabelecer normas e escopo de atividades inerentes à área de Comunicação do Hospital visando: 

• Posicionar o Hospital como necessário para a população local, bem como destacar a 
qualidade de seu serviço para o público externo como um todo; 

• Manter o público interno e externo informados em relação aos fatos importantes que 
acontecem no Hospital; 

• Estabelecer canais e normas para divulgação de informações; 
• Padronizar a identidade visual do Hospital; 
• Motivar o público interno. 

Ações da Comunicação 

• Divulgar as principais conquistas e resultados alcançados pelo Hospital; 
• Destacar o papel da Secretária da Saúde no trabalho realizado pelo Hospital à população; 
• Realizar ações de cunho educativo para a comunidade, informando sobre cuidados com a 

saúde, prevenção; 
• Realizar uma política de "comunicação transparente", através da divulgação de balanços e 

relatórios gerenciais; 
• Estreitar o relacionamento com os públicos, a fim de potencializar parcerias e fortalecer 

vínculos empresariais; 
• Reforçar a imagem do Hospital em relação a qualidade e sustentabilidade. 
• Informar o público interno sobre os principais acontecimentos da instituição, como: metas, 

objetivos, resultados e conquistas; 

L I I 356 
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• Tornar o público interno engajado no trabalho, mostrando seu papel essencial para o sucesso 
da Instituição; 

• Realizar atividades motivacionais que tornem o clima organizacional amigável, humano e 
integrado, atenuando o estigma do ambiente hospitalar; 

Instrumentos: 

Murais e Cartazes de comunicação com o paciente; 
Folders educativos para distribuição aos pacientes; 
Site do Hospital para informações ao paciente; 
Newsletter para informações a comunidade; 
Material Institucional de apresentação do Hospital (kit); 
Relatório anual de Governança e Sustentabilidade; 
Visitas Institucionais (promovidas); 
Relacionamento com a imprensa (fortalecer vínculos); 
Murais Setoriais e Mural do RH para comunicação com colaborador; 
Displays de refeitório para orientações nutricionais ao colaborador; 
Boletim Informativo Mensal para colaboradores. 

26. SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DA ROUPA 

• Definição e Competência 
/ 

O Serviço de Processamento da Roupa é um dos serviços de apoio ao atendimento dos paciente 
responsável pelo abastecimento da roupa em perfeitas condições de higiene e conservação, e 
quantidade adequada a todas às unidades do hospital. Este serviço será terceirizado na parte de 
pr�c�ssamento (lavagem externa), sendo o armazenamento e distribuição tratados como serviço 

/ propno. 
Competências: 

./ Recolher toda a roupa servida no Hospital; 
./ Pesar , separar, processar, distribuir e controlar toda a roupa do Hospital; 
./ Utilizar técnicas e produtos adequados; 

/ 

./ Zelar para que a roupa processada não se transforme em veículo de disseminação de 
contaminação; 

./ Distribuir a roupa de acordo com a necessidade de cada setor e nos horários 
previamente estabelecidos; 

Avenida Antonio Jose De Carvalho, 409 CEP 1 
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./ Efetuar inventário, semestralmente, e introduzir dispositivos que permitam o melhor 
controle possível da roupa; 

./ Manter o local em perfeita ordem e fazer com que os colaboradores utilizem os 
equipamentos e dispositivos de proteção; 

./ Fazer manutenção preventiva de instalações e equipamentos; 
./ Levantar, mensalmente, uma estatística discriminada do movimento. 

O Serviço de Processamento da Roupa (camareiras) terá seu horário de atendimento estabelecido de 
segunda a domingo em sistema de plantão. 

• Composição e Qualificação a Equipe Profissional 

Supervisor de Hotelaria: Garantir a aplicação dos procedimentos técnicos adequados ao 
abastecimento da roupa necessária ao funcionamento do Hospital. 

./ Requisitos: Graduando em áreas de gestão, produção ou hotelaria; experiência em 
liderar equipes; Pacote Office 

Camareira: Executar as diversas atividades operacionais da rouparia, desde o recolhimento, envio 
para processamento e distribuição da roupa hospitalar . 

./ Requisitos: Escolaridade mínima ensino médio, conhecimento básico de 
informática. 

Nota: O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal CHPEO consta no item Anexo r 
Dimensionamento de Pessoal. Demais profissionais da serão providos pela empresa contratada para 
prestar serviços de Lavanderia (terceiro). ( 

• Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

A operacionalização da lavanderia abrange todo o circuito da roupa, desde a sua utilização nas 
diversas unidades do hospital, passando pela coleta da roupa suja nessas unidades, até sua 
redistribuição após o devido processamento. 
É política do Hospital a garantia da qualidade dos serviços, portanto, ainda que o processamento sej

g terceirizado, considera necessária a disponibilização de Procedimentos Técnicos padronizados para 
toda a equipe e observância dos seguintes critérios técnicos: 

• O processamento de roupas deve seguir um fluxo direcionado da sala de recebimento da roupa 
suja para a sala de processamento da roupa limpa. 

� 

� \ \ 
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• A unidade de processamento de roupas de serviços de saúde deve possuir normas e rotinas 
padronizadas e atualizadas de todas as atividades desenvolvidas, que devem estar registradas 
e acessíveis aos profissionais envolvidos. Essas atividades referem-se: 

../ As etapas do processamento das roupas desde a coleta da roupa suja até a distribuição 
da roupa limpa após o processamento; 

../ O uso dos produtos saneantes; a limpeza e desinfecção dos ambientes, dos 
equipamentos, dos carrinhos e dos veículos de transporte e do reservatório de água; o 
uso dos equipamentos de proteção individual; 

• O manejo de resíduos e os procedimentos a serem adotados diante de acidentes de trabalho. 
• É proibida a quantificação por contagem da roupa suja. 
• A roupa limpa deve ser transportada separadamente da roupa suja. 
• O transporte interno e externo de roupas de serviços de saúde deve ser realizado, 

respectivamente, em carrinho e veículo exclusivos para esta atividade. 
• Quaisquer objetos, incluindo os perfurocortantes, ou peças anatômicas eventualmente 

encontradas junto com as roupas encaminhadas para a unidade de processamento de roupas 
devem ser segregados, acondicionados e encaminhadas para destinação adequada. 

• O acondicionamento deve ser feito em recipiente rígido, resistente à punctura e perfuração, 
com capacidade de contenção de líquidos e tampa vedante. 

• O recipiente deve possuir rótulo contendo identificação do material e área de origem. 
• Sacos de tecido utilizados para transporte da roupa suja devem ser submetidos ao mesmo 

processo de lavagem da roupa antes de serem reutilizados. 
• Os sacos descartáveis utilizados para transporte da roupa suja não podem ser reaproveitados, 

devendo ser descartados conforme regulamentação vigente. 

Fatores que Interferem no Processos de Lavagem: 

../ Classificar a roupa 
../ Regular a carga da lavadora 
../ Fixar o nível e a temperatura da água em cada operação 
../ Determinar a duração da operação 
../ Escolher os produtos a serem empregados 

( 

../ Dosar a quantidade dos produtos a serem empregados 

9 ../ Decidir sobre o número de enxágues necessários 

As fórmulas de lavagem serão estabelecidas seguindo orientações técnicas do produto, onde serão / 
observados os seguintes critérios: 

• 
• 
• 

Tipo de operação: enxágue, ensaboamento, acidulação 
Tempo em minutos 
Água: Nível, temperatura e ph ,y 

�,.1 
_ hsg 

A,en;d, Antón;o Jose De Cacvalho, 409 CE 

�
� 000 Badn/SP Fo"e { 14) 3662 9393 / '  



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

• Dosagem: Quantidade de sabão I detergente 

Fórmulas de Lavagem: 

• Roupa com sujidade leve 
• Roupa com sujidade moderada 
• Roupa com sujidade pesada 
• Lavagem de cobertores 

Fluxo Unidirecional do Processamento de Roupas: 

AREA SUJA 
OU SETOR 
DE SEPARAÇÃO 
E LAVAGEM --�-� 

COLETA 

AREA 
LIMPA 
ou 
SETOR 
DE >---�: TRATAMENTO �- -·-- - -

1 _ _ _ _ _________  1 
ACABAMENTO 

LEGENDA: 

BARREIRA: - - - -
FLUXO NORMAL. -------
FLUXO NÃO CONSTANTE· -· _ _ _  

BARREIRA 

SELE ÇÃO 

--------�-- - - -- - - -r- ---- --- ---- - - - - - - -1 
CALANDRAGE.M SECAGEM 

, _ _ _ _ _ _  !(. __
_ _ _  

1 
: PRENSAGEM 
1 ------ - -- - - - : 

SELEÇÃO 

,----------U _ .,. ,,, .. ,., .,..,,..,,__ ... �--N-M'H -.. 

'i!:R'EA
--

-- ,.---L--, -:-'- --,-- _� 
OE ESTOCAGEM 
O SETOR OE 
ROUPARIA D•STRIBiJIÇAO 

: ___  rnN'j<'<>Tn ____  �. ----i 

, -- - - - -"-- - - - ' 
: _ _ _ _  RAl�A - - - - 1 

• Terceirização do Serviço de Processamento da Roupa 

Conforme características do Hospital esse serviço será prestado por empresa terceirizada 
especializada, portanto o processo de contratação obedecerá critérios 
descrevemos a seguir. 

Critérios de Qualificação da Empresa Prestadora: 

específicos os quais8 

( ./ Critério Legal 
./ Critério Técnico 
./ Critério de Avaliação Permanente do Serviço 
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Critério Legal: 
Levantar toda situação documental da empresa prestadora: 

Critério Técnico: 

./ Contrato social e última alteração registrados em cartório ou na Junta Comercial; 
./ Registro da pessoa jurídica no Conselho de classe da sua área de atuação; 
./ Indicação do número do CNPJ na minuta para conferência na Receita Federal; 
./ Alvará de Localização da Prefeitura e CCM (Cadastro de Contribuinte 

Municipal); 
./ Certidões (dentro do prazo de validade) do SERASA, conjunta de débitos 

relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União e a CND (Certidão 
Negativa de Débitos) emitida pelo INSS; 

./ Procuração para o representante da contratada; 

./ Levantar o currículo técnico da empresa: 
./ Tempo de existência e serviço prestados 
./ Apresentação dos serviços e especialização na saúde 
./ Carteira de clientes 
./ Metodologia 
./ Proposta de Trabalho apresentada 
./ Aspectos de uso racional de recursos: água, energia, produtos, etc . 
./ Aspectos ambientais considerados na proposta de serviços 

Critérios de Avaliação Permanente do Terceiro - Serviço de Processamento de Roupas 
Realizado 

03 três ontos 

a) Desempenho Profissional: 
Item 

Cumprimento das Atividades 
EPls ,  Uniformes e Identificação 

Parcialmente 
Realizado 
01 um onto 

Qualificação/ Atendimento/ Postura 
Total 

b) Desempenho das Atividades: 
Item 

Disponibilização e instalação de equipamentos 
Manutenção e reposição de suprimentos 
Controle e contabilização do peso de roupa processada 
Total 

Não Realizado 

O zero onto 

Percentual de 
ponderação 
50% 
30% 
20% 
1 00% 

Percentual de 
ponderação 
40% 
40% 
20% 
1 00% 
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c) Gerenciamento: 
Item Percentual 

ponderação 
Periodicidade da Supervisão 20% 
Gerenciamento das Atividades Operacionais 30% 
Atendimento às Solicitações 25% 
Salários, Benefícios e Obriqações Trabalhistas 25% 
Total 1 00% 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

);;;,, Mapa do Processo 

CADEIA DE VALOR 
Serviço De Processamento De Roupas 

FORNECEDORES INSUMOS MACRO PROCESSO PRODUTOS 

UNIDADES DE 
INTERNAÇÃO 

COLETAR E TRANSPORTAR 
UTI DA ROUPA SUJA 

SADT 
ROUPAS SUJAS E 

LABORATÓRIO CONTAM! NADAS ! 
APLICAR SEPARAÇÃO E 

ROUPA LIMPA, 
ACOLHIMENTO CONSERVADA E 

PROCESSAMENTO DA ROUPA SUJA CONTROLADA 
cc • 

CME APLICAR EXTRAÇÃO DA ÁGUA, 
SECAGEM, PASSAGEM, 

SCIH PADRONIZAÇÃO DOBRAGEM. ESTOCAGEM DA 

DE PRODUTOS ROUPA LIMPA 

SUPRIMENTOS E FONECIMENTO ! 
ALMOXARIFADO DE INSUMOS 

TRANSPORTAR, DISTRIBUIR E 
CONTROLAR O ENXOVAL 

HOSPITALAR 

de 

CLIENTES 

UNIDADES DE 
INTERNAÇÃO 

cc 

ACOLHIMENTO 

UTI 

CME 

SADT 

LABORATÓRIO/AG. 
TRANSFUSIONAL 

);;;,, Indicadores de Básicos para o Serviço de Processamento Da Roupa 
./ Taxa de evasão de roupa 
./ Taxa de retorno da roupa processada 
./ o/o de Eventos 

• Legislação de Referência 

./ RDC Nº 6, DE 30 de janeiro de 201 2, Dispõe sobre as Boas 
Funcionamento para as Unidades de Processamento de Roupas. 

2 3 3 5  

/ 

./ Anvisa 2009 Processamento de Roupas de Serviços de Saúde: 
Controle de Riscos - Série Tecnologia em Serviços de Saúde 

Prevenção e

i 
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27. SERVIÇO DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE 

MATERIAIS 

• Definição e Competência 

Responsável por prover o hospital de material estéril adequado e seguro necessário a assistência: 
material médico, de enfermagem, laboratorial, cirúrgico, roupas etc. Executar o controle, 
processamento e distribuição de artigos a serem utilizados em todas as unidades hospitalares que 
requeiram limpeza, esterilização e armazenagem. 

As principais atividades do Serviço de Processamento e Esterilização de Materiais serão: 

./ Receber, desinfetar e separar os materiais ; 
./ Lavar os materiais; 
./ Receber as roupas vindas da lavanderia; 
./ Preparar os materiais e roupas (em pacotes); 
./ Esterilizar os materiais e roupas, através dos métodos físicos (calor úmido, calor seco e 

ionização) e/ou químico (líquido e gás), proporcionando condições de aeração dos 
produtos esterilizados a gás; 

./ Fazer o controle microbiológico e de validade dos produtos esterilizados; 
./ Armazenar os materiais e roupas esterilizadas; 
./ Distribuir os materiais e roupas esterilizadas; e 
./ Zelar pela proteção e segurança dos operadores. '/ 

O Serviço de Processamento e Esterilização de Materiais terá seu horário de atendimento estabelecido 
de segunda a domingo em sistema de plantão. f 

• Composição e Qualificação da Equipe Profissional 
( 

Enfermeiro: Manter a organização da unidade e fornecer material e equipamentos devidamente 
preparados para realização dos procedimentos cirúrgicos. 

t 
./ Requisitos: Enfermeiro, devidamente regulamentado no COREN, com experiência 

comprovada na área. 
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Técnico de Enfermagem: Garantir a aplicação dos procedimentos técnicos adequados ao 
recebimento, limpeza, esterilização e distribuição de materiais, instrumentais e roupas cirúrgicas . 

./ Requisitos: Técnico de Enfermagem, devidamente regulamentado no COREN, com 
experiência comprovada na área. 

Auxiliar de Enfermagem: Executar tarefas de esterilização como manejo dos aparelhos, 
equipamentos e instrumentais utilizados, montar pacotes de roupas e kits cirúrgicos, e outros 
procedimentos que se fizerem necessários atendendo as normas de assepsia e a segurança previstos 
em legislação . 

./ Requisitos: Auxiliar de Enfermagem, devidamente regulamentado no COREN, com 
experiência comprovada na área. 

Nota: O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anexo 
Dimensionamento de Pessoal. 

• Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

É política do Hospital a garantia da segurança da assistência, portanto, considera necessária a 
disponibilização de Protocolos e Procedimentos Técnicos padronizados para toda a equipe 
profissional, de forma a promover o conhecimento e execução dos cuidados de acordo com o 
estabelecido institucionalmente. 

• Protocolos Institucionais Aplicáveis 
./ Protocolo de Higiene das Mãos 
./ Protocolo de Notificação de Eventos 
./ Protocolo de Identificação Segura 
./ Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

� Procedimentos Técnicos Aplicáveis: 
./ Manual de Boas Práticas 
./ Abastecimento de carrinhos para distribuição de artigos 
./ Controle dos itens de alto custo 
./ Diluição e Validação de Soluções 

() 
( 

./ Empréstimo de Material 

t 
./ Limpeza manual do instrumental cirúrgico 
./ Limpeza mecânica do instrumental cirúrgico 
./ Rotina da área de preparo d 
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./ Rotina técnica para área de expurgo 
./ Secagem de material 
./ Validação da Autoclave 
./ Validação da Sterrad 

Desinfecção De Artigos Hospitalares 

2 ') 3 0  e) '  õ 

Processo de destruição de agentes infecciosos em forma vegetativa, patogênicos ou não, existentes 
em superfícies inertes, não garantindo a eliminação total dos esporos bacterianos. A desinfecção pode 
ocorrer com a aplicação de meios físicos ou químicos . 

./ Desinfecção de baixo nível: são destruídas as bactérias em forma vegetativa, alguns vírus e 
alguns fungos. O Mycobacterium tuberculosis, os esporos bacterianos, o vírus da Hepatite B 
(HBV) e os vírus lentos sobrevivem . 

./ Desinfecção de médio (intermediário) nível: além dos microrganismos destruídos na 
desinfecção de baixo nível são atingidos o Mycobacterium tuberculosis, a maioria dos vírus 
(inclusive o HBV) e a maioria dos fungos. Ainda sobrevivem os Mycobacterium intracelular e, 
os esporos bacterianos e os vírus lentos . 

./ Desinfecção de alto nível: destrói todas as bactérias vegetativas - mas não necessariamente 
todos os esporos bacterianos, as micobactérias, os fungos e os vírus . 

./ Não definido: o nível de desinfecção dependerá das variáveis como temperatura e/ou 
concentração de germicidas adicionados no processo. 

Esterilização De Artigos Hospitalares 
Processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, inclusive esporulados, a tal ponto 
não seja mais possível detectá-los através de testes microbiológicos padrão. 

Reesterilização e Reprocessamento 
Processo de esterilização de artigos já esterilizados mas não utilizados, em razão de vencimento do 
prazo de validade da esterilização ou de outra situação na qual não haja segurança quanto ao processo 
ou resultados da esterilização inicial. Reprocessamento é o processo a ser aplicado a artigos de

; serviços de saúde para permitir sua reutilização, incluindo limpeza, preparo, embalagem, rotulagem, 
desinfecção ou esterilização e controle da qualidade. 

Principais Processos De Esterilização 

• Esterilização por vapor saturado sob pressão 
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Processo mais utilizado em hospitais e o mais econômico para a esterilização de artigos 
termorresistentes. 

Tipos de autoclave 

-Gravitacional: a injeção do vapor na câmara força a saída do ar frio por uma válvula localizada em 
sua parte inferior. Nesse processo pode ocorrer a formação de bolhas de ar no interior do pacote, o 
que impede a esterilização. Para que o vapor penetre em todos os materiais o tempo deve ser mais 
longo, tornando o ciclo mais demorado. 
-Pré-vácuo: por meio de bomba de vácuo ou do sistema Venturi contido no equipamento, o ar é 
removido do artigo e da câmara. Esse processo pode ser único, ou seja, com apenas um pulso, ou 
fracionado, com três ciclos pulsáteis ou mais, o que favorece a penetração mais rápida do vapor dentro 
dos pacotes. Nesse tipo de autoclave a formação de bolsas de ar é menos provável. Após a 
esterilização, a bomba de vácuo faz a sucção do vapor e da umidade interna da carga, tornando a 
secagem mais rápida e completando o ciclo. 

Mecanismo de ação 

Baseia-se na transformação das partículas de água em vapor sob a mesma temperatura. A atividade 
esterilizante da autoclave tem como princípio a morte celular pela coagulação das proteínas 
bacterianas por meio do calor, de modo que o microrganismo perca suas funções vitais. 

• Esterilização por vapor de baixa temperatura e formaldeído gasoso (VBTF) 

Processo físico-químico de esterilização realizado em autoclaves por meio da combinação de solução 
de formaldeído com vapor saturado, a uma temperatura entre 50ºC e 78ºC. 
Mecanismo de ação 

O formaldeído age por alquilação. Reage sobre o DNA das células microbianas durante o processo r 
a ação esporicida é acelerada pela combinação de vapor saturado a 70-75ºC. 

• Esterilização por óxido de etileno (ETO) 

A esterilização por óxido de etileno consiste em um processo físico-químico que utiliza o gás óxido d

a etileno, sendo realizada em autoclave a uma temperatura entre 50ºC e 60ºC. 
Mecanismo de ação · / 

O óxido de etileno (C2H40) é um gás incolor, miscível em água, acetona, éter, benzeno e na maior(, 
dos solventes orgânicos e altamente explosivo e inflamável. A solução esterilizante pode explodir Irá 
presença de ar ou de oxigênio puro. Misturas com dióxido de carbono ou hidrocarbonetos i 
clorofluorados são utilizadas para evitar os riscos de explosão. Deve-se enfatizar a questão adicional 
da exigência de controle de resíduos de óxido de etileno em níveis de 1 ppm. /J 
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(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

• Esterilização por Plasma de Peróxido de Hidrogênio 

2 3 4 0  

Processo físico-químico realizado por meio de autoclave própria, que gera plasma por meio do 
substrato de peróxido de hidrogênio bombardeado por ondas de radiofreqüência. O efeito letal é 
produzido por radicais livres reativos, que matam os microrganismos, incluindo os esporos. O plasma 
tem sido chamado de quarto estado da matéria diferentemente do líquido, do sólido e do gasoso, ainda 
definido como uma nuvem de íons, elétrons e partículas neutras, muitas das quais em forma de radicais 
livres, altamente reativas. Esse processo de esterilização apresenta a vantagem de formar produtos 
não-tóxicos com a decomposição do peróxido de hidrogênio, ou seja, a água e o oxigênio. 

• Esterilização química por imersão 

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada nº. 8, de 27 de fevereiro de 2007, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre as medidas para redução da ocorrência de 
infecções por Micobactérias de Crescimento Rápido - MRC em serviços de saúde, fica suspensa a 
esterilização química por imersão utilizando agentes esterilizantes líquidos, para instrumental cirúrgico 
e produtos utilizados em serviços de saúde que realizam procedimentos cirúrgicos e diagnósticos por 
videoscopias com penetração de pele, mucosas adjacentes, tecidos sub-epiteliais e sistema vascular, 
cirurgias abdominais e pélvicas convencionais, cirurgias plásticas com o auxilio de ópticas, 
mamoplastias e procedimentos de lipoaspiração. 

Fluxo Unidirecional dos Materiais Esterilizados: 
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• Terceirização do Serviço de Processamento e Esterilização de Materiais 

Conforme características do Hospital esse serviço será inicialmente próprio do Hospital, mas poderá 
vir a ser prestado por empresa terceirizada especializada. Caso isso ocorra o processo de contratação 
obedecerá critérios específicos os quais descrevemos a seguir. 

Critérios de Qualificação da Empresa Prestadora: 

Critério Legal: 

./ Critério Legal 
./ Critério Técnico 
./ Critério de Avaliação Permanente do Serviço 

Levantar toda situação documental da empresa prestadora: 

./ Contrato social e última alteração registrados em cartório ou na Junta Comercial; 
./ Registro da pessoa jurídica no Conselho de classe da sua área de atuação; 
./ Indicação do número do CNPJ na minuta para conferência na Receita Federal; 
./ Alvará de Localização da Prefeitura e CCM (Cadastro de Contribuinte 

Municipal); 
./ Certidões (dentro do prazo de validade) do SERASA, conjunta de débitos 

relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União e a CND (Certidão 
Negativa de Débitos) emitida pelo INSS; 

Critério Técnico: 

./ Procuração para o representante da contratada; 

./ Levantar o currículo técnico da empresa: 
./ Tempo de existência e serviço prestados 
./ Apresentação dos serviços e especialização na saúde 
./ Carteira de clientes 
./ Metodologia 
./ Proposta de Trabalho apresentada 
./ Aspectos de uso racional de recursos: água, energia, produtos, etc. 
./ Aspectos ambientais considerados na proposta de serviços 

/ 

( 
Critérios de Avaliação Permanente do Terceiro - Serviço de Processamento e Esterilização d \ 
Materiais Hospitalar J 

Realizado Parcialmente Não, Realizado 

t 
Realizado 

03 três ontos 01 um onto O zero onto 
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a) Desempenho Profissional: 
Item Percentual 

ponderação 
Cumprimento das Atividades 50% 
EPls ,  Uniformes e Identificação 30% 
Qualificação/ Atendimento/ Postura 20% 
Total 1 00% 

b) Desempenho das Atividades: 
Item Percentual 

ponderação 
Disponibilização e instalação de equipamentos 40% 
Manutencão e reoosicão de suprimentos 40% 
Controle e contabilização do material processado 20% 
Total 1 00% 

c) Gerenciamento: 
Item Percentual 

ponderação 
Periodicidade da Supervisão 20% 
Gerenciamento das Atividades Operacionais 30% 
Atendimento às Solicitações 25% 
Salários, Benefícios e Obrigações Trabalhistas 25% 
Total 1 00% 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

� Mapa do Processo 
CADEIA OE VALOR 

Central de Estorlllzaçào de Materiais 

FORNECEDORES INSUMOS MACRO PROCESSO PRODUTOS 

Recolher/Receber ACOLHIMENTO ARTIGOS material contaminado MATERIAL 
CONTAMINADOS ESTERILIZADO, 

UI TERMODESINFECT 
MATERIAIS 1 ADO PARA 

UTI DISPONIVEIS E � • REALIZAÇÃO DE 
ADEQUADOS PROCEDIMENTOS 

cc 

I 
Enviar para 

GESTÃO DE Processamento de processamento de 
SUPRIMENTOS RESIDUOS materiais materiais termo sensíveis 

PRODUTOS 
HIGIENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS 

l l 
PROCESSADOS EM 

COM ÓXIDO DE ETILENO 
ENGENHARIA MANUTENÇÃO 

CLINICA RPEVENTIVA E 
CORRETIVA 

SADT ATUALIZADAS Distribuição de artigos 
esterilizados e materiais 

ROUPARIA termodeslnfectados 
FORNECEDORES 

EXTERNOS 

� 

de 

de 

de 

CLIENTES 

UTI 

UI 

ACOLHIMENTO 

cc 

SADT 

� Taxa de testes biológicos positivos 
\\ 

v Taxa de lotes interditados (material estéril) 1j 
v' % de Eventos 
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

• Legislação de Referência 

28. 

../ Manual do Ministério da Saúde - Processamento de Artigos e Superfícies em 
Estabelecimentos de Saúde . 

../ Portaria lnterministerial nº 482 sobre óxido de etileno de 16/04/99 . 
../ Resolução ANVISA N.2605 de 1 1 /08/2006 - Materiais de Uso Único 
../ Resolução ANVISA N. 08 de 27/02/2009 - Dispõe sobre as medidas para redução da 

ocorrência de infecções por Micobactérias de Crescimento Rápido - MCR em serviços 
de saúde Proibição do Uso de Glutaraldeído - CI DEX 

../ Portaria DIMED nº 8 de 08/07/1988 - Reesterilização e Processamento de 
Artigos Médicos-Hospitalares 

SERVIÇO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-

HOSPITALARES {ENGENHARIA CLÍNICA) 

• Definição e Competência 
Assegurar que todos os equipamentos utilizados na assistência direta ao paciente estejam em pleno 
funcionamento e acompanhar toda questão preventiva e corretiva dos mesmos. Manter controle dos 
laudos técnicos de funcionamento, localização e calibração. Este serviço será terceirizado pelo 
Hospital. 

Dentre suas competências destacamos: 
../ Inventariar e manter atualizado o parque de equipamentos médico-hospitalares e seus 

acessórios; 
../ Participar ativamente de todas as etapas do processo de incorporação tecnológica, desde s// 

idealização até a instalação e o treinamento do pessoal; 
( / 

� 
I 

../ Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos no âmbito da instituição; 
../ Assegurar a calibração dos equipamentos de acordo com os padrões estabelecidos pelo() 

fabricantes, pela instituição ou pelas normas técnicas vigentes; 
../ Controlar os serviços de manutenção executados por empresas terceirizadas; 
../ Controlar os contratos de manutenção preventiva e corretiva que por ventura sejam 

necessários; 
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./ Desenvolver rotinas de treinamento para o pessoal técnico envolvido com a manutenção e a 
operação dos equipamentos; 

./ Estabelecer medidas de controle e segurança do ambiente hospitalar, no que se refere aos 
equipamentos médico-hospitalares; 

./ Realizar periodicamente a verificação da obsolescência dos equipamentos; 
./ Gerar e apresentar os relatórios gerenciais necessários às tomadas de decisões . 
./ Apresentar relatório técnico de produtividade de todos os aspectos envolvidos com a gerência 

e com a manutenção dos equipamentos médico-hospitalares, conhecidos como indicadores de 
qualidade e/ou produção. 

O Serviço de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares terá seu horário de atendimento 
estabelecido de segunda a domingo em sistema de plantão. 

• Composição e Qualificação a Equipe Profissional 

Engenheiro Cl ínico: Liderar equipe garantindo o perfeito funcionamento dos equipamentos médico
hospitalares conforme legislação vigente . 

./ Requisitos: Graduação superior em Engenharia Clínica; Conhecimento em equipamentos 
hospitalares; Conhecimentos em elétrica e eletrotécnica. 

Técnico em Eletrônica: Manter a integridade da estrutura eletrônica dos equipamentos do Hospital, 
garantindo que estejam em perfeitas condições de uso . 

./ Requisitos: Técnico em Eletrônica; experiência comprovada na área, em manutenção 
eletrônica de equipamentos industrias ou hospitalares. 

Auxiliar Administrativo da Eng. Cl ínica: organizar documentos, auxiliar nas rotinas do setor, atender 
as solicitações dos superiores hierárquicos. 

./ Requisitos: Nível Médio; Pacote Office. 1 
Nota: O quadro de pessoal do Hospital será provido pela empresa contratada para prestar serviços / / 
de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares (terceiro), conforme qualificação apresentada. u 

I 

• Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

o primeiro passo é conhecer a quantidade e a complexidade dos equipamentos existentes e proced 

a o seu cadastramento detalhado. O método de gerenciamento será dirigido ao recebimento, 
manutenção e desativação do equipamento, devendo contemplar: 

./ Os controles envolvidos para o recebimento dos equipamentos adquiridos pelo Hospital;d 
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./ Os controles envolvidos para cada equipamento desde a solicitação do serviço para sua 
manutenção até seu retorno em operação; 

./ Os controles periódicos em relação a sua movimentação dentro do Hospital; 
./ Os controles dos agendamentos de manutenção preventiva e sua realização. 

»- Elaboração do Plano de Manutenção Preventiva 

Os intervalos entre manutenções preventivas (MP) para diversas categorias de equipamentos serão: 

./ Equipamentos alimentados via rede elétrica 

Intervalo anual: a MP abrangente deve incluir a verificação visual, testes de segurança elétrica de 
desempenho. A MP específica anual deve incluir a verificação da segurança elétrica (requerida por 
algumas normas) 

./ Equipamentos alimentados por bateria 

Os mesmos procedimentos para a categoria de equipamentos alimentados via rede elétrica, com a 
inclusão de testes da capacidade ou tensão da bateria a cada MP abrangente ou específica. Algumas 
baterias necessitam de um ciclo de descarga - carga para melhorar o seu desempenho e aumentar a 
sua vida útil. Para minimizar as chamadas de emergência e possíveis desativações, deve-se 
considerar a possibilidade de trocar periodicamente as baterias, baseado na sua vida média . 

./ Equipamentos controlados ou alimentados por sistemas mecânicos, eletromecânicos, 
pneumáticos ou fluídos. 

Intervalo trimestral ou semestral. Os roteiros de MP devem incluir verificação visual, testes de 
segurança elétrica e de desempenho, limpeza, lubrificação. A execução de uma MP abrangente ou 
específica vai depender da classe do equipamento . 

./ Equipamentos de ressuscitação ou de manutenção da vida 

Intervalo trimestral ou semestral. Por causa da natureza crítica destes equipamentos e do mau uso 
que estão sujeitos, eles requerem verificações mais frequentes. Esses equipamentos devem 
verificados pelo menos semestralmente . 

./ Equipamentos localizados em áreas de cuidados especiais 

Como na categoria anterior, esses equipamentos podem necessitar de verificações mais frequentes. 
Entretanto, a sua presença ou utilização dentro de uma área de cuidados especiais, não significa que 
haja uma obrigatoriedade de aumentar a frequência de MP . 

./ Equipamentos de monitoração crítica li
'( 
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(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

Intervalo semestral ou anual. Enquanto as falhas desses equipamentos podem ter consequências 
adversas, a experiência indica que a maioria das falhas de seus componentes ocorre aleatoriamente 
e a frequência de MP tem pouco ou nenhum efeito na sua ocorrência 

./ Equipamentos que apresentam altos riscos aos usuários 

Intervalo quadrimestral ou semestral. Equipamentos com alto potencial de danos, tanto ao operador 
como ao paciente, requerem regularmente testes visuais e de desempenho para garantir a sua 
segurança. 

> Cronograma/ 

O cronograma, contendo o planejamento das ações preventivas será elaborado para o período de um 
ano e disponibilizado para que cada setor possa se planejar. Nele constará a marca do equipamento, 
o modelo, o número de série, de patrimônio e o mês/ano da realização da manutenção preventiva e/ou 
calibração. Também será informado nesse cronograma as datas de realização das rondas setoriais. 

> Execução do Plano de Manutenção Preventiva 

As ações preventivas serão executadas pela Engenharia Clínica ou gerenciada pela mesma. Caso o 
equipamento não apresente os resultados esperados, conforme tolerâncias e/ou procedimentos, será 
realizada uma manutenção corretiva para realização da correção do problema constatado. Caso 
contrário, o equipamento é devolvido ao setor no máximo em 24 horas. 

O roteiro de MP será composto basicamente por procedimentos de: 

./ Inspeção geral: consiste na inspeção visual (verificação da integridade física da carcaça do 
equipamento e de seus componentes internos, como placas de circuito impresso, fo

;
s, 

desgastes nas engrenagens e botões, amassados, ou ferrugens na pintura) e limpe a do 
equipamento (procedimentos a serem feitos, produtos de limpeza utilizados e ferramen, s 

\ necessárias) ; 
./ Troca de peças e acessórios com a sua vida útil vencida: essas instruções para substitui 

partes e peças normalmente estão incluídas nos manuais do equipamento fornecidos 
fabricantes; 

./ Lubrificação geral: descrição dos tipos de lubrificantes necessários, periodicidade, locais de j 
aplicação, equipamentos e ferramentas que devem ser utilizados e orientações para abertura 
do equipamento ou partes dele; 

(/ ./ Aferição e posterior calibração do equipamento: como e onde deve ser feita a leitura/ 
verificação de indicadores e níveis (corrente, tensão, potência, rotação, pressão, vazão, etc.), 
quando necessário; 
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2 3 4 7 (Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

./ Testes de desempenho e de segurança (elétrica, radiológica, mecânica, biológica): explicação 
da execução dessa tarefa através da leitura e verificação de níveis de líquidos lubrificantes e 
indicadores em geral e observação de anomalias como calor, vibração, vazamentos ou odores, 

quando necessário. 

>- Registros das ações preventivas 

As manutenções preventivas e/ou calibrações, realizadas pela Engenharia Clínica do Hospital, serão 
evidenciadas por etiqueta (com a data da execução, técnico executor e o mês da próxima manutenção 
preventiva e/ou calibração) colada nos equipamentos. 

• Toda calibração externa dos equipamentos médico-hospitalares, além de ser evidenciada 
através de etiqueta, será gerenciada e analisada criticamente pela Engenharia Clínica. 

• Toda ronda setorial será registrada em documento que será validado pelo responsável do setor. X 
• Todas as calibrações devem gerar um certificado, contendo o resultado mediante aos / 

parâmetros utilizados. 

>- Controle dos Serviços Executados 

O resultado de todas as manutenções preventivas e os certificados das calibrações será 
analisado pelo engenheiro responsável pelo serviço de engenharia clínica do Hospital, inclusive as 
realizadas externamente por empresas terceirizadas. 

>- Equipamentos de Prestadores de Serviço 

A Engenharia Clinica do Hospital é responsável em acompanhar a execução das manutenções 

anual e acompanhando periodicamente se o mesmo está sendo cumprido. 

í/ 

>- Manutenção Corretiva 

A solicitação de manutenção de um determinado equipamento pode ser feita através de telefone, envio 
de ordem de serviço (OS), entrega pelo próprio usuário, entrega pelo serviço de patrimônio e 
notificação a qualquer técnico do grupo que ocasionalmente esteja próximo ao equipamento. Para ( 
agilização do atendimento não será necessário aguardar a chegada da OS, o serviço deve ser atendido 
assim que o técnico estiver disponível. 

O Formulário para o Histórico do Equipamento deverá conter: 

./ Número e tipo de falhas ocorridas no equipamento; 

L 
Aeenida Antô,.io Jose De Cac," lho, 409 CCP 17250 DOO Bacicit�Fone, ( 14) 3662 9393 

/ 
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../ Comparação das falhas que foram relatadas pelo grupo interno de manutenção com aquelas 
relatadas pelas empresas prestadoras de serviço; 

../ Tipo e número de peças que estão sendo substituídas no equipamento, tanto em serviços 
internos como externos; 

../ Custo por serviço (interno e externo) e custo acumulado; 
../ Datas de realização de cada serviço; 
../ No caso de serviços externos, a pessoa de contato para cada serviço executado na(s) 

empresa(s) de prestação de serviço 

Núcleo de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares (Item Anexos Técnicos) 

Será criado o Núcleo de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares conforme critérios 
estabelecidos e detalhados no modelo anexo, item Anexos Técnicos. Esse documento será utilizado 
pela equipe do Hospital para adaptação, aprovação técnica local e implantação do serviço. 

• Terceirização do Serviço de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares 

Conforme características do Hospital esse serviço será prestado por empresa terceirizada 
especializada. O processo de contratação obedecerá critérios específicos os quais descrevemos a 
seguir. 

Critérios de Qualificação da Empresa Prestadora: 

Critério Legal: 

../ Critério Legal 
../ Critério Técnico 
../ Critério de Avaliação Permanente do Serviço 

Levantar toda situação documental da empresa prestadora: 

Critério Técnico: 

../ Contrato social e última alteração registrados em cartório ou na Junta Comercia , 
../ Registro da pessoa jurídica no Conselho de classe da sua área de atuação; 
../ Indicação do número do CNPJ na minuta para conferência na Receita Feder 
../ Alvará de Localização da Prefeitura e CCM (Cadastro de Contribuinte 

Municipal); 
../ Certidões (dentro do prazo de validade) do SERASA, conjunta de débit( 

relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União e a CND (Certidaod 
Negativa de Débitos) emitida pelo INSS; f/( 

../ Procuração para o representante da contratada; 

v' Levantar o currículo técnico da empresa: 
! 1 
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(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

./ Tempo de existência e serviço prestados 

./ Apresentação dos serviços e especial ização na saúde 

./ Carteira de cl ientes 

./ Metodologia 

./ Proposta de Trabalho apresentada 

./ Aspectos de uso racional de recursos: água, energia ,  produtos, etc . 

./ Aspectos ambientais considerados na proposta de serviços 

2 ') ,,� 9 ti :l: 

Critérios de Avaliação Permanente do Terceiro - Serviço de Gestão de Equipamentos Médico
Hospitalares 

Realizado Parcialmente Não Realizado 
Realizado 

03 (três) pontos 01 (um) ponto O (zero) ponto 

Desempenho Qualitativo da Contratada: 
Item Realizado Parcialmente Não 

Realizado Realizado 
Manutenções preventivas realizadas 
conforme cronograma aprovado no 
projeto executivo 
Calibrações realizadas conforme 
cronograma aprovado no projeto 
executivo 
Inspeções Técnicas realizadas 
conforme cronograma aprovado no 
oroieto executivo 
SUB-TOTAL 

Desempenho Operacional da Contratada: 
Item Realizado Parcialmente Não 

Realizado Realizado 
Atendimento aos chamados de 
manutenções corretivas 
Resolutividade das manutenções 
corretivas 
Mão de obra suficiente e qual ificada 
para todas as atividades 
SUB-TOTAL 

Supervisão dos Serviços pela Contratada: 
Item Realizado Parcialmente Não 

Realizado Realizado 
Entrega de relatório técnico mensal 
de atividades 
Atendimento às demais obrigações 
do Projeto Básico 
SUB-TOTAL 

TOTAL (pontuação) Realizado: Parcialmente Não Realizado: 
*objetivo satisfatório Realizado: 
24 oontos 

'-

l,tl tis,._/ 
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• Qual idade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

� Mapa do Processo 

CADEIA DE VALOR 
Gestão de Equipamentos Médico.Hospitalares 

FORNECEDORES INSUMOS MACRO PROCESSO 

UNIDADES DE 
INTERNAÇÃO 

UTI 
RECEBER O EQUIPAMENTO 

NOVO OU DEFEITUOSO 

SADT 
EQUIPAMENTOS i i NOVOS 

ACOLHIMENTO 

I 
FAZER A INSTALAÇÃO E 

1 
-1 APLICAR A MANUTENÇÃO 

I cc PREVENTIVAS, PRÓPRIA OU -r CORRETIVA PRÓPRIA OU 
EQUIPAMENTOS EXTERNA EXTERNA 

CME COM DEFEITO 

FAZER OS REGISTROS DE 

SCIH CONTROLE ENTRADA, SAIDA. 
FONECIMENTO CONDIÇÕES TÉCNICAS 

DE PEÇAS MANUTENÇOES 
SUPRIMENTOS E 

+ ALMOXARIFADO 

EMPRESAS DE LIBERAR O EQUIPAMENTO 
MANUTENÇAO 

PARA USO APÓS TESTE 

� Indicadores 

./ Tempo de paralisação dos equipamentos 

PRODUTOS 

EQUIPAMENTO 
EM PLENA 

CONDIÇÃO DE 
uso 

./ Horas de manutenção corretiva/OS (Ordem de Serviço) 
./ % de cumprimento do Plano de Preventivas 
./ % de Eventos 

• Legislação de Referência 

CLIENTES 

UNIDADES DE 
INTERNAÇÃO 

cc 

ACOLHIMENTO 

UTI 

CME 

SADT 

./ RDC nº 56, de 06/04/2001 - Dispõe sobre os Requisitos Essenciais de Segurança e Eficá 
de Produtos para Saúde . 

./ Resolução RDC nº . 185, de 22/10/2001 - Dispõe sobre o registro de produtos médicos na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

V I 

./ Resolução RDC nº . 260, de 23/09/2002 - Regula os produtos para saúde. 
( ./ Norma Técnica ABNT NBR ISO 14971 :2004 - Produtos para Saúde - Aplicação d 

Gerenciamento de Risco em Produtos para a Saúde. % 

( 
./ Resolução RDC nº . 32, de 29/05/2007 - Dispõe sobre a certificação compulsória dos 

equipamentos elétricos sob regime de Vigilância Sanitária e dá outras providências 

Ase o ida, Aotó,üo Jose De Ca,,a lho, 409 CEP 17250 000 B<> , i  ,fs�(f i ( 14) 3662 .gil 
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../ Resolução RDC nº. 59, de 27/06/2000 - Dispõe sobre o Certificado de boas práticas de 
fabricação de produto médicos 

./ Manual da Anvisa 201 O - Manual para regularização de equipamentos médicos na Anvisa 

29. SERVIÇO DE LIMPEZA E G ESTÃO DE RESÍDUOS 

• Definição e Competência 
Unidade de serviço de infraestrutura, compete ao Serviço de Limpeza e Gestão de Resíduos manter 
o ambiente limpo e organizado, seguindo técnicas específicas de acordo com as características das 
áreas, contribuindo para reduzir os riscos de possíveis infecções hospitalares. Este serviço será 
terceirizado pelo Hospital. 

Compete ao serviço de Higiene e Limpeza: 
../ Promover a limpeza diária dos ambientes, estabelecendo os horários mais adequados, 

de comum acordo com todos os setores; 
./ Coletar o lixo, dando-lhe o devido destino; 
./ Promover a limpeza periódica de paredes, janelas, teto, lustres e móveis, etc . 
../ Colaborar rotineiramente para com as normas sobre prevenção de acidentes; 
../ Aplicar rigorosamente as técnicas indicadas sobre a limpeza de cada local e material; 
../ Zelar pela limpeza da área externa do Hospital; 
../ Proporcionar meios para a perfeita desinfecção do Hospital. 
./ Proporcionar equipamentos, utensílios e produtos de boa qualidade que facilitem o 

trabalho e assegurem o padrão de limpeza; 
../ Promover cursos de atualização, juntamente com a educação permanente d 

Instituição; 
../ Fornecer normas específicas de treinamento pessoal, visando a prevenção, sobre tudo, 

quando se tratar de moléstia infecto contagiosa; 

� J 

../ Aplicar o plano de gerenciamento de resíduos. 

C( 
O Serviço de Limpeza terá seu horário de atendimento estabelecido de segunda a domingo em siste� 
de plantão. V 

6 
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• Composição e Qualificação a Equipe Profissional 

Supervisor de Limpeza: Supervisionar o serviço de limpeza hospitalar garantindo sua qualidade 
dentro dos padrões técnicos adequados e auxiliar no gerenciamento de resíduos de saúde, 
supervisionando o processo realizado conforme PGRSS . 

../ Requisitos: Graduando em áreas de gestão ou biológica com conhecimento em 
técnicas de higiene e hospitalar; experiência em liderar equipes; Pacote Office. 

Lider de Limpeza: Inspecionar e executar os serviços diários de higienização, arrumação dos móveis 
dos aposentos e demais instalações internas do Hospital de acordo com as instruções de trabalho e 
técnicas apropriadas. 

../ Requisitos: Escolaridade em nível fundamental; vivência profissional. 
Auxiliar de Limpeza: Executar manutenção da limpeza em toda a área do Hospital. 

../ Requisitos: Escolaridade primária, vivência profissional. 

Auxiliar de Coleta de Resíduos: Garantir a segurança no processo de coleta, transporte interno, 
armazenamento temporário e destinação dos resíduos e roupas contaminadas conforme PGRSS . 

../ Requisitos: Escolaridade primária, vivência profissional. 

Nota: O quadro de pessoal do CHPEO será provido pela empresa contratada para prestar serviços de 
Limpeza (terceiro), conforme qualificação apresentada. 

• Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

Normas administrativas e técnicas aplicáveis ao Serviço de Limpeza e Gestão de Resíduos: 

Cumprir rigorosamente os horários de serviço, uso de uniformes e EPI (s); 
Sempre que houver liberação dos quartos e outros setores do Hospital, o local deverá ser limpo 
pela equipe do serviço de higiene, presente naquele horário e destinado aquela área; 
Nunca deixar descoberta as áreas críticas do Hospital; 
Não varrer as áreas internas do Hospital; 
Ser responsável tanto pelo material utilizado quanto pelos equipamentos; 

'f 

Os materiais designados à limpeza, após o uso deverão ser higienizados guardados em locais 
próprios, designados pelo Líder do setor; 

� 
Justificar os pedidos de materiais de consumo, quando a quantia for superior ao habitual; 
As áreas de grande circulação deverão ser lavadas nos dias e horários de menor movimento 
bem como deverão ser isoladas com o auxílio de placas e fitas de advertência; 1· 

Aveo ida António Jose De Cacva lho, 409 CEP 17250 000 ""{�'º {14)  3662 939/ 
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O lixo deve ser recolhido em escala, podendo ser mais frequente de acordo com a ocupação 
do Hospital. 
Todo lixo deverá ser colocado em sacos plásticos e levados aos depósitos intermediários, para 
posteriormente serem recolhidos; 
Os cestos e sacos de lixo devem seguir as normas da Vigilância Sanitária; 
Deverão ser sujeitos a limpeza geral, as áreas submetidas a consertos, reforma, construção ou 
pinturas em geral; 
O lixo deverá ser posto em sacos plásticos, abaixo de sua capacidade máxima, de forma a 
permitir o seu correto fechamento e impedir o contato de insetos e roedores; 
A barreira (placas, fitas de advertência) deve ser utilizada quando a limpeza for feita nos 
corredores; 
Toda área a ser limpa deve obedecer o sentido do fundo para a saída; 
Em caso de incrustações no piso de cerâmica ou outro semelhante, retirar com a espátula; 
Todos os objetos removidos durante a limpeza, deverão ser postos nos seus devidos lugares 
após o término da mesma; 
A limpeza da parede deve ser feita no sentido de cima para baixo, e uma parede por vez; 
Na limpeza de quartos ou salas deve-se proceder, primeiramente a limpeza do teto, depois das 
paredes e por último o piso da mais limpa para a mais suja; 
Os produtos químicos do Setor de Limpeza deverão ser aprovados pela Anvisa e SCIH; 
Deve-se utilizar dois baldes na limpeza de ambientes, um com água limpa e outro com água e 
produtos a serem utilizados; 
Usar uma água para cada procedimento ou seja não utilizar a água de um quarto ou sala para 
outro quarto ou sala; 
Caso não haja ralo para escoamento da água no local, esta deverá ser recolhida com pano tf 
transportada para o balde; \ 

Para limpeza das janelas, deve-se utilizar equipamentos de segurança; 
Materiais cortantes e pontiagudos deverão ser desprezados nas caixas de descarpack; 
O Serviço de Higiene trabalha em conjunto com o CCIH. 

Normas de segurança aplicáveis ao Serviço de Limpeza e Gestão de Resíduos: 

Uso de luva de látex para limpeza em geral; 
Uso de uniforme completo, touca e calçado fechado e antiderrapante;  
Uso de óculos para fazer limpeza terminal; 

. / )  

V 

Uso de respirador sem manutenção (isolamento, áreas contaminadas limpeza de ralos de 

�:�
0

::·:�spirador de manutenção para coleta interna e transporte de re�íduos; 
\ 

À / /380 
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Uso de botas que devem impermeáveis, com sola antiderrapante, para limpezas terminais e 
transporte de resíduos. 

Classificação das áreas hospitalares e frequência da limpeza. 
Áreas Críticas: são áreas que oferecem maior risco de transmissão de infecções, ou seja, 

áreas que realizam um grande número de procedimentos e/ou que possuem paciente de alto risco 

com o sistema imunológico comprometido. Consideramos área crítica no Hospital os seguintes setores: 
Centro Cirúrgico, Central de Materiais, Isolamentos, U.T. 1 ,  Agencia Transfusional, Necrotério, SND e 
Expurgo 

./ A limpeza terminal é realizada a cada sete dias, como consta no cronograma . 
./ A limpeza concorrente em áreas críticas é realizada três vezes ao dia e quando necessário. 

Áreas Semi-Críticas: são áreas onde o risco de transmissão de infecções é menor, pois 
embora existam pacientes, estes não requerem cuidados de alta complexidade ou isolamento. São 
consideradas Áreas Semi-críticas: Unidades de Internação, salas da radiologia e imagem, sala de 
gesso, sala da ecografia, sala do eletroencefalograma, sala do eletrocardiograma, postos de 
enfermagem, ambulatório, corredores e banheiros . 

./ A limpeza terminal deve ser realizada a cada 15 dias; como consta no cronograma . 
./ A frequência de limpeza concorrente nas Áreas Semi-críticas é duas vezes ao dia e quando 

necessário. 

Áreas Não-Críticas: são áreas não ocupadas por pacientes. São as áreas administrativas, 
rouparia central, recepções em geral, pátio, estar médico e almoxarifado . 

./ A limpeza terminal deve ser realizada a cada 30 dias, como consta no cronograma . 
./ A limpeza concorrente dever ser realizada uma vez ao dia e sempre que quando necessário 

Descontaminação e desinfecção de superfície: 
A descontaminação de superfícies verticais ou horizontais está indicada quando em presença de 
matéria orgânica, antecedendo a limpeza das superfícies. Neste sentido, vale ressaltar que são 
indicados para esta finalidade os desinfetantes de quaternário de amônia. A desinfecção de superfícies /-, 
deve ser feita após a limpeza das superfícies e sempre que houver a presença de matéria orgânica( 1 
em áreas críticas e semi-críticas. ( / 
Tratamento de superfícies com matéria orgânica. // 
Considera-se matéria orgânica toda substância que contenha sangue. ou fluído corporal, por exemplo, 

J urina, fezes, vômito, escarro, etc. Na presença de qualquer um desses componentes, recomenda-se 
desinfecção ou descontaminação. Como rotina utilizamos a descontaminação. 
Técnica da descontaminação: 

( ;;í' 
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./ Remover o excesso da secreção com papel toalha, pano e descartar . 
./ Aplicar o produto sobre a matéria orgânica e esperar o tempo de ação deste; 
./ Remover com papel toalha ou panos, após o período de ação; 
./ Desprezar os resíduos em saco plástico adequado; 
./ Limpar o restante da área com água e detergente neutro no restante da superfície; 
./ Secar a superfície; 
./ Nas áreas críticas, após a descontaminação, o restante da área deve ser limpa com detergente 

neutro e hipoclorito a 1 %. 

Limpeza concorrente nas unidades assistenciais: 

./ Abastecer os dispenser's de sabonete líquido, de álcool gel, papel toalha e papel higiênico; 
./ Abastecer o carro funcional; 
./ Estacionar o carro funcional no corredor do lado da porta da unidade que será higienizada ; 
./ Cumprimentar o paciente ou colaborador do setor, e explicar o que será feito; 
./ Colocar o EPI 
./ As luvas são de cores distintas: amarela para a limpeza de toda a superfície alta e mobiliária e 

verde para limpeza de piso, l ixeiras e banheiros; 
./ Recolher o lixo e levá-lo ao deposito de resíduos do setor ou no hamper do carro funcional; 
./ Realizar a limpeza da unidade, com a retirada de pó com pano úmido com a solução de 

detergente incluindo maçanetas, janelas e portas com a luva amarela; 
./ Retirar a luva amarela , lavar as mãos e calçar a luva verde; 
./ Iniciar a limpeza do piso, usando a varredura úmida pelos cantos, do fundo para a porta de 

entrada, com movimentos firmes e contínuos; 
./ Recolher as partículas com auxílio de pá; 
./ Nunca direcionar os resíduos para o banheiro; 
./ Trocar a água e preparar dois baldes para a limpeza do piso um com 

detergente neutro; 

j ., 
água e outro e tJ 

./ Repetir a operação quantas vezes forem necessárias. A água do balde também deve ser 
trocada sempre que houver necessidade; 

./ A limpeza do banheiro deve ser diária com água abundante e o uso de solução desinfetante; 
./ Realizar a confirmação da limpeza com o supervisor do setor através da Ordem de Serviço 

Limpeza terminal nas unidades assistenciais: ( 

./ A limpeza terminal é executado conforme o cronograma de limpeza terminal estabelecido em 6 
conjunto a enfermagem, onde a enfermaria deve estar desocupada na data estabelecida ; 

./ Inicia-se pela montagem do carrinho, com produtos saneantes, papel toalha, papel higiênico, 
sacos de lixo, panos de chão e parede, fibra verde e branca ; j /7 
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./ Estacionar o carrinho do lado de fora da unidade; 
./ Colocar os EPI (luvas, óculos e avental); 
./ As luvas devem ser de cores distintas; 
./ Amarelas para limpeza de superfícies alta e mobiliária; 
./ As verdes para limpeza do chão, lixeiras e banheiros; 
./ O óculo é para a limpeza do teto e paredes; 
./ Recolher o lixo levá-los ao abrigo de resíduos ou depositá-lo no romper do carro funcional; 
./ Iniciar a limpeza pelo teto com o MP L T, fibra branca água e sabão detergente neutro em 

movimentos unidirecionais do fundo para a porta de entrada, enxaguar com pano úmido com 
água limpa e rodo quantas vezes for necessário em movimento unidirecional; 

./ Após o enxágue aplicar com o pano limpo úmido com quaternário de amônia, não precisa secar; 
./ Repetir o processo nas paredes, janelas, saboneteiras, papeleiras, interruptores de cima para \ / 

baixo até na altura da roda pé; 
'� ./ Fazer a limpeza terminal da cama, banquetas, mesa de alimentação, suporte de soro; 

} ./ A limpeza terminal do banheiro deve ser com água e sabão detergente neutro abundante com 
ação de fricção nos rejuntes dos azulejos e cerâmicas com escova e fibra verde com auxílio do 
mop LT e mop escova ou maquina rotatória (enceradeira) após o enxágue com agua em 
abundancia aplicar com pano de limpo e molhado com quaternário de amônia, deixar agir por 
dez minutos e secar; 

./ Fazer a limpeza do chão com a máquina rotatória (enceradeira) remover a cera velha com 
removedor (care Stripp) enxaguar para retirar todo o removedor, esperar secar e aplicar em 
camadas finas de cera duas vezes ou quantas for necessário; 

./ Após a secagem da cera avisar o líder de higiene do plantão para fazer o check list e a 
liberação do quarto para o enfermeiro do setor ou responsável. 

Técnica de desinfecção de leito e bactéria multirresistente: 

./ Calçar luvas amarelas; 
./ Preparar dois baldes, de cor vermelha e azul, remover toda sujidade depositada nas superfícies 

sendo um balde com água e detergente neutro e o outro com água e desinfetante quaternário 
de amônia; 

./ Colocar o material sobre a mesinha de cabeceira. Balde vermelho para 1 ° etapa e azul para 2° 

_/) 
etapa, fibra brancas e panos de limpeza; 

(/( /., A limpeza do leito é feita em duas etapas: /Í \ 
1 º Etapa Limpeza 

./ Mergulhar a fibra de cor branca na solução de detergente e fazer a limpeza dos estrados, 
bordas, cabeceira e pés da cama e do colchão. 

J 
� 
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2° Etapa Desinfecção 

../ Repetir novamente o processo com pano umedecido com solução de quaternário de amônia, 
sempre substituir os panos quando necessário ou em caso de contaminação; 

../ Utilizar um sentido único na limpeza, evitando o movimento de vaivém; 
../ Dobrar o colchão fazendo a sua limpeza e da parte interna da grade, procedendo da mesma 

forma com o outro lado da cama e do colchão; 
../ Elevar os pés e cabeceira da cama fazendo a limpeza da parte que fica sob o estrado; 
../ Trocar a água dos baldes quantas vezes forem necessárias; 
../ Nos casos de bactéria multirresistente repetir as etapas após uma hora e seguir orientações do 

SCIH. 

PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde / 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde será elaborado por uma equipe 
técnica do Hospital e ter um dos membros como responsável. Deverá contemplar todos os Grupos de / 
Resíduos gerados no estabelecimento (Grupos A, B, C, D e E), e atender integralmente ao 
estabelecido no roteiro constante da Resolução RDC no 306 de 7/12/2004 da ANVISA, e demais 
normas locais complementares. 

Objetivos: 

../ Tem como objetivo planejar as ações de gerenciamento de resíduos, eliminando as fontes de 
contaminação, reduzindo os índices de acidentes de trabalho relacionados aos resíduos 
garantindo a preservação da saúde pública e do meio ambiente, elevando assim a qualidade, 
de vida da comunidade hospitalar e entornas; 

../ Estimular a reciclagem de resíduos comuns não contaminados, através da seleção dos 
resíduos na fonte geradora, auxiliando no aumento da vida útil dos aterros sanitários 
municipais, padronizando as condutas para descarte, acondicionamento, armazenamento, 
manuseio, seleção, coleta e transporte; 

../ Promover a formação e capacitação de recursos humanos envolvidos com o PGRSS, através 
de treinamentos e palestras. 

Resíduo Hospitalar: 

// Acondicionar, transportar e dispor o resíduo hospitalar requer cuidado especial, uma vez qi IÍ 
as operações impróprias ou inadequadas, bem como a presença de insetos e roedores acabarão por 
disseminar doenças infecto-contagiosa. 
Grupo A . Consideram-se os conceitos a seguir, cuja simbologia e identificação dos locais de geração 
de resíduos e correspondente fluxo é de responsabilidade do Contratante: Resíduos que apresentem 
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risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos. 
Enquadram-se neste grupo, dentre outros: sangue e hemoderivados; animais usados em 
experimentação, bem como os materiais que tenham entrado em contato com os mesmos; excreções, 
secreções e líquidos orgânicos; meios de cultura; tecidos, órgãos, fetos e peças anatômicas; filtros de 
gases aspirados de áreas contaminadas; resíduos advindos de área de isolamento; restos alimentares 
de unidade de isolamento; resíduos de laboratórios de análises clínicas; resíduos de unidades de 
atendimento ambulatorial; resíduos de sanitários de unidade de internação e de enfermaria e animais 
mortos a bordo dos meios de transporte. 
Grupo B. Resíduos que apresentem risco potencial à saúde e ao meio ambiente devido às suas 
características químicas. Enquadram-se nesse grupo, dentre outros: a) drogas quimioterápicas e 
produtos por elas contaminados; b) resíduos farmacêuticos (medicamentos vencidos, contaminados, 
interditados ou não utilizados); e, c) demais produtos considerados perigosos, conforme classificação 
da norma NBR 1 0.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 
Grupo C. Rejeitas radioativos: enquadram-se neste grupo os materiais radioativos ou contaminados 
com radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e 
radioterapia, segundo Resolução CNEN 6 .05. 
Grupo D. Resíduos comuns: são todos os demais que não se enquadram nos grupos descritos 
anteriormente. 
Grupo E. Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, 
escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, 
lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro 
quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

Normas para acondicionamento e coleta do resíduo hospitalar: 

./ Os carrinhos de coleta interna e lixeiras deverão ser submetidos após cada coleta de resíduos 
a limpeza e desinfecção; 

./ Os locais de armazenamento de resíduos deverão ser submetidos após cada jornada de 
trabalho a limpeza e desinfecção; 

./ O uso de luvas de látex, respirador com manutenção, avental impermeável e botas é obrigatório 

/ 

no manuseio do resíduos; 
./ Nunca pegar maçanetas, portas, chamar elevadores, pegar carrinhos, telefones, etc. , com as f / 

mãos enluvadas. 

(; ' V �  
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A circulação dos carros de coleta de resíduo deve obedecer horários pré-definidos, evitando
se assim o cruzamento com carros de alimentação e com o fluxo de pessoas nos horários de 
visitas. 
Embalar, nos termos do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, o resíduo 
em saco plástico específico padronizado, branco leitoso, espessura padronizada pela ABNT 
(saco lixo tipo li da norma NBR 9 1 20 ,  9 1 90, 919 1 ,  1 3056 e 7500, observando-se o disposto no 
item 4.8 da NBR 91 91  - devem constar em saco individual, a identificação do fabricante e o 
símbolo da substância infectante, posicionando a um terço da altura a partir de baixo). O 
fabricante do saco deverá deter o registro no órgão de Vigilância Sanitária competente do 
Ministério da Saúde, conforme Lei Federal no 6.360/76, regulamentada pelo Decreto Federal 
nº 79.094/77 e, ainda, possuir comprovante de registro ou certificado de isenção do produto; 
Trocar o saco plástico por outro da mesma cor, nunca despejando o conteúdo da lixeira em 
outro recipiente, utilizando-o até o limite de 80% de sua capacidade; 
Utilizar, obrigatoriamente, paramentação, incluindo bota e luva de borracha (expurgo), quando 
do manuseio do resíduo embalado e de sua retirada após esse procedimento; 
Utilizar, durante a coleta e transporte de resíduo interno, carrinho próprio para o grupo de 
resíduo, fechado com tampa, lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio 
corpo do equipamento, com cantos e bordas arredondados, sem emenda na estrutura, e 
identificados com o símbolo correspondente ao risco do resíduo nele contido. Deve ser provido 
de rodas revestidas de material que reduza o ruído; 
Os contêineres com mais de 4001 de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo. O 
uso de recipientes desprovidos de rodas deve observar os limites de carga permitidos para o 
transporte pelos trabalhadores, conforme normas reguladoras do Ministério do Trabalho 
Emprego. 
Elaborar, para a utilização dos elevadores de serviços, planejamento e programação dos 
horários de retirada interna dos resíduos, de forma a evitar o cruzamento de fluxo com outras 
atividades, tais como SND - Serviço de Nutrição e Dietética, lavanderia e transporte de 
pacientes; 
Armazenar o resíduo, devidamente embalado, no depósito de resíduos indicado pelo 
Contratante; 
Os resíduos, uma vez coletados no ponto de geração, devem permanecer no mesmo recipiente 

) 
/ 

até o armazenamento externo, antes da coleta final; e 
Proceder a lavagem e desinfecção dos contêineres ou similares e da área reservada v1 
expurgos. 

l \ 
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Fluxo Unidirecional dos Resíduos: 
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• Terceirização do Serviço de Limpeza e Gestão de Resíduos 

Conforme características do Hospital esse serviço será prestado por empresa terceirizada 
especializada. O processo de contratação obedecerá critérios específicos os quais descrevemos a 
seguir. 

Critérios de Qualificação da Empresa Prestadora: 

Critério Legal: 

../ Critério Legal 
../ Critério Técnico 
../ Critério de Avaliação Permanente do Serviço 

Levantar toda situação documental da empresa prestadora: 

../ Contrato social e última alteração registrados em cartório ou na Junta Comercial( 
../ Registro da pessoa jurídica no Conselho de classe da sua área de atuação; 

1 t 
../ Indicação do número do CNPJ na minuta para conferência na Receita Federal; 

u ../ Alvará de Localização da Prefeitura e CCM (Cadastro de Contribuinte 

A'°n i:,�::::��

)
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./ Certidões (dentro do prazo de validade) do SERASA, conjunta de débitos 
relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União e a CND (Certidão 
Negativa de Débitos) emitida pelo INSS; 

./ Procuração para o representante da contratada; 

Critério Técnico: 

./ Levantar o currículo técnico da empresa: 
./ Tempo de existência e serviço prestados 
./ Apresentação dos serviços e especialização na saúde 
./ Carteira de clientes 
./ Metodologia 
./ Proposta de Trabalho apresentada 
./ Aspectos de uso racional de recursos: água, energia, produtos, etc . 
./ Aspectos ambientais considerados na proposta de serviços 

Critérios de Avaliação Permanente do Terceiro - Serviço de Limpeza e Gestão de Resíduos 

MUITO BOM BOM REGULAR 
.... 

03 (três) pontos 02 (dois) pontos 01 (um) ponto 

Muito Bom - Refere-se à conformidade total dos critérios: 
• Inexistência de poeira; 
• Inexistência de sujidade; 
• Vidros limpos; 
• Superfície sem sangue e ou fluidos corpóreos; 
• Todos os dispensadores limpos e abastecidos corretamente 

PESSIMO 

O (zero) ponto 

• Recipientes para o acondicionamento dos resíduos limpos, com embalagens adequadas 
volume até 2/3; 

• Funcionário fixo e treinado no setor, uniformizado e com EPI; 
• Materiais e produtos padronizados em quantidade suficiente; 
• Carrinho de limpeza limpo, estado de limpeza das cabeleiras de mops e panos de limpeza, 

livres de resíduos. 

Bom - Refere-se à conformidade parcial dos critérios: 
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• Ocorrência de poeira em local isolado que não seja próximo à execução de procedimentos 
invasivos; 

• Ocorrência isolada de lixeira fora do padrão; 
• Ocorrência isolada no reabastecimento. 

Regular - Refere-se à desconformidade parcial dos critérios: 

• Ocorrência de poeira em vários locais, que não seja próximo à execução de procedimentos 
invasivos; 

• Ocorrência de várias lixeiras fora do padrão; 
• Ocorrências por falta de reabastecimento; 
• Quebra de técnica de limpeza; 
• Saídas de ar condicionado sujas e móveis sujos ou com poeira; 
• Piso sujo e molhado. 

Péssimo - Refere-se à desconformidade total dos critérios: 

• Poeira e sujidades em salas cirúrgicas, locais de procedimentos e mobiliários; 
• Presença de sangue e fluidos corpóreos nas superfícies; 
• Ocorrência de poeira em superfícies fixas próximas ao paciente, local de preparo de 

medicamentos, salas de procedimentos; 
• Quebra de técnica de limpeza; 
• Carro de limpeza incompleto; 
• Saídas de ar condicionado sujas e móveis sujos com poeira; 
• Não reabastecimento de descartáveis, uso incorreto dos sacos de lixo nos recipientes; 
• Lixeiras sujas e transbordando; 
• Piso molhado ou sujo, oferecendo risco de acidentes; 
• Não cumprimento do plano de atividades e do cronograma de limpeza sem motivo ou sem 

comunicação com o contato do Contratante; 
• Funcionário com uniforme e EPI incompleto não uso de EPC; 
• Execução de limpeza sem técnica adequada; 
• Materiais, produtos ou equipamentos incompletos ou em quantidade insuficiente; 
• Sanitários e vestiários sujos; 
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CRITÉRIOS E PONTUAÇÕES PARA OS ITENS AVALIADOS 
MODULO A - EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E TECNICA DESCRIÇAO E CRITERIO DOS ITENS 
AVALIADOS 
1 - CARRO DE LIMPEZA 
O carro de limpeza está limpo, organizado, sem falta de itens padronizados e todos os componentes 
estão identificados. 
O carro de limpeza está limpo e organizado, com falta de até 02 itens padronizados. 

O carro de limpeza está limpo e organizado, com falta acima de 02 itens padronizados. 
O carro de limpeza está desorganizado, sujo e itens faltando. 
2 - PRODUTOS DE LIMPEZA 
Todos os produtos estão sendo utilizados segundo as determinações da CCIH e a especificação 
técnica do edital .  Diluição correta, as soluções estão em recipientes adequados e identificados. 
Os produtos e a diluição estão corretos, porém não segue a indicação de uso no local. 

Os produtos estão corretos, mas a diluição é incorreta . Os produtos estão em recipientes 
inadequados. 

Os produtos não são indicados para o uso no local e a diluição é incorreta. Os produtos estão em 
recipientes inadequados e sem identificação. 
3 - TECNICAS DE LIMPEZA 
A técnica de limpeza está correta segundo as recomendações estabelecidas. 
Os equipamentos e materiais estão corretos, mas há erro na ordem da realização da técnica. 
A técnica está parcialmente correta, porém a solução dos baldes apresenta-se turva. 

A técnica está incorreta e a solução está muito suja. 

MODULO B - QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS DESCRIÇAO E CRITERIO DOS ITENS 
AVALIADOS 

1 - UNIFORMIDADE DA EQUIPE 
Os serviços são executados por funcionários operacionais capacitados e em quantidades 
adequadas para a área. Mantém fixas as escalas dos funcionários. 
Os serviços são executados por funcionários operacionais capacitados e em quantidades 
adequadas para a área. Não mantém fixas as escalas dos funcionários. 
Os serviços são executados por funcionários operacionais com capacitação precária e/ou em 
quantidades inadequadas para a área. Não mantém fixas as escalas dos funcionários. 

Os serviços são executados por funcionários operacionais com capacitação precária e/ou em 
quantidades inadequadas para a área. Ocorrem atrasos e/ou absenteísmo, prejudicando o fluxo e 
qualidade das atividades a serem desenvolvidas; posturas inadequadas, desrespeitam as chefias e 
demais profissionais de saúde da área, são agressivos no relacionamento com os colegas, falam 
alto etc . .  
2 - APRESENTAÇAO - UNIFORMIZAÇAO 

Uniformizados completamente como no descritivo. Uniformes limpos, passados e íntegros e 
portando identificação funcional. Os cabelos estão presos e utilizam gorros. 

Uniformes incompletos, passados e limpos, com identificação funcional .  

Uniforme completos, rasgados, sujos, amarrotados. Usam gorros, unhas compridas e adereços. 
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Uniformes incompletos. Usam peças de uso pessoal, apresentam sujidades no uniforme; cabelos o 
soltos; usam adereços e barba por fazer. 
3 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL 
EPls disponíveis para o uso e são adequados (uniformes, luvas, mascarras, gorros, calçados de 3 
segurança/ botas). 
Disponibilidade parcial de EPls. Falta um ou mais itens. 2 
EPls utilizados incorretamente. Utilizam luvas cirúrgicas ao invés das de borrachas. Não utilizam 1 
EPls para isolamentos e UTIS. 

Não utilizam EPls nas seguintes situações (avental e luvas de acordo com o tipo de 
de isolamento). Luvas para manipulação de o 
materiais contaminados e solução química .  

MODULO C - FREQUENCIA DESCRIÇAO E CRITERIO DOS ITENS AVALIADOS PONTOS 
1 - CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA E DAS ATIVIDADES 

A frequência de l impeza terminal tem ocorrido com a rotina preconizada diária, semanal, mensal. 3 
Apresenta cronograma checado, e o impresso de execução da l impeza terminal está assinado pelo 
responsável da empresa e da área. 

A frequência de limpeza terminal tem ocorrido com a rotina preconizada diária , semanal ,  mensal .  2 
Não apresenta o cronograma checado, e o impresso de execução da limpeza terminal está 
assinado pelo responsável da empresa e da área. j 

A frequência de limpeza terminal tem ocorrido parcialmente de acordo com o estabelecido pela 1 
área diária, semanal, mensal .  O cronograma está checado, porém o impresso de execução da 
limpeza terminal está em desacordo com a programação. 
A frequência de limpeza terminal não tem ocorrido. O cronograma não está checado, e não o 

apresenta o impresso de execução da limpeza terminal assinado pelo responsável da empresa e 
da área. 

MÓDULO D - INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS - AVALIAÇÃO DAS ÁREAS / 
Relação dos itens a serem vistoriados e respectivas pontuações para as situações encontradas PONTO 
durante as vistorias e computados no módulo D :  ITENS VISTORIADOS E AVALIADOS NAS s 

ÁREAS 

1 - ACESSÓRIOS SANITARIOS (Espelhos, Toalheiro e Saboneteira) 
Acessórios completos e isentos de sujidade 3 
Pequena quantidade de sujidade 2 
Presença de sujidade nos cantos dos acessórios. Falta de material (papel higiênico, toalha e 1 
sabonete liquido) 
Presença de sujidade em sua extensão e interior. Falta de material o 
2 - APARELHOS TELEFÔNICOS 
Aparelho limpo e sem gordura 3 
Aparelho com pouca sujidade no fone ou disco/teclas 2 
Presença de sujidade na fiação, teclas e disco 1 
Presença de sujidade manchas e pó em fiação e no aparelho o 
3 - BEBEDOURO 
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Isento de sujidade. Bandeja de bebedouro l impa 3 

Presença de sujidade na parede (carcaça). Bandeja do bebedouro l impa 2 

Presença de manchas antigas de sujidade. Bandeja do bebedouro isenta de sujidade orgânica 1 

Presença de sujidade orgânica e lodo o 
4 - BOX DE BANHO 
Limpo e isento de manchas 3 

Presença de manchas (gordura do sabão e água) antigas incrustadas 2 

Presença de sujidade nos trilhos e sujidade nos ralos (cabelos, vassoura) 1 

Presença de lodo e sujidade orgânica o 
5 - EXTINTORES DE INCÊNDIO E QUADROS EM GERAL 

Ausência de pó 3 

Presença de pouca quantidade de pó em sua superfície 2 

Presença de grande quantidade de pó na parte superior e lateral 1 

Presença de objetos de l impeza acondicionado inadequadamente e com sujidades o 
6 - LAVATÓRIOS 
Cubas sanitárias/ louças l impas e sem manchas de sujeira. 3 

Cubas sanitárias com manchas secas de água e ou sabonete sem sujidade 2 

Comando de registros e válvulas hidra com sujidade e pouco bri lho. Isento de sujidade orgânica .  1 

Presença de cabelos. Presença de crostas na superfície do ralo da pia. 
Presença de sujidade orgânica e lodo. Crostas na borda interna superior do vaso e no ralo da pia. o 
? - MOVEIS 

Móveis l impos 
Móveis com pouca sujidade nos cantos de sua superfície 
Presença de sujidades nos cantos e pés 
Presença de pó e manchas em sua superfície 

8 - PAREDE 

Parede isenta de sujidade; 
Parede isenta de sujidade orgânica; presença de sujidade em pontos localizados; presença 
de resquícios de material ou produto de l impeza; 
Parede isenta de sujidade orgânica; Presença de manchas de fita adesiva envelhecida, pó em 
sua extensão 
Parede apresentando manchas de secreção, restos de al imentos e respingos principalmente 
nas áreas mais baixas da parede 
9 - PERSIANAS 

Persianas l impas 
Persianas com algumas manchas 
Persianas com sujidade em pontos isolados e pó 
Persianas com pó e sujas 
1 O - P IAS - CUBAS 
Pias isentas de sujidade 
Presença de manchas secas de água e produto de l impeza 

Presença de sujidade de sujidade (resto de água suja) Comando da torneira com sujidades 

Pias com presença de sujidades orgânica e lodo 
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1 1  - PISO 

Piso sem sujidades, com enceramento e com bri lho 3 

Piso com sujidades nos cantos (pó) em pequena quantidade de material sólido recente 2 

Presença de sujidades sólidas em sua extensão (papel, ciscos) ; Piso com alguma sujidade 1 

orgânica 
Piso com sujidade orgânica (sangue, secreção restos de alimentos pó acumulado) o 
1 2  - PORTA - BATENTES - MAÇANETAS 

Portas e maçanetas l impas sem manchas 3 
Presença de sujidade removível na área próxima à maçaneta; Presença de pequena 2 
quantidade de sujidade (pó) 

Presença de sujidade removível: mão fita adesiva, pó, respingo; Presença de sujidade entre a 1 
porta e a parede 

Presença de sujidade orgânica e pó. o 
1 3  - RECIP IENTE PARA RESIDUOS (Lixeiras) 

Cesto de lixo l impo, seco, sem resquícios de matéria orgânica. Embalagem na cor correta de 3 
acordo com o resíduo gerado na área. Sacos trocados com 2/3 da capacidade de 
acondicionamento 
Cesto de lixo l impo, seco, com alguns resquícios de matéria orgânica. Presença de saco de 2 
lixo cheio além do l imite 2/3. 

Cesto de lixo sujo no seu interior. Molhada na parte interna, com embalagem adequada, com 1 
os resíduos transbordando. 

Cesto de lixo sujo. Os resíduos transbordando, respingos de matéria orgânica, embalagem o 
errada para o tipo de res íduo gerado. Não há troca dos sacos de lixo. 

1 4  - SAI DAS DE AR CONDIC IONADO - EXAUSTORES 
Saídas de ar condicionado e/ou exaustores isentos de poeira ou outras sujidades; 3 

Saídas de ar condicionado e/ou exaustores com presença de poeira em pontos localizados; 2 
Saídas de ar condicionado e/ou exaustores com presença de poeira, manchas e picomã na 1 
maioria dos itens vistoriados; 

Todas as saídas de ar condicionado e/ou exaustores apresentam poeira, manchas, picomãs, o 
sujidades 
1 5 - TAPETES 
Tapete l impo 3 
Tapete l impo com algumas sujidades sólidas 2 
Tapete com sujidades nos cantos, adesivos (chicletes) 1 
Tapete apresentando sujidade sólida além de papéis e pó o 
1 6 - TETO 

Teto l impo, sem sujidades. 3 

Teto l impo com sujidade em pontos isolados 2 
Teto com presença de sujidades nos cantos próximo à parede 1 
Teto com sujidades como picomã, matéria orgânica etc. o 
1 7  - VI DROS 

Vidros l impos. O cronograma é cumprido 3 
Presença de discreta sujidade. O cronograma é cumprido parcialmente 2 
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Vidro l impo com sujidades nos cantos. Pó em sua extensão. O cronograma de l impeza não 
está sendo cumprido de acordo com a frequência estabelecida 
Presença de sujidades sólidas e manchas de líquidos em sua extensão. A l impeza é 
deficiente. O cronograma não esta sendo cumprido. 

MEDIA GERAL OBTIDA APOS 8 (OITO) AVALIAÇOES DAS AREAS Pontuação a ser 
obtida após a realização de cada avaliação, conforme tabela e critérios estabelecidos neste 
Anexo 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

>- Mapa do Processo 

CADEIA DE VALOR 
Serviço de Hiaienização 

FORNECEDORES INSUMOS MACRO PROCESSO PRODUTOS 

UNIDADES DE 
INTERNAÇÃO EFETUAR PLANEJAMENTO 

UTI DA EXECUÇÃO DOS 

AMBIENTES SERVIÇOS DE HIGIENE 
SADT CONTAMINADOS AMBIENTE 

E COM SUJIDADE i HIGIENIZADO 
CONFORME 

1 

o 

de O a 
5 1  

CLIENTES 

UNIDADES DE 
INTERNAÇÃO 

cc 

ACOLHIMENTO 

UTI APLICAR LIMPEZA CONCORRENTE ACOLHIMENTO PADRONIZAÇÃO CRITICIDADE DAS 
DIÁRIA DE SANEANTES 

cc i 
CME APLICAR LIMPEZA TERMINAL 

UNIDADES APÔS CADA CIRURGIA E PÔS ALTA 
PARA AS UNIDADES DE ADMINISTRATIVA INTERNAÇÃO 

SCIH i 
SUPRIMENTOS E REGISTRAR EM PROTOCOLO A 
ALMOXARIFADO REALIZAÇÃO DAS LIMPEZAS 

TERMINAIS EFETUADAS POR 

UNIDADE/SALA CIRÚRGICA 

>- Indicadores 
./ % de acidentes com resíduo perfuro cortante 
./ Variação da geração de resíduos global 
./ Produção de resíduo infectante 
./ Produção de resíduo químico 

Produção de resíduo radioativo 
./ Produção de resíduo comum 
./ Produção de resíduo perfuro cortante 
./ Consumo de preparação alcoólica para mãos 

UNIDADES E 
TÉCNICAS 

APLICADAS 

./ % de Satisfação do usuário com o serviço de Limpeza 
./ % de Cumprimento do cronograma de limpezas terminais 

CME 

SADT 

UNIDADES 
ADMINISTRATI-

VAS 

2 3 6 7 

./ % de Eventos 

l 
/ 
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• Legislação de Referência 

30. 

./ Resolução RDC nº 306 Anvisa 2004 Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; 

./ RDC Nº. 63 Anvisa 201 1 Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de 
Funcionamento para os Serviços de Saúde; 

./ RDC 42 ANVISA 201 O Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de 
preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos, pelos serviços de saúde 
do País, e dá outras providências; 

./ RDC Nº 52 Anvisa 2009 Dispõe sobre o funcionamento de empresas especializadas 
na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas e dá outras 
providências; 

./ Resolução N.55 ANVISA 201 O Regulamento Técnico para Produtos Saneantes 
Categorizados como Água Sanitária e Alvejantes à Base de Hipoclorito de Sódio ou 
Hipoclorito de Cálcio. 

SERVIÇO DE MAN UTENÇÃO PREDIAL / 

• Defin ição e Competência 

A Manutenção tem como objetivo principal a produção de serviços técnicos de manutenção e 1 
conservação, garantindo perfeito estado e condições de funcionamento do Hospital, por meio dos 
seguintes componentes: Subestação, Geradores, Elevadores, Abastecimento e Higienização dos 
reservatórios de Água, Tratamento de Esgoto, Refrigeração e Climatização, Caldeiras, Eletricidate/

. Predial, Equipamentos de Lavanderia e CME, Obras e Reformas Civis, Revitalização e Pintura, entj 
outros serviços de elétrica, hidráulica, etc. 

Compete ao Serviço de Manutenção Predial: 

./ Manutenção preventiva, predial e equipamentos estruturais; 
./ Manutenção corretiva, predial e equipamentos estruturais; 
./ Diagnostico técnico das instalações e equipamentos críticos; 
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O Serviço de Manutenção terá seu horário de atendimento estabelecido de segunda a domingo em 
sistema de plantão. 

• Composição e Qualificação a Equipe Profissional 

Supervisor de Manutenção: Liderar equipe garantindo o perfeito funcionamento das instalações 
prediais e dos equipamentos nela instalados conforme legislação vigente . 

../ Requisitos: Graduação superior em Engenharia; Conhecimento em equipamentos 
hospitalares; Conhecimentos em elétrica e eletrotécnica. 

Eletricista: Manter a integridade da estrutura elétrica do Hospital, bem como dos equipamentos, 
garantindo que estejam em perfeitas condições de uso . 

../ Requisitos: Técnico em Elétrica; experiência comprovada na área, em manutenção 
elétrica de empresas, indústrias ou hospitais. 

Bombeiro Hidráulico: Manter a integridade da estrutura hidráulica do Hospital, bem como das 
instalações, garantindo que estejam em perfeitas condições de funcionamento . 

../ Requisitos: Técnico em Bombeiro Hidráulico; experiência comprovada na área, em 
manutenção hidráulica de empresas, indústrias ou hospitais. 

Auxiliar de Manutenção: Executar atividades de manutenção predial. 
../ Requisitos: Experiência comprovada na área de reparos em alvenaria, hidráulica e pintura; 

Ensino Fundamental. 
Pedreiro: Demolir ou consertar e dar acabamento em superfícies e pequenas obras de alvenaria . 

../ Requisitos: Experiência como servente em obras, preparo de reboco e pintura de paredes; 
Ensino Fundamental. 

Nota: O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anex -
Dimensionamento de Pessoal. 

• Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

::,.. Manutenção Preventiva: 

Consiste em ações e providencias antes dos problemas surgirem com objetivo de evita-los. Requer

; vigilância e programação através da elaboração de cronograma e comunicação com todos os setoref 
I 

do Hospital. Também responde pela manutenção de rotina (check-list). 

>- Manutenção Corretiva 
{ )( 

Consiste em ações de reparos e consertos. É mais onerosa e prevale
r 

quando houver deficiência {J 
dos outros tipos de manutenção. 
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;i... Estrutura do Programa de Manutenção: 

Para se estruturar um programa de manutenção é necessário o levantamento e avaliação de dados e 
elementos, resumidamente: 

./ Cadastro do patrimônio: edifícios, instalações, benfeitorias, externos, outros . 
./ Cadastro do equipamento: nome, função, características, localização, instruções e 

recomendações, estoque mínimo, aquisições, vida útil, peças vitais, etiquetagem 
de equipamentos, medidas de segurança, outros. 

)," Organização do programa de manutenção: 
Definir o sistema de organização pretendido. 
Detalhar programa de manutenção, conservação, substituição e reparos. 
Cadastrar pessoal. 

,· / 

Subscrever áreas de trabalho específicas de cada funcionário, define responsabilidades por ._ 
defeitos, quebras, etc. 
Definir necessidades e tipos de conservação. 
Definir frequência de inspeção. 
Fornecer instruções referentes ao uso, funcionamento, etc. 
Registrar e controlar solicitações de serviço. 
Levantar dados. 
Avaliar dispêndios. 
Elaborar normas, rotinas e treinamento da equipe. 
Prover oficinas, em número adequado, dimensões e especializações adequadas. 

EQUIPAMENTOS PERIODICIDADE 

Mesas Semestral 

Cadeiras Semestral 

Estantes Semestral 

Aparelhos de Televisão Semestral 

Armários Semestral 

Arquivo de Aço Semestral 

Máquina Seladora para Plástico Trimestal 

Enceradeira Industrial Trimestral 

Bebedouro de Água Tipo Garrafão Mensal 

Camas Fawler Mensal 

Macas Mensal/ 

'tu {v 
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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 Desfibri lador Semanal 

Carro p/ Sistema de Cardioversão Semanal 

Aparelho Cirurgico Semanal 

Cadeira de Rodas Mensal 

Autoclave Semanal 

Destilador Água do Laboratório Mensal 

Máquina de Costura Trimestral 

Foco Cirurgico Semanal 

Mesa Cirurgica Mensal 

Bisturi Eletrónico Mensal 

Carro de Anestesia Mensal 

Lavadora de Bandejas Industrial Trimestral 

Extintores de l ncendio 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 Nitroso Trimestral 
1Estrutura, Predial 
- "'""'-& .... ..,,...,, , -... "-' �·"'- .,,.,., ... ·- - . ·- - - > A -�-·-· .. ---�h - '»= 
Pintura de Paredes Externas Anual 

Pintura de Paredes I nternas Anual 

Pintura de Portas e Janelas 3 anos 

Climatização 

Ar Condicionado Mensal 

Ventiladores Mensal 

Instalações Hidrãulica e Elétrica 
�. --· ,. �::.;. . 
Análise Bacteriológica da água Semanal 

Limpeza das Caixas de Água Trimestral 

2 3 7 1 

Y1 
( 

Checar goteiras nas torneiras Semanal f 

d 
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Checar lubrificação dos componentes 
mecânicos 

Calandras 

Centrifugas 

Máquinas de Lavar 

Secadoras 

Elevadores 

Extintores 

Teste Hidrostático das Mangueiras 

Verificar carga dos Extintores de Água 
Pressurizada 

Verificar carga dos Extintores de Pó Químico 

Verificar carga dos Extintores de Gás 

Limpeza Dos Reservatórios de Água 

Mensal 

Quinzenal 

Quinzenal 

Quinzenal 

Quinzenal 

Mensal 

Trimestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

./ A limpeza dos reservatórios deverá ser feita a cada 4(quatro) meses e deverá ser programada 
dando preferência aos finais de semana; 

./ Por tratar-se de trabalho em espaço confinado deve-se comunicar o SESMT com 1 (um) dia útil 
de antecedência da programação desta atividade; 

./ Paramentar-se com EPls. Iniciar a limpeza amarrando a bóia para que não entre água durante 
a limpeza, e tampar a saída de água para que a sujeira não desça pela tubulação; 

./ Esfregar uma esponja/ escova nas paredes e no fundo. Recolher a sujeira depositada no fundo 
e os resíduos da limpeza, armazenando no balde; 

./ Desamarrar a bóia e deixar a caixa encher até 30 cm de altura, adicionar 250 mi de hipoclorito 
de sódio (água sanitária) para cada 100 litros de água; 

./ Aguardar 30 minutos e umedecer as paredes da caixa com esta mistura utilizando uma espoT 
e esperar mais 30 minutos; 

./ Em ambos os métodos, após o tempo de espera, deixar a água sair pelos canos (até esva · · 
la), desamarrar a bóia e tapar bem a caixa; 

./ Elaborar registro de execução dos procedimentos e materiais utilizados nesta atividade. 

Procedimentos de inspeção diária da central de gases medicinais: 

./ Observar a integridade física dos equipamentos; 
./ Verificar as pressões dos tanques, criogênio de oxigênio; 
./ Verificar o funcionamento dos compressores de ar medicinal; 
./ Verificar a pressão dos manômetros nos manifolds de ar medic

7l
gênio e óxido 
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../ Verificar o painel de alarmes instalado na central de gases medicinais; 
../ No caso de qualquer anomalia, contatar imediatamente o fornecedor. 

Procedimentos de inspeção diária da central de vácuo clínico: 

../ Verificar a integridade física dos equipamentos; 
../ Verificar os cabos de alimentação, painel de comando e alimentação de água; 
../ Realizar os testes funcionais de pressão negativa no próprio equipamento; 
../ Verificar o pulmão de vácuo, para detectar possíveis pontos de entrada de ar; 
../ Verificar o nível de ruído apresentado; 
../ Verificar a integridade e complacência das mangueiras do sistema pneumático. 

Procedimentos de manutenção preventiva na cabine primária: 

../ Verificar a integridade física dos componentes da cabine; 
../ Verificar os cabos de alimentação, disjuntor principal e limpeza do ambiente; 
../ Realizar verificações anuais dos apertos de parafusos; 
../ Verificar anualmente a qualidade do óleo isolante do transformador de entrada; 

Procedimentos de inspeção diária no gerador auxiliar: 

../ Verificar a integridade física do equipamento; 
../ Verificar os cabos de alimentação, painel de comando e nível de água do sistema de 

arrefecimento; 
../ Observar ruído do motor, programação da USCA (modo automático) e registro de alarmes; 
../ Checar e preencher todos os itens previstos no check-list-diario. 

Procedimentos de manutenção preventiva no sistema de abastecimento de água: 

../ Verificar a integridade física das bombas d'água, caixas d'água e tubulações; 
../ Verificar os cabos de alimentação, quadro de disjuntores e acessórios das bombas; 
../ Realizar a desinfecção quadrimestral das caixas d'água e cisternas; 
../ Verificar anualmente o sistema de combate a incêndios (bomba central e ramais de 

distribuição); 
../ Verificar os hidrômetros, para detecção de vazamentos. 

Procedimentos de manutenção preventiva dos elevadores: / 

./ Verificar a integridade tisica das cabines, botões de acionamento tortas; 
// 
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../ Verificar as condições gerais da casa de máquinas; 
../ Verificar o sistema de chamadas de emergência; 

237 

../ Acompanhar e inspecionar as manutenções preventivas mensais (terceiro) previstas no 
cronograma. 

Procedimentos de manutenção preventiva nos equipamentos do Serviço de Nutrição e 

Dietética: 

../ Verificar a integridade física dos equipamentos; 
../ Verificar os cabos de alimentação, termostatos e chaves seletoras; 
../ Efetuar a limpeza dos filtros, limpeza das serpentinas, limpeza e funcionamento dos forçadores 

de ar, pressão do gás refrigerante e queimadores; 
../ Verificar o estado de conservação dos queimadores; 
../ Verificar a limpeza da coifa e estado de conservação do sistema exaustor; 
../ Após conclusão é obrigatório o registro da intervenção no formulário do equipamento localizado 

no arquivo de documentos dos equipamentos. 

Procedimentos para anotação da temperatura e umidade relativa, nos ambientes: 

../ Conforme horários estabelecidos no mapa de controle de temperatura/umidade, o colaborador 
deve marcar no mapa o ponto referente à leitura da temperatura/umidade mostradas pelos 
termômetros I termo-higrômetros no momento da medição; 

../ Não utilizar as leituras "máxima e mínima"; 
../ Assinar o campo "Responsável"; 
../ A faixa ideal de temperatura I umidade, estará indicada no próprio mapa de controle. Caso I 

colaborador verifique que a temperatura / umidade está acima ou abaixo desta faixa, deverá 
seguir as orientações descritas no rodapé do mapa; 

../ Quando for necessário solicitar serviços à Engenharia, abrir Ordem de Serviço; 
../ Ao final do mês, os mapas de controle deverão ser validados pelo Coordenador do se 

repassados para o serviço de Engenharia. 

Procedimentos de manutenção preventiva nas autoclaves: 

� 
., 

� Estas instruções devem ser executadas semanalmente: 
� ../ Observar se há vazamentos de vapor na área técnica; ( // 

-1 

../ Desmontar e limpar os filtros das autoclaves; 
../ Lubrificar as guarnições, e trocá-las se necessário; 

J 

/ 
)Ju (__ ( 401 
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../ Realizar a drenagem da água dos geradores de vapor; 
../ Verificar as correntes e tensões nos resistores dos geradores de vapor. 

� Estas instruções devem ser executadas trimestralmente: 
../ Observar se há vazamentos de vapor na área técnica; 
../ Verificar a integridade dos cabos de força, cabos de transdutores e tubulações em geral; 
../ Desmontar e limpar os transdutores de temperatura {PT-100); 
../ Realizar o re-aperto de todos os terminais elétricos existentes; 
../ Realizar o teste das válvulas de segurança dos equipamentos. 

Procedimentos de manutenção preventiva na lavadora de roupas: 

../ Verificar os parafusos da base, do motor e da transmissão; 
../ Verificar os cabos de alimentação, quadro de disjuntores, painéis de comando e fim de curso; 
../ Verificar o estado e a tensão das correias; 
../ Verificar a lubrificação dos rolamentos; 
../ Verificar os sistemas das gaxetas, válvulas de água e dreno de água; 
../ Verificar os inversores de frequência, limpeza dos filtros e gabinete; 
../ Purgar sistema de filtros das máquinas e compressor de alimentação diariamente; 
../ Substituir filtros de compressor de ar da máquina a cada 6 meses; 
../ Substituir óleo do compressor a cada seis meses; 
../ Verificar os parafusos do extrator e da transmissão; 
../ Verificar o sistema de freios e drenagem da água; 
../ Após conclusão é obrigatório o registro da intervenção no formulário do equipamento localizado 

no arquivo de documentos dos equipamentos. 

Procedimentos de manutenção preventiva no secador rotativo de roupas: 

../ Verificar os parafusos do motor e da transmissão; 
../ Verificar os cabos de alimentação, quadro de disjuntores e termostato; 
../ Verificar o estado e a tensão das correias; 
../ Verificar a lubrificação dos rolamentos orbitais; 
../ Verificar o sistema de exaustão de ar, abastecimento de energia e conjunto de resistências; 
../ Limpeza do painel frontal; 

Procedimentos de manutenção preventiva nos refrigeradores de ar: 

../ Verificar a integridade física da carcaça do equipamento; 
../ Verificar o cabo de alimentação, termostato e chave seletora; 
./ Efetuar a limpeza dos filtros, escovação das serpentinas e 

0

do
l

ainel frontal; 

,!/ 
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./ Verificar a pressão do fluido refrigerante; 
./ Efetuar a desinfecção, conforme o PMOC; 
./ Após conclusão é obrigatório o registro da intervenção no formulário do equipamento localizado 

no arquivo de documentos dos equipamentos. 

Procedimentos de manutenção preventiva nos painéis elétricos da edificação: 

./ Check - list - Anotar na planilha os itens verificados durante a inspeção; 
./ Temperatura - Verificar a temperatura dos painéis utilizando o termômetro; 
./ Amperagem - Medir a Corrente dos cabos usando um Amperímetro; 
./ Disjuntores - Reapertar os disjuntores com chaves isoladas; 
./ Painéis - Verificar: Existência de objetos dentro dos painéis; funcionamento da trava da porta 

e a identificação dos quadros; 
./ Planilhas - No último dia do mês deverá ser entregue a planilha e solicitado uma nova à 

Supervisão de Manutenção. 

Procedimentos de controle de potabilidade da água para consumo humano: / 

./ Realizar análise diária dos pontos com o auxílio do KIT; 
./ Abrir a torneira de 3 a 4 minutos antes da coleta. Agua deve estar com teor de cloro residual 

livre entre 0,2 - 2,0 mg/L e pH entre 6,0 - 9,5; 
./ Coletar a água no comparador conforme nível indicado pelo traço. Adicionar 5 gotas de Orto

Tolidina no tubo correspondente ao cloro e tampar. Adicionar 5 gotas de vermelho de fenol no 
tubo correspondente ao pH e tampar. Tampar e agitar com movimentos uniformes; 

./ Comparar coloração com as cores da escala. Caso haja alteração no pH ou teor de cloro 
comunicar a SCIH; 

./ A planilha deve ser entregue no último dia do mês a Supervisão, deve ser solicitado uma nova 
planilha para o mês seguinte. Ao final do mês enviar cópia para o SCIH. 

Plano Diretor de Obras (PDO): Jarbas Karman (arquiteto hospitalar) enfatizou que os 
estabelecimentos de saúde estão particularmente sujeitos aos contínuos progressos e inovações, que 
esclarecem a razão pela qual não podem ser dados como perenes, pelo contrário, são "permanente· 
canteiros de obra". Assim, "quanto mais atualizável for o empreendimento de saúde, mais apt(; 
suscetível se encontrará para comportar e atender reformulações e modernizações", elevand 
capacidade competitiva da instituição e otimizando desempenho e custos de operação. 
Diante dessa realidade, reservamos espaço para referenciar esse importante instrumento de gestão o 
Plano Diretor de Obras. O PDO objetiva ajustar a estrutura física do Hospital à sua visão de f�uro, 
especialmente com relação ao perfil e volume de atendimentos. Será ppssível resolver qu,fé's de 
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curto prazo sem perder de vista os impactos resultantes dessas intervenções no médio e longo prazos, 

frente a um cenário de expansão e crescimento do Hospital. 

ELABORAÇAO DO PLANO DIRETOR DE OBRAS 
EA ADMINISTRAÇAO ADMINISTRAÇAO E ARQUITETURA 

PROCESSO Planejamento Geral Planejamento Projeto 

Plano estratégico 

Plano de metas 

Diretrizes 
Projeto 

PRODUTO 
orçamentárias 

Arquitetônico 

Plano Diretor 
Plano de negócio 

Estudo de viabilidade 
Demais Projetos 

econômica 

Etc. 

Fonte: Adaptado de Ana Carolina Potier Mendes. 

O Hospital precisa se precaver da tendência ao sucateamento, buscando a otimização de seus 

limitados recursos, assim como uma constante atualização. Essa condição leva a uma prática 

essencial de gerenciamento que é o planejamento físico, estrutural e funcional, obtida com o 

desenvolvimento do PDO, conforme Etapas supra citadas. 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

� Mapa do Processo 

FORNECEDOR INSUMOS 

UNIDADES I SOLICITAÇÃ 
SERVIÇOS O DE 

EMPRESAS 

MANUTENÇÃ 
o 

SERVIÇOS E PEÇAS/MATE 
INSUMOS RIAIS 

ESTRUTURAI 
S SERVIÇOS 

EMPRESAS 
DE OBRAS 

TERCEIROS 

CORRETIVA 

RECEBE ORDEM 
DE SERVIÇO 

CADEIA DE VALOR 
Serviço de Manutençio 

ATENDE 
CONFORME NÍVEL 
DE CRITICIDADE E 

CAPACIDE DE 
INTERVENÇÃO 

PREVENTIVA 

GERAR SM DE 
ACORDO COM MAPA 
DE MANUTENÇÃO 

EVIDENCAR EM 
CHECK LIST 

ESPECIFICO E 
RELATÓRIOS 

ARQUIVA O 

CHECK LJST 
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PRODUTOS 

GARANTIR A 
CONSERVA-

ÇÃO E 
CONDIÇÕES 
FUNCIONAIS 

DE 
EOUIPAMEN-

TOS 
ESSENCIAIS E 
ESTRUTRAIS 

CLIENTES 

UNIDADES 
SERVIÇOS 
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>- Indicadores 

./ Índice de atendimento de O.S . 
./ Grau de satisfação do cliente após corretiva 
./ Número de ordens de serviço recebidas 
./ Total de ordens de serviço pendentes 
./ Total de ordens de serviço concluídas no prazo programado 
./ % de Cumprimento do programa de manutenção preventiva 
./ % de Eventos 

• Legislação de Referência 

2378 

./ NR 1 O Estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas 
de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com 
eletricidade; 

./ ABNT NBR 13534 Dispõe sobre instalação elétricas de baixa tensão, requisitos específicos 
para instalações em estabelecimentos assistenciais de saúde; 

./ RDC Nº. 63 Anvisa 2011 Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para 
os Serviços de Saúde. 

31. SERVIÇO DE LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS {ALMOXARIFADO) 

• Definição e Competência 

A Logística de Suprimentos Hospitalar compreende: 

• 1.Abastecimento: já abordado no item 16.Gestão do Abastecimento. 

• 2.Farmácia: já abordado no item 13.1SeNiço de Assistência Farmacêutica 

• 3.Almoxarifado 

Passaremos então a abordar o tema gestão do Almoxarifado que é o local destinado à fiel guarda 
conservação de materiais, adequado a sua natureza, tendo a função de destinar espaços onde 
permanecerá cada item aguardando a necessidade do seu uso, ficando sua localização, equipamentos 

A,enida Antô,,io Jose De Cacvalho, 409 CEP 17250·000 Baddt�{�, (14) 366"9393 
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2 ') 1") 9 ;; a 

e disposição interna condicionados à política geral de estoques da Instituição. Compete a Gestão de 
Estoques: 

./ Receber materiais, 

./ Guardar materiais, 

./ Localizar materiais, 

./ Assegurar materiais, 

./ Preservar materiais, 

./ Entregar materiais . 

O Serviço de Logística de Suprimentos terá seu horário de atendimento estabelecido de segunda a 
domingo em sistema de plantão. 

• Composição e Qualificação a Equipe Profissional 

Almoxarife: Executar os processos de estocagem de materiais, medicamentos e demais insumos 
hospitalares, realizar recebimento, controle, armazenamento e distribuição conforme solicitações de 
consumo das áreas . 

./ Requisitos: Formação em nível médio, desejável técnico em administração ou logística; 
Experiência na área e conhecimento em sistema de controle de estoques; Pacote Office. 

Auxiliar de Almoxarifado: Atender as solicitações dos clientes internos, auxiliar no recebimento e 
estocagem de mercadorias, colaborar com a organização do setor . 

./ Requisitos: Formação em nível médio; Pacote Office. 

Nota: O dimensionamento e especificação do quadro de pessoal do CHPEO consta no item Anexo -
Dimensionamento de Pessoal. 

( 

• Procedimentos Técnicos Aplicáveis 

Destacamos a seguir os principais procedimentos do Almoxarifado. 

ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO ALMOXARIFADO: 
1 )Procedimento de Recebimento de Produtos 

Objetivo: Receber e armazenar de forma rápida e correta, os itens de estoque adquiridos pelo Hospital. 
Receber Ordem de Compra: 

i 
Aveo;d, Antàrno Jose De Ca,valho, 409 CEP 17250 OOA:d:SP Fm,e: {14) 3662 939
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./ Receber a Ordem de Compra e arquivar na pasta de Ordens de Compra. 

Receber Itens adquiridos: 

./ Receber a Nota Fiscal do Fornecedor verificando se a mesma esta faturada em nome da 
instituição e CNPJ e confrontar com a Ordem de Compra arquivada. Conferir os itens entregues 
verificando todos os parâmetros do produto (preço, quantidade, validade, marca) constantes 
na Ordem de Compra, bem como o estado da embalagem dos produtos . 

./ Após a conferência dos itens recebidos, assinar o canhoto da Nota Fiscal, concordando com a 
entrega. Carimbar a Nota Fiscal com o carimbo de Recebimento, informando a data do 
recebimento, o nome do Colaborador responsável pelo recebimento da NF. Quando o material 
for solicitação de compra (direta) de um determinado setor, o item deve ser protocolado e a NF 
carimbada com o carimbo de recebido e conferido no verso pelo setor de suprimentos e quando 
entregue ao solicitante o mesmo deve preencher os campos no carimbo (data do recebimento, 
responsável pela validação da compra, setor e nome). 

Verificar divergências: 

./ Verificar a existência de divergência de valor na NF em relação à OC . 
./ Verificar se a quantidade de produtos constantes na NF e na OC está correta . 
./ Sendo as quantidades constantes da NF inferior a da OC, anotar quais os itens e/ou 

quantidades estão divergentes ou faltantes na própria OC, tirar cópia da OC, manter esta cópia 
com os itens faltantes no arquivo de Ordem de Compra Pendentes do setor, aguardando a 
entrega posterior dos itens faltantes . 

./ Comunicar o comprador (Local/Central de Compras) responsável e fornecedor via e-mail. 

Classificar os itens da Nota Fiscal: 

./ Carimbar com o carimbo de classificação Contábil, no verso da Nota Fiscal, e classificar 
conforme os grupos indicados no carimbo, os valores dos itens constantes na NF. 

Preencher Formulário de Avaliação de Fornecedor: 

./ Preencher o Formulário de Avaliação de Fornecedor, informando as divergências e 
conformidades que ocorreram no processo. Utilizando o formulário Avaliação do Fornecedor. 

Lançar NF no Sistema: 

./ Registrar no Sistema de Controle de Estoques, na opção de Entrada de NF, gerar NF p

�

la 7 

O.C., os dados constantes na NF e avaliação do fornecedor. 

/ Armazenar os Itens recebidos: 
y 

./ Armazenar os produtos por subgrupos logo após o recebimento. Os itens com data próximo ao � 
vencimento devem ficar organizados à frente dos demais. f i ;J1 

A,eo;d, Antàn;o Jose D e Ca. "'"º, 409 CEP 17250 000 Bod d/S�:,� { 14) 366 2 9 3, '/ 
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Entregar Documentação na Área Financeira: 

./ Entregar através de protocolo na Contabilidade a NF com processo de compras completo no 
prazo de 48 horas após o recebimento, assinada pela Supervisora de Logística e Gerente de 
Suprimentos. 

Arquivar 2ª via NF: 

./ Arquivar por mês a copia da NF em arquivo próprio. 

2)Procedimento de Controle de Armazenamento de Produtos 
Objetivo: Assegurar o correto armazenamento dos produtos recebidos visando sua conservação. 
Armazenar produtos: 

./ Após a inclusão dos itens no sistema através do lançamento da nota fiscal, armazenar os 
produtos, em adequação as normas técnicas agrupamento; empilhamento; afastamento do 
piso e paredes; sistema PVPS (primeiro que vence primeiro que sai). 

Controlar a temperatura e umidade do estoque: 

./ Preencher três vezes ao dia o controle de temperatura e umidade conforme orientações 
dispostas no formulário específico. Nos seguintes horários 08h00min, 13h00min e as 
18h00min. 

Analisar data de vencimento de insumos: 

./ Observar e armazenar os produtos com menor prazo de validade nas prateleiras coloridas: 
./ Prateleiras vermelhas produtos com validade menor ou igual há 02 meses. Prateleiras amarelas 

produtos com validade entre 03 e 04 meses conforme o cronograma de limpeza de prateleiral 
e revisão de prazo de validade, fixado no mural do almoxarifado geral. 

Contato com clientes internos e hospitais parceiros: 

./ Realizar contato e enviar planilha contendo todos os produtos sem movimento ou com 
vencimento próximo através de e-mail aos gestores das áreas para verificar a possibilidade de 
uso. 

Descartar vencidos: 

./ Caso mesmo após o cumprimento de todas as etapas acima o produto venha a vencer no

/; estoque, deve ser baixado do sistema de controle por perdas/vencimentos e descartado( / 
conforme PGRSS, imediatamente após o vencimento. 

( 
3)Procedimento de Controle do armazenamento de produtos nos setores /J �) 

A,eoida A"tõo io Jose De Cao,alho, 409 CEP 17250-000
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Objetivo : Manter a qualidade dos produtos nos setores clientes internos evitando o vencimento e 
garantindo a qualidade do atendimento ao paciente 
Receber mercadorias : 

../ Receber e analisar em cada produto a quantidade data de validade e possíveis avarias. 

Produtos com avarias devem ser recusados no ato do recebimento. 

Armazenar produtos: 

../ Ao receber os produtos, estes deverão ser armazenados em local destinado e adequados, 
levando em consideração as instruções de transporte e armazenamentos fixadas nos locais de 
armazenamento de cada setor, e os itens organizados de forma que os com data próxima ao 
vencimento fiquem a frente dos demais. 

Controlar validade dos produtos: 

../ Cada setor deverá verificar quinzenalmente no seu estoque os produtos e organizar para que 
os materiais com vencimento próximos possam ser consumidos antes dos demais. 

Descartar vencidos: 

../ Caso mesmo após o cumprimento de todas as etapas acima o produto venha a vencer no setor, 
o próprio setor deve descartar conforme PGRSS imediatamente após o vencimento. 

4)Procedimento de Limpeza e desinfecção de prateleiras, caixa monobloco, carrinho de 
entrega e verificação de validades. 
Objetivo : Manter a integridade dos produtos e condições adequadas de conservação. 
Verificar cronograma de limpeza de prateleiras e validade: 

../ Retirar das prateleiras a serem limpas os materiais armazenando-os em caixa 
vazadas. 

Proceder A Limpezas: 

../ Borrifar álcool á 70% nas prateleiras e com pano limpo (cross heste verde) realizar a limpez 

Retornar e segregar materiais: 

../ Retornar aos devidos lugares os materiais retirados para a limpeza, obedecendo aos prazos 
de validades, ou seja, armazenar produtos com validades mais próximas na frente dos demais . 

../ Nota:  Os materiais com validades no mês vigente e no mês seguinte devem ser armazenados

� na prateleira vermelha. Os materiais com o prazo de validades iguais há três meses devem se{ 1 

armazenados na prateleira amarela. 
( { Separar Vencidos e efetuar baixa no sistema de controle: 

l � 
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../ Ao identificar materiais vencidos separar conforme PGRSS em saco plástico identificar com a 
palavra vencido e anotar a quantidade baixar no sistema com perda por vencimento, repassar 
ao supervisor do setor de Logística. 

Efetuar limpeza de carrinho e caixas monobloco vazada: 

../ Reunir caixas e carrinhos do setor lavar com água, sabão neutro e fibra de limpeza enxugando 
com pano limpo (cross hest) verde. 

Realizar desinfecção: 

../ Borrifar álcool á 70% no interior e exterior das caixas e deixar secar naturalmente bem como 
na superfície dos carrinhos de transporte. 

Validar Limpeza: 

../ Verificar limpeza e a organização realizada e validar através da assinatura. 

Arquivar cronograma: 

../ Arquivar formulário em pasta própria com descarte em 03 meses. 

S)Procedimento de Inventário 

Objetivo: Estabelecer Normas para Realização dos Inventários na Farmácia, Farmácia Satélite, 
Almoxarifado e SND. Sendo que todos os Grupos de Estocagem do Hospital serão Inventariados 2 
vezes por ano (geral), sendo que um deve ser realizado em Dezembro. 
Promover inventários: 

../ Definir junto com o coordenador de farmácia e supervisor de almoxarifado as datas que serão 
realizados o inventário geral e rotativo e elaborar o cronograma de inventário. 

Definir equipe: 

I 

1 
../ Para inventario geral a equipe de conferentes poderá ser formada por colaboradore

{ independentes ao processo de suprimentos e pelos colaboradores do setor; sendo que par 
cada equipe de trabalho deverá ter um coordenador das atividades, sendo este colaborador d 
setor de suprimentos com conhecimento para servir como guia da equipe. A equipe de 
digitadores será formada por colaboradores do setor de suprimentos, treinados para realizar o 
lançamento do inventario no sistema de controle . 

../ Para inventario rotativo a equipe de conferentes e digitadores será formada por colaboradores , ff 
do setor de suprimentos. e� 

R . . V{ eunir equipe: 

� 
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../ Estabelecer regras e delegar tarefas as equipes; realizar reunião com a equipe sobre o 
inventario e as regras do mesmo, bem como a data da ocorrência, organizando as equipes de 
trabalho . 

../ Delegar tarefas as equipes, bem como estabelecer os responsáveis por cada processo como: 
contagem, conferência de resultados, lançamentos no sistema e emitir atam de reunião. 

Organizar locais de estocagem: 

../ Organizar os locais de estocagem de maneira a facilitar os trabalhos a serem desenvolvidos, 
dentro de um prazo determinado anterior ao dia do inventário. A organização deve ser 
coordenada pelo coordenador de farmácia e supervisor de almoxarifado e tem como objetivo 
deixar todos os itens em caixas fechadas com etiquetas de código e quantidades. 

Imprimir posição de estoque imprimir relatório de posição de estoque antes de iniciar o processo de 
inventário : 

../ O relatório deverá conter todos os itens, quantidades e valores , bem como valor total do 
estoque antes do processo de inventário. 

Assinar relatório de posição de estoque antes do inventário: 

../ Após impressão do relatório de posição de estoque, coletar assinatura do Diretor e Contador. 
Somente após esse ato , inicia-se o processo de inventário. 

Planejar listas de inventário : 

../ Imprimir via sistema de controle às listas de inventário na quantidade de vias e grupos 
necessários para distribuir a equipe de contagem. 

Bloquear as listas a inventariar: 

../ Realizar o bloqueio dos itens a serem inventariado para que não haja movimentação duran

z

te o ,· 
inventario. 

Emitir relatório com posição do estoque: 

../ Emitir antes do início das contagens e lançamentos no sistema de controle um relatório com a 
posição atual do estoque antes do inventario. 

Organizar as equipes de contagem: 

../ Contar os produtos duas vezes por equipes diferentes, sendo que uma não deverá ver o 
resultado da outra , após a contagem a lista deverá ser assinada pelo responsável 
contagem e entregue ao para confronto dos resultados. 

Avaliar os resultados: 

/ 
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./ Recontar sempre que houver resultados diferentes de um mesmo item. Uma terceira contagem 
deverá ser feita a fim de dirimir a dúvida a respeito do item. 

Lançar no sistema informatizado: 

./ Efetuar o lançamento em ambiente onde possibilite a máxima concentração na atividade. Este 
lançamento deverá ser feito por colaborador treinado e habilitado para esta atividade. 

Gerar relatórios de inconformidades: 

./ Gerar relatório de inconformidades, como: produtos vencidos e um relatório contábil de estoque 
demonstrativo das diferenças encontradas, relatando as possíveis causas. 

Emitir relatório com posição do estoque: 

./ Emitir após a conclusão do inventário e todos os lançamentos deste no sistema informatizado, 
o relatório com a posição atual do estoque após o inventario. 

Assinar relatório de posição de estoque após inventário: 

./ Após impressão do relatório de posição de estoque, coletar assinatura do Diretor e Contador. 

Organizar documentação do inventário: 

./ Organizar em arquivo os documentos que formalizam o inventario por data de sua realização. 
A ordem dos documentos deve ser: 

relatório de posição do estoque antes do inventário 
lista de contagem com as quantidades apuradas assinadas. 
lista com as divergências encontradas 
relatório de posição do estoque após o inventário. 

Entregar relatório de fechamento de inventario : 

./ Realizar a entrega do relatório f inal a Direção e, mediante aprovação, entregar dentro do rl)ê 
da realização do inventario os relatórios a contabilidade. Organizar em arquivo os documenl s 
que formalizam o inventario por data de sua realização. 

• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

>- Mapa do Processo 

):/úL /'( '! 412 
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FORNECEDORES INSUMOS 

COMPRAS 
ORDEM OE 

UNIDADES/SERVIÇOS COMPRAS 

SESMT REQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS 

FORNECEDORES 
EXTERNOS EPl'S 

MATERIAIS E 
MEDICAMENTOS 

COMPRADOS 

IMPRESSOS E 
FOTOCÓPIAS 

1 

1 

CADEIA DE VALOR 
Estoques (Almoxarifado) 

MACRO PROCESSO 

Verificar necessidades 

Elaborar solic1tação de compras 1 

Enc•minhar solicitação para I 
execucão oelo service de compras 

Monitorar entregas 1 
Receber os produtos comprados 

1 
+ 

Receber requisições de 

1 abastecimento 

NÃO 

� 

• Atendimento 

J Separar produtos 

�� f Conferir e entregar total' 

Indicadores 

../ Giro de estoque 
../ Estoque médio 
../ Ponto de pedido 
../ % de Perda por validade 
../ %de Acurácia do saldo de estoque 
../ % de Eventos 
../ % de erros na nota fiscal, por fornecedor 
../ Taxa de erros de inventário 
../ Taxa de medicamentos em falta 
../ Valor de produtos perdidos por vencimento 
../ Índice de não atendimento a unidades clínicas 

• Legislação de Referência 

../ Portaria MS nº 802/98 Armazenamento e distribuição 

../ Portaria MS nº 1 052/98 e RDC nº 329/99 - Transporte 

SIM 

PRODUTOS CLIENTES 

FEEDBACK DE 
ENTREGA DE COMPRAS 

COMPRAS 
UNIDADES/SER 

MATERIAIS E VIÇOS 
MEDICAMENTOS 
REQUISITADOS HIGIENIZAÇAO 

RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

EPl'S USADOS 

SESMT 

../ RDC MS nº 21 0/98 - RDC 1 7/20 1 0  Fabricação, importação e exportação 

../ RDC Nº. 63 Anvisa 2011 Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento 
para os Serviços de Saúde. 
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32. SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL {VIGILÂNCIA) 

• Definição e Competência 

2 4) o 7 . '1 ô 

Normatizar e disciplinar os procedimentos para um efetivo controle de entrada, circulação e saída de 
pessoas e/ou bens materiais pelas portarias do Hospital, seja em fluxo normal ou em situação de crise 
ou pânico, quando se exigem estratégias especiais para manutenção do controle . Este serviço será 
terceirizado pelo Hospital. 

O Serviço de Segurança terá seu horário de atendimento estabelecido de segunda a domingo em 
sistema de plantão. 

• Composição e Qualificação a Equipe Profissional 

Supervisor de Segurança: Liderar equipe garantindo a vigilância e controle sobre todo fluxo de 
pessoas no Hospital, preservando a ordem e integridade das instalações e, principalmente das 
pessoas. 

t 1 
../ Requisitos: Graduação superior; Curso técnico de Segurança; Experiência na Área. L 

Porteiro: Atender de forma humanizada os clientes e familiares, oferecendo correta orientação e ;i.l 
encaminhamento destes, além de zelar pela segurança patrimonial 

../ Requisitos: Ensino médio; Experiência comprovada na área; Conhecimentos de 
informática. 

Vigia: Controlar os acessos, o fluxo de pessoas, preservar o patrimônio e agir visando impedindo 
tumultos 

../ Requisitos: Ensino médio; Curso técnico de segurança; Experiência comprovada na área; /1 
Conhecimentos de informática. ( 1 / 

Nota: O quadro de pessoal do CHPEO será provido pela empresa contratada para prestar serviços de ( 
Segurança (terceiro), conforme qualificação apresentada. 

• Procedimentos Técnicos Aplicáveis I Haverá um sistema de controle de visitas organizado e formalizado em procedimento, a fim de ordena/ 
( o fluxo de pessoas pelo Hospital . 
(J 

';> Visitas a pacientes internados: JJÁL d.14 
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A visita de familiares e amigos, salvo quando há restrições de ordem médica, é liberada nos seguintes 
horários: 

../ Clínica Médica e Cirúrgica: horário estendido durante o dia - 1 visitante por vez, com 
revezamento 

../ UTI: Manhã: 1 1  hOO às 12h00, Tarde: 17h00 às 18h00, Noite: 2 1  hOO às 22h00 - 2 visitantes por 
período, sem revezamento. 

),;;, Visitas extraordinárias a pacientes internados: 

São realizadas somente com o acompanhamento e autorização do setor de Psicossocial. Para as 
visitas no período diurno, o visitante deverá encaminhar-se ao setor de Psicossocial para fazer a 
solicitação. Após avaliação pela equipe de Assistentes Sociais e equipe de Enfermagem das Unidades 
de Internação, dará parecer positivo ou negativo para a solicitação. Caso positivo, será preenchido 
formulário com descriminação dos horários e nome do visitante, além de suas assinaturas. 
Durante o plantão noturno, caso ocorra este tipo de situação, os visitantes deverão ser encaminhados 
para análise da Supervisão Noturna, que usará os mesmos critérios utilizados no período diurno. 

),;;, Visitas a pacientes detentos internados: 

Somente será permitida a visita a pacientes detentos internados com autorização formal do Órgão 
responsável. Para segurança e vigilância do preso internado, bem como proteção dos funcionários e 
demais pacientes, as condutas relativas à execução e controle das guardas para segurança, assim 
como a escolta de presos internados serão padronizadas, conforme critérios seguintes: 
Assim que identificado o paciente na condição de detento, o setor de Psicossocial deverá solicitar a 
autoridade judiciária ou policial competente, as seguintes informações: 

../ Identidade do preso; 
../ Grau de periculosidade; 
../ Pessoas que estão autorizadas a visitá-lo; 
../ Pessoas que poderão permanecer no quarto na qualidade de acompanhante; 
../ Medidas de segurança especiais. 

Além das medidas de segurança estabelecidas pela autoridade competente, a guarda 
compete o seguinte: 

1 
/ 

../ Manter-se no interior do quarto, exceto em casos de doenças contagiosas, com as portas e 
janelas fechadas; /1 

./ Nos casos de doença contagiosa, permanecer em local orientado pela equipe médica e que// 
ofereça condições plenas de vigilância e proteção; ( 

../ Somente permitir a entrada no quarto, do médico e seus auxiliares e pessoas devidamente 
autorizadas (por escrito) pela autoridade judiciária competente; l 
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./ Revisar minuciosamente todas as encomendas destinadas ao preso; 

2 '1 9.· g d o .  

./ Em casos de doenças contagiosas, tomar medidas cautelares determinadas pelo médico, sem 
prejuízo de segurança e vigilância. 

)," Visitas setoriais: 

Visitas a setores, gestores ou participação em reuniões e treinamentos. A Recepção Principal deverá 
receber listas com nomes dos visitantes, incluindo o local da reunião ou do treinamento com 
antecedência mínima de 24 horas, para que a mesma oportunize a liberação do acesso e rápida 
identificação dos visitantes. Será utilizado sistema de identificação (crachá/adesivo). 

)," Visitas oficiais: 

Os visitantes devem dirigir-se à Recepção Principal do Hospital para que a mesma faça o contato com 
a Secretaria da Direção Geral a fim de obter autorização para a liberação do acesso. 

)," Controle de acesso às dependências do Hospital : 

O acesso será liberado mediante parada obrigatória junto a portaria e prestação de informações 
referentes ao motivo da visita. O acesso será autorizado mediante as seguintes orientações: 
Usuários Condutores de Veículos deverão parar obrigatoriamente para que o agente de portaria possa 
fazer os questionamentos necessários . Para a segurança de todos, serão adotadas as seguintes 
medidas : 

./ O Hospital não se responsabilizará por objetos deixados no interior dos veículos; 
./ Não será permitida a permanência de pessoas na área do estacionamento após o carro ter sido 

estacionado; 
./ Não será permitido qualquer uso de som e buzinas nas dependências do Hospital ; 

./ ) ./ Deve-se respeitar as vagas reservadas para colaboradores, deficientes e idosos. I 

O usuário pedestre deverá apresentar guia de marcação de exames ou consultas, ou apresltar 
I 

justificativa de visitação ao agente de portaria, para que o mesmo possa orientá-lo e direcioná-lo. (; 
O usuário deverá apresentar aos auxiliares administrativos da Recepção Principal toda a 
documentação necessária para realização do cadastro, devendo também responder às informações 
indispensáveis. 7 
Aos usuários que possuírem malas, mochilas, bolsas, capacetes e etc. . devem entregar seus

J pertences ao Auxiliar Administrativo do setor para que o mesmo oportunize a guarda do pertence / 
local específico. ( 1 

( Por motivo de segurança, os usuários serão informados que não poderão adentrar com bolsas, 
alimentos ou medicamentos ás Unidades de Internação ou para qual

r
er outro setor onde • 
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contato direto com o paciente internado. Todos os visitantes deverão efetuar a guarda de seus 
pertences na Recepção Principal. Os mesmos ainda serão orientados que o Hospital não se 
responsabiliza pela perda ou extravio de objetos pessoais. 
O usuário deverá estar portando no peito, em situação visível, desprovido de qualquer obstáculo que 
concorra para encobri-lo, parcial ou totalmente, a etiqueta correspondente à área (setor/enfermaria) de 
destino, a qual será diferenciada por sistema de adesivos coloridos. 

� Monitoramento: 

Haverá um sistema de vigilância ostensiva em todas as portarias e acessos do Hospital. Além disso 
será insituído sistema de rondas para cobrir a segurança de todos as áreas comuns de circulação. 
Paralelamente será implantado sistema de monitoramento através de câmeras instaladas em pontos 
estratégicos e ligadas a uma central de controle. 

Ações de Vigilância: 

../ Verificar se nas dependências do Hospital, as pessoas estão portando o crachá ou etiqueta de 
identificação de forma visível. Caso não estejam, solicitar a adequação; 

../ Controlar as entradas e saídas das recepções, não permitindo o acesso de pessoas sem 
identificação; 

../ Exigir documento de identificação, quando julgar necessário; 
../ Controlar a saída dos usuários e recolher as respectivas etiquetas de identificação, os quais 

posteriormente deverão ser entregues no Guichê de Recepção para baixa no controle; 
../ Fazer rondas internas e externas , exercendo a vigilância ostensiva, as quais deverão ser 

realizadas constantemente, com o objetivo de evitar tumultos e/ ou circulação de pessoas em 
locais não autorizados e de melhorar o sistema de segurança do Hospital; 

../ Elaborar relatório diário de ocorrências (registrado em livro próprio), caso exista qualquE;r 
irregularidade durante seu horário de trabalho, além de comunicar, imediatamente, à chefia 
imediata; 

../ Proibir todo tipo de atividade que implique ou ofereça risco a segurança dos serviços e 
instalações, caso ocorram, deverão ser repassadas à chefia imediata; 

../ Comunicar qualquer anormalidade verificada e todo acontecimento entendido como irregular 
que atende contra o patrimônio do Hospital; 

../ Verificar no início do serviço se os equipamentos e utensílios estão em perfeito funcionamento, 
como os rádios, livro de ocorrência, kit ronda, etc.; / 

../ Comunicar ao Monitoramento todo e qualquer movimento anormal observado, e anotado e� / 
livro de ocorrência com o maior número de dados possíveis; 
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./ Fica proibida a utilização de aparelhos sonoros, televisores ou qualquer objeto que possa tirar 
a atenção dos vigilantes; 

./ Permanecer no posto de serviço, não devendo se afastar dos seus afazeres, principalmente 
para atender chamadas ou cumprir tarefas de terceiros não autorizados; 

./ Usar crachá na altura do peito em local visível. 

Ações da Ronda: 

./ Realizar rondas em todo o patrimônio conforme procedimento estipulado; 
./ O controle das rondas pré-programadas será realizado através de check list. Este procedimento 

permitirá o melhor acompanhamento e controle das rondas; 
./ Verificar e fazer cumprir as normas de segurança estipuladas pelo Hospital; 
./ Todo incidente ou acidente dentro das dependências da unidade hospitalar deve ser informado 

de imediato a Supervisão e relatado em Livro de Ocorrência; 
./ Vigilante da ronda deve dar apoio às portarias, devendo em cada ronda passar pelo local ou 

quando solicitado pelo agente de portaria; 
./ As trancas, cadeados e outros sistemas de fechamento devem ser vistoriados pelo vigilante da 

ronda; 
./ Realizar rondas após o término das visitas nas Unidades de Internação, UTl's e Centro 

Cirúrgico a fim inibir a permanência fora do horário de visita determinado. 

• Terceirização do Serviço de Vigilância 

Conforme características do Hospital esse serviço será prestado por empresa terceirizada 
especializada. O processo de contratação obedecerá critérios específicos os quais descrevemos a 
seguir. 

Critérios de Qualificação da Empresa Prestadora: J 
V 

Critério Legal: 

./ Critério Legal 
./ Critério Técnico 
./ Critério de Avaliação Permanente do Serviço 

Levantar toda situação documental da empresa prestadora: 

./ Contrato social e última alteração registrados em cartório ou na Junta Comerei 
./ Registro da pessoa jurídica no Conselho de classe da sua área de atuação; 
,/ 
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../ Alvará de Localização da Prefeitura e CCM (Cadastro de Contribuinte 
Municipal) ; 

../ Certidões (dentro do prazo de validade) do SERASA, conjunta de débitos 
relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União e a CND (Certidão 
Negativa de Débitos) emitida pelo INSS; 

Critério Técnico: 

../ Procuração para o representante da contratada; 

../ Levantar o currículo técnico da empresa: 
../ Tempo de existência e serviço prestados 
../ Apresentação dos serviços e especialização na saúde 
../ Carteira de clientes 
../ Metodologia 
../ Proposta de Trabalho apresentada 
../ Aspectos de uso racional de recursos: água, energia, produtos, etc . 
../ Aspectos ambientais considerados na proposta de serviços 

Critérios de Avaliação Permanente do Terceiro - Serviço de Vigilância Patrimonial 
Realizado 

03 três ontos 

a) Desempenho Profissional: 
Item 

Cumprimento das Atividades 
EPls ,  Uniformes e Identificação 

Parcialmente 

Realizado 

01 um onto 

Qualificação/ Atendimento/ Postura 
Total 

b) Desempenho das Atividades: 
Item 

Disponibil ização e instalação de equipamentos 
Manutenção e reposição de suprimentos 
Controle e registro das rondas e checagens 
Total 

c) Gerenciamento: 
Item 

Periodicidade da Supervisão 
Gerenciamento das Atividades Operacionais 
Atendimento às Solicitações 
Salários, Benefícios e Obriqações Trabalhistas 
Total 

Não Realizado 

O zero onto 

Percentual de 
ponderação 
50% 
30% 
20% 
1 00% 

Percentual de 
ponderação 
40% 
40% 
20% 
1 00% 

Percentual de 
ponderação 
20% 
30% 
25% 
25% 
1 00% 
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• Qualidade: Mapa do Processo e Indicadores de Desempenho 

� Mapa do Processo 

FORNECEDORES INSUMOS 

CENTRAL DE AGENDAS DE 
REGULAÇÃO CONSULTAS 

CENTRAL DE ALTAS 
REGULAÇÃO HOSPITALARES 
DE EXAMES · 

CRE AGENDA DE 

UNIDADES DE 
INTERNAÇÃO 

SADT 

EXAMES 

� Indicadores 

CADEIA OE VALOR 
S ura a Patrimonial 

ORIENTAR VISITAS, 

PACIENTES E 

COLABORADORES 

MONITORAR FLUXOS INTERNOS DE 

PACIENTES, VISITANTES, 

ACOMPANHANTES, 

COLABORADORES E PRESTADORES 

ORIENTAR FLUXO DE 

PESSOAS NO HOSPITAL 

PRODUTOS 

DOCUMENTOS 
E REGISTROS 

SISTEMA COM 
CADASTRO DE 
INFORMAÇÕES 

../ % de satisfação do usuário com o serviço de segurança 

CLIENTES 

ACOLHIMENTO 

SADT 

SPP 

FATURAMENTO 

../ Número de ocorrências registradas de desaparecimento de objetos 
../ % de check list de ronda com pendência 
../ % de Eventos 

• Legislação de Referência 

../ Lei n. 7.102/83 - Define a Segurança Privada (alterada pela Lei n. 8.863/94 e pela 
9.017/95) 

)' L I  n. 

l 
../ Medida Provisória n. 2.184-23/-01 (Altera o art. 17 da Lei n. 7.102/83), transferindo da DRT 

para o DPF o registro profissional dos Vigilantes . 
../ Decreto n. 89.056/83 - Regulamenta a Lei n. 7.102/83 (alterado pelo Decreto n. 1.592/95) 
../ Portaria n. 992/95 DPF - Normatiza as atividades de Segurança Privada (alterada pela Portar

c

ia 
n. 277/98) 

../ Portaria n. 891/99 DPF - Cria a Carteira Nacional do Vigilante. 

! 
../ Decreto n. 5.123/04 - Regulamenta o Estatuto do Desarmamento . 
../ RDC Nº. 63 Anvisa 2011 Dispõe sobre os Requisitos de Boas Prá icas de Funcionamento para 

os Serviços de Saúde 

f 
�4 
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33. IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS 

2 3 9 4  

A organização dos fluxos de Hospital será direcionada por conceitos de segurança e economicidade. 
Os usuários que configuram estes fluxos são orientados pelas seguintes vias de acesso: 

1 Atendimento Ambulatorial 
2 Atendimento Urgência 
3 Atendimento em Internação / UTI 
4 Apoio Diagnóstico e Terapia 
5 Apoio Técnico 
6 Apoio Administrativo 
7 Apoio Logístico 

Sabemos que cada uma destas vias desdobra-se em uma ou mais unidades funcionais do hospital e, 
mais especificamente, nos diferentes ambientes que as constituem. 

PRINCIPAIS FLUXOS 
Ao analisarmos os fluxos veremos que estes podem ser divididos, para fins de organização, em dois 
grandes conjuntos : os fluxos interfuncionais (que se desenvolvem entre diferentes unidades 
funcionais) e os intrafuncionais (que ocorrem dentro de uma única unidade funcional). 

Nota: As regras de acesso e permanência no Hospital estão descritas nos itens 32. Serviço de 
Segurança Patrimonial (Infraestrutura) e 21 . Serviço de Atendimento ao Usuário (Administrativos) . 

1 Fluxos lnterfuncionais: 
a) Paciente Externo 
São constituídos pelos fluxos dos pacientes que buscam o atendimento imediato (urgência e I 
emergência), o atendimento ambulatorial, ou o apoio ao diagnóstico e terapia e que não se encontr , 
em regime de internação. 
A circulação destes pacientes pela unidade, assim como de seus acompanhantes, deve ser restrita às 
áreas funcionais onde recebem atendimento, evitando sua passagem pelas circulações brancas, 
reservadas aos funcionários e pacientes internados. 

b) Paciente Interno 

oi São constituídos pelos fluxos de pacientes em regime de internação, dentro da própria unidade 
internação, ou quando acompanhados por funcionários / acompanhantes, acessam as diferent s y 
unidades funcionais para diagnóstico ou terapia . 

UJ � / 421 o 
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c) Acompanhantes 
São constituídos pelos fluxos de familiares dos pacientes externos e internos que os acompanham 
durante sua permanência na unidade hospitalar, inclusive na fase de internação, quando se tratar de 
crianças e idosos (alojamento conjunto). Serão devidamente identificados. 

d) Funcionários 
São constituídos pelos fluxos dos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, assistentes sociais, 
psicólogos, terapeutas, farmacêuticos, auxiliares etc.) e de todos os técnicos e pessoal de apoio 
necessários ao funcionamento da unidade. 
A circulação de funcionários pode, por vezes, ser restrita às unidades em que atuam ou, em alguns 
casos, como acontece em geral com a maior parte dos profissionais de saúde, ser permitida em toda 
a unidade. 
Na maioria dos casos a circulação dos funcionários, principalmente a de profissionais da saúde 
(denominada circulação branca) se confunde com a circulação dos pacientes em regime de internação, 
não devendo se misturar, em princípio, com a circulação de pacientes externos. 

e) Insumos 
São constituídos pelos fluxos de insumos de diversos tipos que são demandados pelas diferentes 
unidades funcionais, entre os quais destacam-se pelo volume e importância, os alimentos 
(processados ou não), roupa limpa, material cirúrgico, medicamentos, equipamentos etc. 
Em algumas áreas do hospital verifica-se uma concentração maior destes insumos, fator que deve ser 
levado em consideração no dimensionamento das circulações por onde passam como, por exemplo, 
as que dão acesso ao almoxarifado e farmácia, à lavanderia, à nutrição e, dependendo do porte , à 
Central de Material Esterilizado. 

f) Material Contaminado e Resíduos Sólidos 
J, São os fluxos constituídos pela roupa suja, pelos resíduos sólidos (contaminados ou não), 

�
elo r 

resíduos de serviços de saúde (RSS) etc. O tratamento dos elementos contaminados na font a 
utilização de técnicas adequadas para o seu transporte e destinação final eliminam a necessida de 
circulações exclusivas para este tipo de fluxo entre as diferentes unidades funcionais. 
Ainda assim algumas medidas e restrições permanecem importantes. Entre as primeiras destacam-se 
as instalações de lavatórios nos diversos ambientes que compõem as unidades funcionais, 
localização adequada das utilidades, dos vestiários barreira e das antecâmaras, quando necessári 
De uma forma geral as restrições de fluxo permanecem importantes nas áreas críticas, confo e 
definidas pela RDC-50 (ambientes onde existe um risco aumentado de transmissão de infecção, nde 
se realizam procedimentos de risco, com ou sem pacientes, ou onde 

7 
encontram pacientes im'úno-

; 
deprimidos). 

{/\ 
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g) Cadáver 
Os cuidados especiais tomados com a chamada "circulação do cadaver" se justificam, principalmente, 
pela necessidade de evitar o impacto psicológico que a passagem de um corpo pode provocar entre 
pacientes e acompanhantes, já que se espera que esse transporte se dê de forma adequada, 
eliminando qualquer risco de contaminação. 
Assim, sempre que possível, devemos criar as condições físicas para que o trajeto do cadáver do local 
onde ocorreu o óbito até a anatomia patológica, o necrotério ou a área de preparo e dispensação do 
corpo, evite as internações, salas de espera , refeitórios e as circulações por onde passam pacientes e 
acompanhantes. 

h) Visitantes 
É constituído por toda sorte de visitantes, que demandam a unidade hospitalar para visitar os pacientes 
internados, ou em função de alguma atividade administrativa, tais como compras, serviços 
terceirizados etc. 
O cuidadoso acompanhamento destes fluxos, tanto em termos de horários como da delimitação das 
áreas onde serão permitidos é extremamente importante para o bom funcionamento e a segurança da 
unidade. 
A visita de familiares e amigos, salvo quando não há restrições de ordem médica, é liberada nos 
seguintes horários : 

../ Clínica Médica e Cirúrgica : horário estendido durante o dia - 1 visitante por vez, com 
revezamento 

../ UTI: Manhã: 11 hOO às 12h00, Tarde: 17h00 às 18h00, Noite : 21 hOO às 22h00 - 2 visitantes por 
período, sem revezamento. 

Todos visitantes serão devidamente identificados (crachá/adesivo) e orientados na Recepção. I 
2 Fluxos lntrafuncionais 1 ! Os fluxos que ocorrem dentro de uma mesma unidade podem ser divididos para efeito de avaliaçãol/ 
em dois tipos principais: fluxos contaminados e fluxos sem riscos de contaminação. A avaliação destes 
fluxos é fundamental para a escolha dos procedimentos e a implantação, quando necessária, de 
barreiras físicas. Por exemplo nas Lavanderias o fluxo de roupas é considerado altamente 
contaminado na sala de recepção, classificação, pesagem e lavagem de roupa suja, ambien� 
contaminado que necessita requisitos arquitetônicos próprios como: banheiro, exaustão mecanizad/ .

1 

com pressão negativa, local para recebimento de sacos de roupa suja por carros, tubulão ou mo ta ( 
cargas, espaço para máquina de lavar, ponto de água para lavagem do ambiente, pisos e paredes 
laváveis, ralos interfone ou similar e visores (RDC-50). 

t /' 
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Após a lavagem, a roupa descontam inada, que passou por uma máquina de lavar de porta dupla (de 
barreira) é recebida em uma sala contígua tota lmente separada da sala de recepção, que com ela se 
comunica apenas por visores e interfones. 

OS ACESSOS 
Boa parte dos fluxos hospita lares são determinados pelos acessos à un idade, ass im a adequação dos 
fluxos não pode prescindir de um cuidadoso planejamento do número e da local ização dos d iferentes 
acessos necessários ao funcionamento de um hospital .  
Quanto maior número de acessos maior é a necessidade de controle e, conseqüentemente dos custos 
de operação devido ao aumento de funcionários necessários para controla-los. Ainda assim ,  para uma 
melhor organização dos fluxos é necessário um número mínimo de acessos que varia, evidentemente, 
em função do porte e da complexidade da un idade. 
O sistema de controle de acessos e rondas estão descritos no item 32. Serviço de Segurança 
Patrimonial (Infraestrutura). 

De uma maneira geral são geralmente projetados os seguintes acessos: 

a) Acesso à Internação, Ambulatório, Apoio ao Diagnóstico e Administração; 
Em unidades de pequeno e médio porte a existência de um único acesso à estas un idades funcionais 
é totalmente aceitável ,  desde que os sistemas de informação e orientação dos usuários (balcão de 
informações e a programação visual ) e o d imensionamento das áreas de espera sejam adequados. 

b) Acesso ao Atendimento Imediato (Urgência e Emergência); 
Em unidades de médio e grande porte o acesso ao atendimento imediato é feito de forma a separar 
os pacientes que dão entrada na un idade deambulando, daqueles que chegam em ambulância . 

c) Acesso de Funcionários e Insumos I 
Mesmo em hospitais de grande porte podemos adotar um único acesso para a entrada de funcionár� 
e de insumos,  desde que estejam claramente identificados os trajetos a ser percorrido por cada tipo 
de fluxo após a passarem pelo controle. 

Outros acessos e saídas podem ser previstos em função do perfi l ,  do porte e da forma com que a 
un idade será operada. Cada um desses novos acessos deve integrar o plano de implantação de fluxos, 
para que seja cuidadosamente aval iado seus impactos e planejado sua implantação de forrr/á ; 
integrada aos demais fluxos já existentes. 

/ 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

2 3 9 8  

Considerando os objetivos estabelecidos neste Programa de Trabalho, passaremos agora a descrever 
a metodologia de gestão que será empregada pela Organização Social para o atingimento de tais 
objetivos. A esta metodologia chamamos de "Modelo de Gestão". 

PREMISSAS Do MODELO DE GESTÃO _., 

As premissas do Modelo de Gestão representam fundamentos assumidos como verdadeiros para o 
Modelo. São fatores considerados como certos, reais e seguros, portanto são apresentados de forma 
específica, precisa e clara nesta Proposta Técnica. 

1. O USUÁRIO DE SAÚDE é o foco central do Modelo de Gestão 
Ações e decisões devem estar sempre alinhadas com a visão e o interesse público, buscando 

ofertar um serviço que atenda às necessidades do usuário de saúde e represente o esforço 
permanente de melhoria na relação custo benefício, com: 

• Ênfase no atendimento do usuário como cliente. 
• Ênfase nos resultados qualitativos e quantitativos, nos prazos pactuados. 

2. A TRANSPARÊNCIA na utilização de recursos é prioridade do Modelo de Gestão. 
O custeio do Modelo de Gestão deve seguir processos e procedimentos que comprovem formal e 

tecnicamente que os recursos são aplicados de forma responsável e eficiente, observando fortemente 
o controle social das ações de forma transparente. 

( 
3. O enquadramento TÉCNICO-LEGAL é parte integrante do Modelo de Gestão 

O Modelo de Gestão prevê o cumprimento do conjunto de normas técnicas emitidas pelos órgãos 
oficiais que regulamentam os diversos serviços de saúde integrantes da complexa estrutura hospitalar 
e que representam as boas práticas de funcionamento dos serviços de saúde. 

( 
4. É responsabilidade do Modelo de Gestão pautar-se pelas diretrizes da POLÍTICA NACIONA( 
DE ATENÇÃO HOSPITALAR, onde destacamos: 

Ji· / I A,eoida Aotóoio Jose De Cacva lho, 409 CEP 17250 000 '"""f /�,':; { 14 )  3662 9391/' 425 
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• Garantir a universalidade de acesso, equidade e integralidade na atenção hospitalar ;  
• Prever a continuidade do cuidado por meio da articulação do hospital com os demais pontos 

de atenção da rede de tenção a saúde; 
• Oferecer um modelo de atenção centrado no cuidado ao usuário, de forma multiprofissional e 

interdisciplinar; 
• Observar para que o acesso seja regulado de acordo com o estabelecido na Política Nacional 

de Regulação do SUS; 
• Oferecer atenção humanizada em consonância com a Política Nacional de Humanização; 
• Assegurar para que a gestão de tecnologia em saúde esteja de acordo com a Política Nacional 

de Incorporação de Tecnologias do SUS; 
• Garantir a qualidade da atenção hospitalar e a segurança do paciente; 
• Garantir a efetividade dos serviços, com racionalização da utilização dos recursos; 
• Manter transparência e eficiência na aplicação de recursos; 
• Possibilitar a participação e controle social no processo de planejamento e avaliação; entre 

outros. 

5. A SEGURANÇA DO PACIENTE é condição essencial do Modelo de Gestão 
O Modelo de Gestão prevê a implantação da gestão de riscos através do Núcleo de Segurança do 

Paciente, disseminando a cultura e as práticas de segurança para toda equipe multiprofissional. Prevê 
também o envolvimento dos próprios pacientes e familiares nas ações de segurança, difundindo 
conhecimentos e fomentando a consciência sobre segurança para todas as partes envolvidas no 
processo de assistência. 

6. A HUMANIZAÇÃO é um valor que permeia todo o Modelo de Gestão 
A valorização de todos os atores integrantes do processo de atenção hospitalar norteiam o Mode o 

de Gestão reconhecendo a autonomia e o protagonismo desses atores , a corresponsabilidade entre 
eles, o estabelecimento de vínculos solidários, a participação coletiva no processo de gestão � 
indissociabilidade entre atenção e gestão. 

(;/ 

7. Respeito aos DIREITOS E DEVERES do Paciente 
O Modelo de Gestão reconhece que toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo 

certo para resolver o seu problema de saúde. Tem direito a uma equipe multiprofissional capacitada, ;J 
com condições adequadas de atendimento e informações sobre o seu estado de saúde, de manei; ,/ 
clara, objetiva, respeitosa, compreensível. 

( // v y  
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8. A EXCELÊNCIA Da Gestão 
O Modelo de Gestão está alicerçado sobre um conjunto de conceitos fundamentais que expressam 

sua Excelência e que se traduzem em práticas, processos e fatores de desempenho, buscando 

constantemente se aperfeiçoar e se adaptar às mudanças. 

DEFINIÇÃO Do MODELO DE G ESTÃO 

A organização hospitalar possui infraestrutura de instalações, equipamentos, instrumentais, médicos, 
funcionários, recursos financeiros e especialmente os clientes que se dirigem a ela em busca de 
tratamento. Para administrar adequadamente tais recursos, faz-se necessário um modelo de gestão 
competente, capaz de gerir pessoas, recursos, tecnologias e conhecimento. 

O Modelo de Gestão aplicado à instituição hospitalar possui papel fundamental, cabendo a este a 
disponibilização de recursos materiais, físicos e humanos, distribuindo-os adequadamente, 
coordenando ações e resultados. Assim, tal Modelo deve ter como principal objetivo a melhoria 
contínua da qualidade, considerando que todos os serviços oferecidos são igualmente essenciais, 
devendo, portanto, coordená-los equilibrada e harmoniosamente, a fim de obter sucesso em seus 
resultados. 

Os critérios que conduzem esse Modelo de Gestão, considerados pilares essenc1a1s à missão 
hospitalar, são a orientação ao usuário e o avanço contínuo da procura por excelência nos serviços, 
acompanhados por direcionadores estratégicos, tais como: participação social, transparência e

� 
responsabilidade na aplicação das políticas públicas de saúde. 

· . j 
A figura que se segue ilustra o Modelo de Gestão criado pela Organização Social para demons ar a, 
execução do programa de trabalho e como esse Modelo pode agregar valor ao Complexo Hos Slar 
Prefeito Edvaldo Orsi, através do fluxo dos serviços prestados e sua interface com a sociedade. 

Aven;da Antón;o Jose De Cacvc, l ho, 409 CEP 17250-000 !:���one (14) 3662 -93 
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Explicando a figura MODELO DE GESTÃO: 
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tempo 

2 ,, " d U 1 

SUS & OS - representando a parceria entre o público e o privado para unir competências em prol 
do modelo de gestão da saúde. 

ACESSO - representando a porta de entrada para o usuário obter atendimento na Unidade de 
Saúde , lembrando que o custo desse acesso deve-se mostrar compatível com os recursos existentes. 

ASSISTÊNCIA - representando as modalidades e linhas de cuidado que serão desenvolvidos na 
Unidade de Saúde, lembrando que a qualidade deve ser prioridade de toda a cadeia assistencial. 

ALTA/SAÍDA - representando o momento de finalização do cuidado sob responsabilidade da 
Unidade de Saúde e sua transição para o nível de assistência seguinte, lembrando que o fator tempo 
é muito importante para atingir esse ponto do modelo. 

PROCESSOS GERENCIAIS E INFRAESTRUTURA - representando toda atividade 
assistencial , porém essencial à sua existência e manutenção da Unidade de Saúde. 

ENTREGAR VALOR A SOCIEDADE - representando o efetivo cumprimento dos objetivó 
Modelo de Gestão que se faz presente na entrega do usuário (paciente) de volta à sociedade, em 
melhores condições de saúde, compatíveis com seu quadro clínico. Os fatores custo, qualidade e 
tempo somam-se ao longo do modelo para que possamos entregar o melhor resultado. 

1. 
Faz parte do modelo de gestão a ser implantado no CHPEO assumir as seguintes r 
responsabilidades: 

r f 

;. 

lill "-.J 
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./ Prestar as ações e serviços de saúde, de ensino e pesquisa pactuados e estabelecidos no 
instrumento formal de contratualização, colocando à disposição do gestor público de saúde a 
totalidade da capacidade instalada contratualizada; 

./ Informar aos trabalhadores os compromissos e metas da contratualização, implementando 
dispositivos para o seu fiel cumprimento, utilizando o Planejamento Estratégico Situacional 
enquanto metodologia de pactuação entre gestores, trabalhadores e usuários; 

./ Garantir o cumprimento das metas e compromissos contratualizados frente ao corpo clínico; 
./ Disponibilizar a totalidade das ações e serviços de saúde contratualizados para a regulação do 

gestor; 
./ Dispor de recursos humanos adequados e suficientes para a execução dos serviços 

contratualizados, de acordo com o estabelecido no instrumento formal de contratualização e 
nos parâmetros estabelecidos na legislação específica; 

./ Dispor de parque tecnológico e de estrutura física adequados ao perfil assistencial, com 
ambiência humanizada e segura para os usuários, acompanhantes e trabalhadores, de acordo 
com instrumento formal de contratualização, respeitada a legislação específica; 

./ Garantir a gratuidade das ações e serviços de saúde contratualizados aos usuários do SUS; 
./ Disponibilizar brinquedoteca, assim como oferecer a infraestrutura necessária para a criança 

ou adolescente internado estudar, observada a legislação e articulação local; 
./ Dispor de ouvidoria e/ou serviço de atendimento ao usuário integrado com a Secretaria 

Municipal de Saúde; 
./ Garantir, em permanente funcionamento e de forma integrada, as Comissões Assessoras 

Técnicas, em conformidade com a Legislação vigente, listados a seguir: -Avaliação Prontuário 
do Paciente; - Controle de Infecção Hospitalar; - Farmacovigilância; - Proteção Radiológica; -
Intra Hospitalar de Doação de Órgãos, Tecidos e Transplantes; - Interna de Prevenção de 
Acidentes; - Avaliação e Revisão de Óbitos; - Gerenciamento de Resíduos; - Ética Médica e de 
Enfermagem; - Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar; - Núcleo Interno de Regulação; -
Núcleo de Segurança do Paciente; - Biossegurança; - Residência Médica; - Transfusional; - .1 
Farmácia e Terapêutica; - Documentação Médica e Estatística; - Equipe Multiprofissional de 
Terapia Nutricional; - Ética e Pesquisa Clínica; - Outras necessárias. l . 

./ Divulgar a composição das equipes assistenciais e equipe dirigente do hospital aos usuário 
em local visível e de fácil acesso; 

./ Assegurar o desenvolvimento de educação permanente para seus trabalhadores; 1/ ./ Dispor de Conselho de Saúde do Hospital, �omposto por conselheiros titulares e conselheir9s 
suplentes pelo segmento dos usuários; trabalhadores titulares e trabalhadores suplentfz�; 
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Hospital. A apresentação das ações desenvolvidas no CHPEO para o Conselho Distrital e 
Municipal ocorre mediante solicitação formal de pauta pelos respectivos Conselhos; 

./ Alimentar os sistemas de notificações compulsórias conforme legislação vigente, incluindo a 
notificação de eventos adversos relacionados à assistência em saúde; 

./ Registrar e apresentar de forma regular e sistemática a produção das ações e serviços de 
saúde contratualizadas, de acordo com as normas estabelecidas pelo gestor; 

./ Disponibilizar ao gestor público de saúde os dados necessários para a alimentação dos 
sistemas Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de saúde (SCNES), Sistema de 
Informação Ambulatorial (SAI/SUS), Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH/SUS), 
Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), sistema de Informação sobre Nascidos 
Vivos (SINASC), Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informação sobre 
o Câncer (SISCAN), e outros sistemas que venham a ser criados no âmbito da atenção 
hospitalar e ambulatorial no SUS; 

./ Apresentar bimensalmente à Comissão ou Órgão indicado pela Contratante, relatório de 
cumprimento das metas propostas e dos resultados alcançados na conformidade dos 
indicadores definidos. 

A interface do Hospital com o Sistema Municipal será estabelecida nos fóruns da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) por ela definidos (Comitês, Câmaras Técnicas, Conselhos), com os Distritos de 
Saúde, com a Coordenadoria de Avaliação e Controle, com autoridades sanitárias (Vigilância em 
Saúde e outros), com a Coordenadoria Setorial de Regulação de Acesso e demais Coordenadorias ou 
Diretorias da SMS. A Organização Social participará destes fóruns sempre que convocada. 
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DA ESTRUTURA DIRETIVA DO HOSPITAL 

Em sua essência, a estrutura diretiva tem como principal objetivo garantir a confiabilidade da gestão 
hospitalar perante todas as partes interessadas. Criando um conjunto eficiente de mecanismos, tanto 
de incentivos quanto de monitoramento, a fim de assegurar que a execução da Gestão esteja sempre 
alinhada com o interesse público. 
Nossa estrutura diretiva está fundamentada nos princípios de clareza de papéis, transparência e 
fundamentação técnica, necessários para posicionar o Hospital numa trajetória de crescimento e 
criação de valor. 

Principais características da estrutura diretiva proposta: 
1. Transparência: resultante de um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações 

do Hospital com terceiros. 
2. Responsabilidade: a estrutura diretiva deve zelar pela sustentabilidade da instituição, visand� 

a sua longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos Vj 
programas, projetos e operações. /'(,· 

3. Equidade: refere-se ao tratamento justo de todas as partes interessadas. Atitudes ou políticas 
discriminatórias são totalmente inaceitáveis. 

4. Prestação de conta (accountability): a estrutura diretiva deve prestar contas de sua atuação, 
assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões. 

Na prática a estrutura diretiva é representada por todos os agentes que respondem pela implantação 
do Modelo de Gestão da OS e a forma como estes agentes se relacionam. O fluxo das decisõe sua 
implementação, bem como os resultados obtidos por meio delas configuram a própria ektru ra 
diretiva. 

( A estrutura diretiva do Hospital compreende os seguintes agentes: 

• Conselho de Administração (local) 
• Diretoria Executiva do Hospital 

Nota: A Organização Social, dada a sua atuação em nível nacional e a legislação que regula a matér a, 
I possui uma estrutura diretiva central, conforme previsto em seu Estatuto. / 

Definições: \,�l 
4
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Contrato de Gestão: acordo operacional pelo qual o Poder Público cede à entidade qualificada como 
Organização Social recursos orçamentários e bens públicos para que ela possa cumprir os objetivos 
sociais tidos por convenientes e oportunos à coletividade. O Poder Público é responsável pelo modelo 
de contratação e por assegurar que através dele a população receba, neste caso, uma assistência à 
saúde eficiente, eficaz e efetiva. 

Organização Social - OS: é uma forma de qualificação da entidade para que possa absorver 
atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e 
preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, até então desempenhadas diretamente pelo Poder 
Público. 

Conselho de Administração (local): órgão cujo objetivo central é defender o interesse público e 
assegurar os meios pelos quais esses interesses são atendidos na execução do contrato de gestão. 
O Conselho de Administração é, portanto, órgão imprescindível à constituição e legitimação da 
Organização Social, haja vista que, por intermédio deste, impõe-se a participação social direta na 
condução da instituição, fiscalização e controle de suas atividades. 

Diretoria Executiva do Hospital: órgão da administração direta do Hospital, responsável por 
implementar o Modelo de Gestão contratado pelo Poder Público e por manter estreito relacionamento 
com o Conselho de Administração (local), implementando e respeitando suas deliberações. A Diretoria 
Executiva do Hospital é formada por executivos da saúde pertencentes ao quadro técnico da 
Organização Social ou nomeados por esta. 

1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (LOCAL) 

Definição e Competência l. 

O Conselho de Administração constitui órgão colegiado de gestão participativa, de natureza dire · 
que tem por finalidade efetuar o controle social e assegurar a participação da população no 
acompanhamento e fiscalização da gestão e da implementação das políticas, diretrizes, planos e 
projetos do Hospital, no âmbito de sua área de abrangência, com foco no aprimoramento e na 
ampliação do atendimento, em conformidade com as políticas públicas, mantendo absol (a 
transparência na aplicação dos recursos públicos alocados no Hospital. 
competências: 

Avenida Antônio Jose De Carvalho, 409 CEP 17250000 Bariri/SP Fone: (14) 3662 9393 
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Composição e Funcionamento 

2 /� íl � ,'à ' o ".;J; u 

O Conselho de Administração do Hospital será estruturado de acordo com a legislação vigente no 
estado, terá seu próprio Regimento Interno onde constará: composição, competência, reuniões, 
deliberações entre outros. 
O Conselho de Administração do Hospital deverá ratificar ou complementar as políticas e diretrizes 
gerais do Hospital; avaliar planos e projetos propostos pela Diretoria Executiva e apreciar os resultados 
alcançados pela gestão. 

Reuniões e Deliberações 
O Conselho de Administração terá um Regimento próprio que irá dispor sobre convocação e realização 
de reuniões, pauta, documentação, ata, admissão e exclusão de conselheiros, regras de votação, entre 
outros. 

2. DIRETORIA EXECUTIVA E ESTRUTURA HIERÁRQUICA Do HOSPITAL 

Definição e Competência 
A Direção Executiva do Hospital é composta pela equipe de Diretores nomeados pela Organização 
Social com autoridade para executar as ações que irão operacionalizar o Hospital, em conformidade 
com os recursos e metas contratados pelo Poder Público. 
As Diretorias estão comprometidas com o desenvolvimento, a implementação e a melhoria contínua 
dos processos, sendo demonstrado por meio do cumprimento dos objetivos que sustentam a Missão, 
Visão e Valores do Hospital, pelo atendimento aos requisitos e cláusulas do Contrato de Gestão e pela 
qualidade na prestação de serviços médico-hospitalares. 
Cada um dos diretores é pessoalmente responsável pelas suas atribuições na gestão e deve prestar 
contas ao executivo principal, Diretor Geral do Hospital. 

Diretor Geral do Hospital: É a autoridade funcional do Hospital, responsável pelo cumprimen 
das obrigações e metas previamente definidos em contrato, bem como pela definição e implantação 
das diretrizes e políticas de gestão do Hospital. 

Diretores das Áreas Enfermagem, Técnica e Administrativa Financeira: São órgãos 
executores das políticas, diretrizes, objetivos e metas emanadas da alta direção, a serem/; 
implementadas nas unidades sob comando direto, bem como representar os interesse

(, 
II 

necessidades destas unidades no contexto do Ho

[ ! 
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Organograma: 

Legenda: 
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- - - Linha de assessoria 

*Comissões: Ética Médica, Ética de Enfermagem, Revisão de Óbito, 

Prontuário, Farmacovigilância, Proteção Radiológica, CIDOn, CIPA, 

Gestão de Resíduos, Qualidade e Segurança do Paciente, Núcleo de 

Regulação, Biossegurança, Residência Médica, Transfusional, Farmácia e 

Terapeutica, Documentação Médica e Estatística, Ética e Pesquisa 

Clínica, Controle de Infecção Hospitalar, Humanização, EMTN, Riscos. 

**Assessorias: Comunicação e Jurídica 

2 ;J 07 
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COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DIRETIVA-1 ° e 2° Níveis 

DIRETOR GERAL 

DIRETOR GERAL - COMPETÊNCIAS 

• Aplicar o Modelo de Gestão conforme previsto em contrato; 
• Dirigir o Hospital assegurando a regularidade do funcionamento e cumprimento das normas, 

exigências legais; 
• Assessorar o contratante, por meio do desenvolvimento de projetos, pareceres, levantamentos 

financeiros e estatísticos, entre outros, para a manutenção do contrato de gestão; 
• Representar o Hospital frente os poderes governamentais, a comunidade e suas lideranças, 

expondo e debatendo, com elas, a assistência prestada, as necessidades sentidas, os 
programas em curso, as expectativas emergentes, os atos legais em vigor e a tendência do 
setor saúde; 

• Negociar contratos de prestação de serviços com terceiros submetendo-os a aprovação e 
assinatura das instâncias superiores; 

• Assegurar que a documentação legal esteja em dia e garantir que a legislação vigente aplicável 
a saúde seja cumprida no âmbito do Hospital; 

• Disseminar as políticas e objetivos junto a equipe de gestores de forma integrada, acompanhar 
os planos e prazos estipulados, o desenvolvimento e o crescimento institucional; 

• Divulgar aos colaboradores e demais profissionais o Organograma, Missão, Visão e Valores; 
• Manter controle das receitas e despesas a fim de alcançar os objetivos projetados no 

orçamento e melhorar o resultado econômico do hospital. Assinar, conjuntamente t 
processo de pagamento; 

• Elaborar e apresentar a prestação de contas das receitas e despesas do contrato de gest o 
fazendo cumprir os compromissos, a fim de manter a transparência das operações financei as; 

• Desenvolver e manter ações sociais voltadas a colaboradores, pacientes e comunidade, 
através da criação de projetos, registro e publicação das ações sociais realizadas, visando a 
boa imagem e credibilidade institucional; 

• 

• 

Manter programa de qualidade, através da promoção da melhoria contínua nos processos e 
resultados institucionais, visando o alinhamento com as metodologias de certificação; 
Manter programa permanente de educação, através da estruturação e manutenção de ar.e/ 
que assegurem e estimulem o desenvolvimento de todos os profissionais; 

7t 
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• Zelar pela exatidão e pontualidade das informações apuradas em cada serviço, através da 
análise, conferência e aprovação das mesmas, a fim de garantir a integridade das publicações 
feitas em nome do Hospital. 

Requisitos do Perfil - Diretor Geral: 
O cargo de Diretor Geral terá os seguintes requisitos a serem observados: 

• Formação superior em Administração; 
• Mestrado ou Especialização/MBA em Gestão de Serviços da Saúde; 
• Registro no conselho de classe da categoria; 
• Experiência anterior de pelo menos 4 nos em cargo de gestão na área hospitalar; 
• Especialização em Gestão Financeira/Custos e Gestão Estratégica e/ou áreas afins; 
• Capacitação executiva em Economia da Saúde, Desenvolvimento de Pessoas, Qualidade e 

Segurança, Humanização, Estatística e Epidemiologia, e/ou temas relacionados; 
• Desejável inglês intermediário; 

DIRETOR TÉCNICO 

DIRETOR TÉCNICO - COMPETÊNCIAS 

• Assegurar o exercício correto da Medicina no Hospital, conforme as normas vigentes; 
• Cumprir e fazer cumprir as diretrizes operacionais, as normas, protocolos assistenciais, 

procedimentos técnicos e administrativos adotados pelo Hospital; 
• Assegurar o cumprimento das Políticas de Gerenciamento de Riscos Assistenciais, Ambientais, 

Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, Civis, Jurídicos e Financeiros; 
• Organizar e supervisionar as atividades médicas sob sua responsabilidade; 
• Manter prontuário administrativo de cada médico, contendo documentos comprobatóri 

regularidade da situação profissional; 
• Exercer responsabilidade técnica e legal perante o Conselho Regional de Medicina, entidades 

jurídicas e policiais; 
• Garantir todos os materiais, equipamentos e insumos necessários à realização das atividades 

assistenciais; 
• 
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• Reunir-se com os coordenadores de equipe, ordinariamente, para avaliação dos resultados e 
acompanhamento dos processos e adesão aos protocolos assistenciais, análise dos 
indicadores assistenciais e das metas estabelecidas em contrato; 

• Assegurar autonomia à Comissão de Ética Médica e demais Comissões, para que funcionem 
adequadamente; 

• Assegurar e acompanhar o cumprimento do cronograma de reuniões das comissões médicas 
obrigatórias de acordo com o Regimento Interno do Corpo Clínico e Regimentos Internos; 

• Participar ativamente da elaboração do Planejamento Estratégico;  
• Elaborar, implementar e monitorar ações de educação continuada do Corpo Clínico; 
• Estimular sinergia entre o Corpo Clínico e a Diretoria; 
• Emitir parecer sobre serviços a serem implantados no Hospital, quando envolverem os médicos 

e equipe multiprofissional; 
• Estabelecer ações para evitar atrasos na prescrição médica, proibindo a prescrição à distância; 
• Comunicar-se com a Diretoria Geral para o perfeito desempenho das suas funções; 
• Assinar a documentação a ser enviada aos órgãos de controle da atividade médica; 
• Comparecer à Justiça e a outras instituições públicas, sempre que convocado; 
• 

• 

Gerenciar as escalas de plantão médico das respectivas especialidades, e divulgá-las em todos 
os setores envolvidos, com antecedência; 

Proibir ao Corpo Clínico a divulgação e retirada de prontuários, equipamentos, medicamentos 
e materiais pertencentes ao Hospital sem autorização; 

• Assinar toda documentação necessária ao seu serviço e ao bom funcionamento dos processos 
assistenciais médicos e multiprofissionais. 

Requisitos do Perfil - Diretor Técnico: 
O cargo de Diretor Técnico que compõem a Diretoria Executiva terá os seguintes requisitos a \ 

serem observados: 

• Graduação compatível com a Área de atuação; 
• Especialização e/ou MBA na Área de atuação; 
• Registro no conselho de classe da categoria; 
• Experiência anterior de pelo menos 2 nos em cargo de gestão na área hospitalar; 
• Pós-graduação em Administração Hospitalar, Gestão Financeira, da Qualidade, de Pessoas, 

• 

• 

de Projetos, e/ou áreas afins; 

Capacitação executiva em Liderança e Gestão de Equipes, Qualidade e Segura ç 

relacionados; 

l Desejável inglês intermediário; 

�· � / 
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DIRETOR DE ENFERMAGEM 

DIRETOR DE ENFERMAGEM · COMPETÊNCIAS 

• Garantir a disponibilidade de serviços de enfermagem para todas as unidades e serviços do 
Hospital, conforme regulamento do exercício da enfermagem (COREN); 

• Participar do processo seletivo dos profissionais de enfermagem, assegurando o perfil 
adequado a cada função, bem como as especificações legais e regionais; 

• Estruturar, organizar e gerir a Diretoria Assistencial, assegurando a qualidade da assistência, 
desenvolvendo, preservando e mantendo atualizados os procedimentos técnicos aplicáveis; 

• Dimensionar e preparar o quadro da equipe de enfermagem, qualitativa e quantitativamente, 
nas unidades por turno de trabalho; 

• Avaliar, propor e executar o plano de atividades das diversas áreas sob sua responsabilidade, 
inclusive normas quando necessárias; 

• Organizar e dirigir os cuidados de enfermagem prestados pelo hospital, assegurando 
assistência contínua e eficiente em tempo integral; 

• Orientar e avaliar coordenadores de enfermagem e enfermeiros conforme política interna; 
• Valorizar o profissional, incentivando sua capacidade de trabalho e comprometimento; 
• Assegurar a implementação do planejamento estratégico e políticas no que se aplica a área 

assistencial; 
• Visitar regularmente, todas as áreas sob sua responsabilidade, interagindo com as equipes; 
• Motivar a equipe a uma visão global do paciente, que deve ser cuidado de forma integral e 

personalizada; 
• Promover reuniões periódicas com os coordenadores/supervisores de enfermagem par 

alinhamento de comportamentos e procedimentos; 
• 

• 

• 

• 

• 

Dirigir o processo de sistematização de enfermagem nas diversas unidades conforme/ 
protocolos estabelecidos; 

( J 
Manter a Direção do Hospital informada sobre qualquer problema operacional, técnico e/o 
administrativo relacionado aos cuidados prestados aos pacientes; 
Incentivar e coordenar as atividades técnico-científicas e de pesquisa de enfermagem; 
Estabelecer e implementar em conjunto com os grupos de interesse das diversas áreas,

) j 
indicadores de qualidade das unidades, incentivando e propondo ações de melhoria co�n�' / 
Gerenciar o desenvolvimento de manuais, rotinas, procedimentos e impressos necesiári 1t' _ 
organização do serviço, sempre atendendo a padronização do Hospital; 
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• Participar na elaboração, realização e avaliação de programas desenvolvidos e educação 
permanente; 

• Conhecer, divulgar e fazer cumprir as orientações contidas no Manual de Gestão, 
Procedimentos de Gestão, Instruções de Trabalho e Manual do Colaborador. 

Requisitos do Perfil - Diretor de Enfermagem: 
O cargo de Diretor de Enfermagem que compõem a Diretoria Executiva terá os seguintes 

requisitos a serem observados: 

• Graduação compatível com a Área de atuação; 
• Especialização e/ou MBA na Área de atuação; 
• Registro no conselho de classe da categoria; 
• Experiência anterior de pelo menos 2 nos em cargo de gestão na área hospitalar; 
• Pós-graduação em Administração Hospitalar, Gestão Financeira, da Qualidade, de Pessoas, 

de Projetos, e/ou áreas afins; 

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - COMPETÊNCIAS 

• Executar o Modelo de Gestão conforme definido em contrato; 
• Cumprir e fazer cumprir as legislações trabalhistas, normas e códigos externos e regimentos 

internos; 
• Manter rigoroso comportamento ético e zelar pela conduta ética dos profissionais em geral; 
• Zelar pela conservação dos edifícios, instalações, equipamentos, móveis, máquinas, 

instrumentos e manter adequação de seu uso; 
• Administrar o Hospital, assegurando a regularidade de seu funcionamento, mediante a 

responsabilidades contratuais estabelecidas; 
• Estabelecer o processo de avaliação permanente aos setores sob seu comando, propondo 

medidas que visem à melhoria continua na prestação de assistência humanizada e de 
qualidade ao usuário; 

• Colaborar na elaboração do planejamento estratégico; 
• Tomar todas as providências para que os colaboradores e profissionais 

segurança e tenham sua saúde física e psíquica constantemente preservada; 
• Manter em dia os registros e alvarás dos serviços que exigirem tal providência; 
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• Manter contato constante com os responsáveis das áreas ligadas a sua diretoria e com as 
demais diretorias; 

• Analisar os relatórios mensais, mantendo os dados gerais do hospital atualizados para a 
tomada de decisões; 

• Participar, convocar e presidir reuniões, sempre que necessário, com seus subordinados 
diretos ou outros profissionais por solicitação do Diretor Geral, transcrevendo em ata as 
decisões; 

• Participar e realizar periodicamente o processo seletivo e as avaliações, conforme necessidade 
e cronograma, e acompanhar o desenvolvimento dos funcionários dos setores sob sua gestão; 

• Estabelecer e avaliar sistemas de controle de materiais e equipamentos e do dimensionamento 
de recursos humanos; 

• Ser o representante legal do Hospital, conforme termo outorgado e vigente; 
• Ser o Diretor Geral interino, ou seja, substituindo-o em seus impedimentos dentro dos limites 

de delegação fixados por este; 
• Realizar as atividades que o Diretor Geral lhe confiar; 
• Preparar e fazer a prestação de contas mensal, conforme exigências contratuais e padrões 

estabelecidos pela próprio Contrato de Gestão; 
• Autorizar a emissão de cheques e ordens bancárias e proceder demais práticas necessárias 

ao controle e movimentação financeira, apondo, em todos os documentos, seu visto, isto 
conjuntamente ao Diretor Geral. 

• Garantir condições para a adequada produção e distribuição de alimentos, necessários ao 
pleno funcionamento do Hospital; 

• 

• 

• 

• 

• 

Garantir condições para o adequado processamento e distribuição de roupas, necessárias ao 
pleno funcionamento do Hospital; 

Proporcionar um ambiente limpo, higienizado e seguro para pacientes, colaboradores e 
visitantes; 

/ Garantir as condições para a adequada manutenção e funcionamento das instalações{! 
equipamentos do Hospital, através da elaboração, treinamento e implementação dos 
programas de manutenção corretiva e preventiva; 

Estruturar e negociar contratos de prestação de serviços de infraestrutura com o objetivo de 
garantir o bom funcionamento dos serviços do Hospital; 

Organizar os processos de compra e armazenamento de material, medicamento e insu 
hospitalares, garantindo a adequada manutenção dos estoques de acordo com 

/ 

• 
necessidades do Hospital; 

y· Dar suporte a projetos de reformas estruturais e elaboração de relatórios situac1onais 
relativos a área de infraestrutura, visando 

�
uir para tomada de decisões estratégicas; 
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Requisitos do Perfil - Diretor Administrativo Financeiro: 
O cargo de Diretor Administrativo Financeiro que compõem a Diretoria Executiva terá os 

seguintes requisitos a serem observados: 

• Graduação compatível com a Área de atuação; 
• Especialização e/ou MBA na Área de atuação; 
• Registro no conselho de classe da categoria; 
• Experiência anterior de pelo menos 2 nos em cargo de gestão na área hospitalar; 
• Pós-graduação em Administração Hospitalar, Gestão Financeira, da Qualidade, de Pessoas, 

de Projetos, e/ou áreas afins; 

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DIRETIVA- 3° Nível 

O 3°. Nível Diretivo será assim organizado: 

../ Serviços Administrativos: 

Gerente Contábil Financeiro: Contabilidade, Financeiro, Custos; 
Gerente de Relacionamento: Recepções de Internação, Ambulatório, Urgência, SADT, 
SAU, Arquivo, Estatística, Faturamento; 
Gerente de Abastecimento e Logística: Compras, Almoxarifado, Farmácia, Contratos; 
Gerente de Infraestrutura: Processamento da Roupa, Limpeza, Vigilância, Manutenção 
Predial, Manutenção de Equipamentos Médico-Hospitalares, Nutrição, Tecnologia da 
Informação, Central de Material Esterilizado, Controle Patrimonial; 
Gerente de Pessoal: Departamento Pessoal, Recursos Humanos, Saúde e Segurança do 
Trabalho, Núcleo de Educação Permanente, Programas de Qualidade de Vida; 
Gerente de Controladoria: Prestação de Contas e Auditorias . 

../ Serviços de Enfermagem: 

Coordenador UTI 
Coordenador Diag. Terapêutica 
Coordenador Internação Clínica 
Coordenador Internação Cirúrgica 
Coordenador Ambulatório 
Coordenador Urgência 
Coordenador SAD 
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Coordenador Bloco Cirúrgico 

./ Serviços Médicos: 

Coordenador Clínica Médica 
Coordenador Clínica Cirúrgica 
Coordenador Ortopedia 
Coordenador Terapia Intensiva 
Coordenador Psiquiatria 
Coordenador Pediatria 
Coordenador Clinica Vascular 
Coordenador Diagnóstico e Terapêutica e Profissionais 

./ Demais Serviços: 

Comissões Técnicas 
Qualidade e Segurança do Paciente 
Assessoria de Comunicação 
Assessoria Jurídica 

COMPETÊNCIAS DOS COORDENADORES - 3° Nível 

2 4 1 5  

./ Colaborar na administração do hospital, coordenando áreas e processos delegados a sua 
responsabilidade aplicando normas técnicas e legais pertinentes; 

./ Atualizar-se continuamente aplicando sempre as melhores práticas na sua área de atuação; 
./ Assessorar a diretoria acompanhando e executando atividades delgadas; 
./ Participar da elaboração da prestação de contas das metas de produção e despesas do 

contrato de gestão, mantendo a transparência das operações e observância aos compromissos 
contratuais; 

./ Auxiliar na elaboração e cumprimento do planejamento estratégico e orçamento do hospital , 
planejando as ações a serem tomadas a curto, médio e longo prazo, alcançando os resultados 
previstos; 

./ Apoiar e implementar o programa de qualidade promovendo à melhoria contínua dos processos 
e resultados de cada área, buscando alinhamento as metodologias de certificação ON 
prêmio MEG/FNQ; 

./ Zelar pela exatidão e pontualidade das informações apuradas em cada serviço, publica 
apresentadas em nome do hospital; 

./ Desempenhar todas as competências especificas d
\ 
tª de responsabilidade #4
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Requisitos Técnicos Dos Gerentes E Coordenadores - 3° Nível 

Formação superior na área de atuação, especialização em áreas relacionadas à gestão da saúde, 2 
anos de experiência em cargo de liderança intermediária em instituição de saúde. 
Habilidades específicas: Liderança, Negociação, Planejamento e Controle, Empreendedorismo, 
Análise e elaboração de relatórios gerenciais. 

DIRETORIA EXECUTIVA - REUNIÕES E DELIBERAÇÕES 

As reuniões ordinárias da Diretoria, com objetivo de análise de desempenho, terão periodicidade 
mensal, enquanto as extraordinárias serão convocadas por qualquer Líder de Área da Diretoria 
Executiva, mediante prévia autorização do Diretor Geral. Todas as reuniões de Diretoria terão ata 
correspondente. 
As entradas para a reunião mensal de análise de desempenho do Hospital terão ao menos as 
seguintes informações a serem abordadas: 

• Metas contratuais; 
• Indicadores alinhados à Gestão Estratégica: processos produtivos, processos assistenciais, 

financeiros e de pessoal; 
• Resultados: projetos, pesquisas e notícias em geral relacionados a pacientes, profissionais, 

comunidade (internos e externos). 

Existem também as reuniões com o nível gerencial que são consideradas de análise de desempenho 
setorial, organizadas pelo Núcleo da Qualidade, visando alinhamento de objetivos e eficácia do 
processos. São considerados dados de entrada a serem analisados: 

• Resultados relacionados aos grupos de trabalho; 
• Situações geral das ações corretivas, preventivas e mitigação de riscos; 
• Desempenho dos processos (resultados dos indicadores setoriais); 
• Acompanhamento do cumprimento dos Planos de Ação. 

Plantão Administrativo 

A Diretoria terá seu horário normal de trabalho de segunda a sexta-feira, totalizando 44h semanais. 
Visando cobertura administrativa nos dias não úteis

\�� 
�fi�ializado o plantão administrativo no 

Aven;d, Antón;o Jose De Cuvalho, 409 CEP l
t

� Badd/SP Fonec (14) 3662-9393 /
443 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri} 

Hospital onde, nos finais de semana (sábado e domingos) e feriados, conforme escala estabelecida, 
uma l iderança ficará responsável por atuar  no Hospital de forma presencial em dois horários do dia e 
estar d isponíve l ,  à d istância (via telefone) para qualquer necessidade complementar. Os profissionais 
escalados para executar este plantão admin istrativo , serão remunerados com horas extras ou por meio 
de folgas, conforme programação. 

3.  POLÍTICAS ESTRUTURANTES Do MODELO DE GESTÃO 

Objetivo Geral do Conjunto de Políticas 
O conjunto de polít icas declaradas pelo Hospital constituem o marco normativo básico ,  através do qual  
se regulam as atividades e processos, e estarão devidamente documentadas e divulgadas, para que 
sejam segu idas no dia a dia pela organização. 

a. Política de Segurança do Paciente 
• Objetivo específico: Desenvolver a qual idade e segurança nos processos 

assistenciais, por meio da implementação de metodologia de gestão de riscos, 
capacitação permanente e comprometimento pessoa l  da equipe 
mult iprofiss ional .  

b. Política Institucional de Consentimento Informado e Esclarecido 
• Objetivo específico: As informações transmitidas ao paciente devem ser 

detalhadas, claras e objetivas, esclarecendo os l im ites, riscos e desconfortos 
inerentes a cada procedimento médico-assistencial proposto, antes da 
assinatura do termo de consentimento informado. É de extrema relevância que 
o prontuário do paciente ou qualquer reg istro de exame externo contenha ia1 
informação. 

c. Política de Identificação do Paciente 
• Objetivo específico: Todo paciente deve ser identificado través de pulseira 

contendo nome completo e data de nascimento. É fundamental que os dois 
identificadores sejam checados em toda abordagem ao paciente, por {c(o) 
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d .  Política de  Gestão de  Pessoas e Segurança Ocupacional 

2 4 1 3  

• Objetivo específico: Garantir que cada profissional de saúde tenha habilidade 
e competência para a função que desempenha e possa desenvolver-se de forma 
permanente e alinhada a estratégia institucional. Cada profissional tenha ainda 
instrumentos de trabalho e domínio técnico que permitam uma atuação segura 
e responsável. 

e. Política de Humanização 
• Objetivo específico: Desenvolver um programa permanente de Humanização, 

de modo a produzir mudanças no modo de assistir o paciente, bem como no 
modo de exercer a gestão da saúde, fortalecendo o compromisso ético do 
Hospital com todos os seus usuários. 

f. Política de Comunicação Institucional 
• Objetivo específico: Estabelecer um fluxo comunicacional que transmita com 

clareza e precisão as informações institucionais em todos os níveis, fomentando 
o alinhamento de ideias, a participação colaborativa e a confiança de todos os 
públicos do Hospital. 

g .  Política de Gestão Ambiental 
• Objetivo específico: Compete ao Hospital assegurar um ambiente de cuidado 

propício para o desenvolvimento das atividades em consonância com a 
responsabilidade tanto institucional quanto pessoal de preservação e I 
recuperação do ambiente em que está inserido. 

h.  Política de Segurança da Informação 

i. 

• Objetivo específico: Prover a gestão integrada e segura da base de 
informações do Hospital, bem como assegurar os processos de utilização, 
organização, armazenamento, consulta e disponibilização destas informações 
dentro da instituição. 

Política de Gestão da Qualidade 
/ • Objetivo específico: Desenvolver a gestão da qualidade integrada ao pr�ce o r 

de gestão hospitalar, promovendo ações de identificação e implementaçã de 
melhorias e controles nos processos operacionais, bem como a disseminação 
das boas práticas em todos os níveis d ins ituição. 

/
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j . Política de Gestão de Custos 
• Objetivo específico: Mensurar de modo adequado todos os custos da operação 

hospitalar para focar esforços de maneira que o trabalho de otimização possa 
repercutir em melhoria de produtividade e consequentemente na redução de 
custos. 

k. Política de Qualificação de Prestadores e Fornecedores 
• Objetivo específico: Estabelecer relações comerciais mediante critérios 

técnicos de qualificação de prestadores e fornecedores, levando em conta a 
qualidade e segurança dos produtos e serviços, buscando sempre o melhor 
preço sem prejuízo dos aspectos legais e éticos envolvidos nesta relação. 

Tais políticas serão trabalhadas em todos os níveis do Hospital criando uma cultura forte e alinhada. 
A implementação das políticas ocorrerá por meio de planos, projetos, programas e até ações que serão 
sempre coerentes e objetivamente vinculadas às políticas definidas. A manutenção das políticas é algo 
contínuo e será constatada por meio de um sistema próprio de indicadores que as represente. 

4. INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA NA ALTA DIREÇÃO 

Os princ1p1os básicos da governança são, em qualquer circunstância, transparência, equidade, 
prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa. 

A governança envolve um processo de deliberação e monitoramento do desenvolvimento institucion1 
e está centrada em grandes temas capazes de instrumentalizar a alta direção para implementar o 
conjunto de políticas eleitas e impulsionar o Hospital a atingir e superar seus objetivos e metas. 

Os instrumentos da Governança do CHPEO estão organizados da seguinte forma: 

a. Gestão da Financeira e Operacional 
b. Gestão da Assistência 
c. Transparência e Sustentabilidade 
d. Projetos, Planos e Metas Institucionais 
e. Normas Gerais de Funcionamento 

( 
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Estes temas formam a agenda estratégica atribuída à estrutura diretiva (Conselho de Administração e 
Diretoria Executiva do Hospital), conforme segue: 

a. Gestão Financeira e Operacional 

Para governar um complexo sistema hospitalar, é necessária a adoção de instrumentos que permitam 
uma visão ampla da gestão organizacional, da eficiência no uso dos recursos, do compromisso com a 
segurança e a qualidade do cuidado, além da garantia de um ambiente seguro aos pacientes e 
profissionais. 

Entre os instrumentos utilizados nesta gestão destacamos: 

• Orçamento: previsto e realizado: 
./ Receita de Custeio 

./ Receita Complementar de I nvestimento 

./ Despesa com Pessoal e Encargos Sociais 

./ Despesa com Serviços de Tercei ros 

./ Despesa com I nsumos 

./ Despesa gerais 

./ I nvestimentos 
• Reporte do Fluxo Financeiro: 

./ Fluxo de Caixa: previsto e realizado 

./ Composição dos gastos por período 

./ Planejamento financeiro 
• Reporte da Produção de Serviços: 

./ Produtividade de Consu ltas 

./ Produtividade de I nternações 

./ Produtividade de Ci rurgias 

./ Produtividade de Exames 

./ Produtividade de Terapias e Proced imentos 
• Reporte da Gestão de Pessoas 

./ Quadro de pessoal - aprovado e movimentações 

./ Absente ísmo e turnouver 

./ Treinamentos 

./ Perfil das l icenças, afastamentos, acidentes ocupacionais 

./ Pesqu isas: salaria l ,  c l ima organizacional ,  etc. 
• Reporte do Abastecimento e Consumo 

./ Provimento de Material méd ico-hospita lar 

./ Provimento de Med icamento 

./ Provimento de Gases Medicinais 

./ Provimento de Ortese-Protese 

:í: r 
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./ Demais insumos 

• Reporte do SAU - Serviço de Atendimento ao Usuário 
./ Reclamações e suas tratativas 
./ Pesqu isas de satisfação 

• Reporte do Faturamento 
./ Contas faturadas conforme natureza do atend imento 
./ Demonstração da produção médica e de serviços 
./ Conformidade nos reg istros de atendimento 

• Reporte do Jurídico 
./ Gestão de contratos 
./ Recomendações técnicas e evolução de processos 

• Reporte da Qualidade 
./ Desempenho do sistema de ind icadores de processos e estratég icos 
./ Resultado das aud itorias 
./ Desempenho das comissões 
./ Inovação e melhoria de processos 

• Reporte dos Custos da Infraestrutura 
./ Adequação no abastecimento do enxoval hospita lar 
./ Adequação na produção de refeições 
./ Conformidade da H igien ização 
./ Conformidade dos equ ipamentos médico-hospitalares 
./ Manutenção da ed ificação 
./ Segurança e controle patrimonial 

b. Gestão da Assistência 

A Gestão da Assistência objetiva entregar valor para o paciente, ou seja, restabelecer a sua saúde no 
menor tempo possível, por meio da entrega de serviços assistenciais de alta qualidade e com custos/ 

I competitivos. Começando com o corpo diretivo, composto por executivos que entendam as diversa( 
dimensões da assistência e dos seus impactos no resultado global da organização, estendendo-se 
por toda equipe multiprofissional. 

Entre os instrumentos utilizados nesta gestão destacamos: l 

• Reporte das Metas de Produção Assistencial 

I ./ I nternações/Altas, Cirurg ias, Exames, Consu ltas 

( y· ./ Ocupação, Permanência e Giro de Leito 
./ Aproveitamento da Capacidade Insta lada 

• Reporte da Qual idade Assistencial \ 
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./ Reingresso não programado de pacientes: cirúrg icos, clín icos, UTI e urgência 
./ Morta l idade 
./ Índices de infecção 
./ Cobertura do Perfil epidemiológ ico 
./ Cobertura de Plantões e Especialidades Médicas 
./ Gestão eficiente da demanda de serviços 

• Reporte da Estrutura Técnica 
./ Protocolos Cl ín icos das Especialidades 
./ Protocolos de Segurança 
./ Protocolos Institucionais Gerenciados 
./ Proced imentos Técnicos da Assistência Mu ltiprofissional 
../ N° . de profissionais da assistência d ispon íveis por leito/proced imento 

• Qual ificação do Corpo Técnico 
./ Médicos especial istas 
./ Enfermeiros especial istas 
./ Habi l itações profissionais 
./ Capacitação 

• Qualificação dos Recursos de Infraestrutura 
./ Equ ipamentos calibrados, em condições adequadas de uso 
./ Instalações e insumos vistoriados 
./ Alvarás e l icenças regularizados 

• Comissões 
./ Reuniões e participação efetiva da equ ipe mu ltiprofissional 
./ Resu ltados gerados 

• Reporte de Resultados Assistenciais 
./ Adesão a protocolos clín icos 
./ Adesão a protocolos institucionais de segurança 
./ Eventos adversos segundo classificação da OMS 
./ Aud itoria Cl ín ica, Aud itoria de R iscos, Aud itoria de Prontuário 

e.  Gestão da Transparência e Sustentabilidade 

O Diretor Geral irá garantir que sejam prestadas as partes diretamente envolvidas, as informações de 
seu interesse, além das que são obrigatórias por lei ou regulamento, tão logo estejam disponíveis. Ele 
deve assegurar que essa comunicação seja feita com clareza. A Diretoria irá buscar uma linguagem 

&r 
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As informações serão equi l ibradas e de qual idade. A comunicação abordará tanto os aspectos 

positivos quanto os negativos, de modo a oferecer as partes interessados uma correta compreensão 

da organização. 

• Instrumentos de Gestão da Transparência - Internos: 
./ Conselho de Admin istração e Di retoria 

./ Aud itorias I nternas 

./ SAU/Ouvidoria para recebimento de queixas e sugestões dos públ icos de i nteresse 

./ Critérios para contratação e remuneração de pessoal - Regulamento 

./ Critérios para contratação de obras, serviços e compras de insumos - Regulamento 

• Instrumentos de Gestão da Transparência - Externos: 
./ Aud itoria externa independente 

./ Acompanhamento dos órgãos de controle dos min istérios e secretarias às quais estão 

vinculadas a Organ ização Social 

./ Fiscal ização do Tribunal de Contas e do M in istério Públ ico 

./ Controle social institu ído localmente 

./ Publ icação anual ,  no D iário Oficial , dos relatórios financeiros e de execução do contrato de 

gestão 

A Diretoria é responsável pela elaboração dos sistemas de controles internos. Esses sistemas são 

voltados a monitorar o cumprimento dos processos operacionais e financeiros, assim como os riscos 

de não conformidades. A eficácia desses controles será revista, no mín imo,  anualmente. 

Os sistemas de controles internos irão estimular que os órgãos da administração encarregados de 

monitorar e fiscal izar adotem atitude preventiva, prospectiva e proativa na min imização e antecipação 

de riscos . Buscando a viabi l idade e a longevidade da organização, o Conselho de Administração 

deverá incorporar e assegurar-se de que a Diretoria também incorpora considerações de ordem soei 

e ambiental na defin ição dos serviços e das operações. 

Cabe a Diretoria defin i r  as ferramentas e os indicadores de gestão, de modo a vincular os temas da 

sustentabi l idade às escolhas estratégicas e refleti-los nos relatórios periódicos. Essa postura será 

disseminada ao longo de toda a cadeia produtiva assistencial ,  por meio de mecanismos formais como 

contratos ou acordos de parceria .  

Eixos de Sustentabi l idade considerados nesta gestão. 

• Eixo Econômico 
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• Eixo Ambiental 
• Eixo Social 

Como resultado de uma política clara de comunicação e de relacionamento com as partes 
interessadas, a organização irá divulgar de forma completa, objetiva, tempestiva e igualitária, relatórios 
periódicos informando sobre todos os aspectos de sua atividade, inclusive os de ordem socioambiental, 
operações com partes relacionadas, custos das atividades, remuneração das categorias profissionais, 
riscos, entre outras, além das informações econômico-financeiras e das demais exigidas por lei. 

O relatório anual é a mais abrangente e usual forma de prestação de informações à sociedade, mas 
não será usado como limitador da tempestividade e da periodicidade da comunicação da instituição. 
Canais virtuais e outras tecnologias serão explorados para buscar a rapidez e a difusão de 
informações. 

Adesão às práticas de sustentabilidade divulgadas por órgãos nacionais e internacionais de referência 
serão fortemente incentivadas desde o primeiro ano de gestão do CHPEO. Como exemplo podemos 
destacar: 

• Relatório GRI - Global Reporting lnitiative 

Localizada em Amsterdã, Holanda, a Global Reporting lnitiative (GRI) é uma organização líder no 
campo da sustentabilidade. GRI promove o uso de relatórios de sustentabilidade para que as 
organizações se tornarem mais sustentáveis e assim contribuir para o desenvolvimento sustentável. 
Seguindo uma metodologia mundialmente difundida e reconhecida da GRI, esse relatório consiste em 
medir, divulgar e prestar contas, às várias partes interessadas, sobre o desempenho da organização. 

• Signatário do Pacto Global - ONU 

O Pacto Global é uma iniciativa desenvolvida pelo ex secretário-geral da ONU , Kofi Annan, com 
objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas 
negócios, de valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos 
relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção refletidos em 1 O princípios. 

• Saúde Sem Dano - Hospitais Verdes e Saudáveis 

A Agenda Global para Hospitais Verdes e Saudáveis constitui a base da Rede Global de Hospitai J 
Verdes e Saudáveis. Apoiando esta agenda e se comprometendo em iniciar a implementação d , ao 
menos, dois dos objetivos nela estabelecidos, hospitais e sist

\
as de saúde automatica nte se 
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incorporam à rede (sem nenhum custo), melhorando seu desempenho ambiental e dando sua 
contribuição para a saúde ambiental ano após ano. 
A Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis é um projeto de Saúde Sem Dano (SSD), comunidade 
virtual para os hospitais e os sistemas de saúde que se propuserem a implementar e desenvolver a 
Agenda, registrando seu avanço por meio de resultados mensuráveis enquanto compartilham as 
melhores práticas e encontram soluções para desafios comuns. 

• Saúde Sem Dano I OMS - Iniciativa Global Saúde Sem Mercúrio 

A Organização Saúde Sem Dano, com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolve 
uma Iniciativa Global Saúde Sem Mercúrio que tem como objetivo a eliminação dos dispositivos à base 
de mercúrio na área da saúde. Iniciado em 2005, esta iniciativa visa orientar ao público em geral e 
convencer os dirigentes de países e de serviços de saúde a substituir os dispositivos médicos que 
contenham mercúrio (principalmente termômetros e esfigmomanômetros) por alternativas 
economicamente viáveis e mais seguras sob o ponto de vista ocupacional, sanitário e ambiental, sem 
prejuízo da qualidade e precisão nas medições. 

d.  Gestão Estratégica: Projetos, Planos e Metas Institucionais 

Tendo como ponto de partida o Perfil Institucional e Epidemiológico do CHPEO definidos, será 
elaborada a identidade da instituição respaldada por treinamento específico onde os conceitos são 
reafirmados e elaborados de acordo com a realidade atual do Hospital: 

Perfil Institucional - O Hospital é classificado segundo quatro critérios: 

• Quanto à natureza assistencial; 
• Quanto ao controle administrativo; 
• Quanto à Capacidade (estrutura); 
• Quanto à Complexidade (serviços) 

i 
/ 

Perfil epidemiológico - São os dados de eventos mórbidos ou agravos, com os quais se 
compõem os indicadores de incidência e prevalência ocorridos em determinado período de tempo 
dentro da organização hospitalar ou na sua área de influência, direcionando ações para estruturar a 
assistência e minimizar riscos atrelados. Quanto melhores os dados para análise, mais fidedigno 

� 
o perfil epidemiológico do hospital. 

�,/ 
Identidade Institucional - definição da missão, visão, valores, objetivos e metas que �ão ! 

declarados, defendidos e aplicados pelo Modelo de Gestão a ser implantado do CHPEO. 
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Missão: É a razão de existi r do Hospital na sociedade, incluindo elementos relacionados ao 
seu escopo de atuação e seu impacto na sociedade. 

Visão: Refere-se aquilo que a instituição de saúde deseja ser no futuro, onde deseja chegar. 
Valores: São pressuposições básicas que guiam o comportamento organizacional. 
Objetivos: São declarações amplas sobre o que o Hospital precisa realizar ou conquistar ao 

longo do tempo afim de concretizar a sua visão. 
Metas: são os desdobramentos dos objetivos em partes a serem cumpridas ao longo do 

tempo, por áreas e pessoas específicas da instituição. 

A Gestão Estratégica será aplicada através de um conjunto de atividades intencionais, planejadas e 
contínuas, visando adequar e integrar a capacidade interna do Hospital ao ambiente externo, dando a 
organização um direcionamento de longo prazo. 
O BSC (Balanced Scorecard) será a ferramenta usada para apoiar a Gestão Estratégica, através das 
seguintes perspectivas: 

• Financeira 
• Cliente 
• Processos Internos 
• Aprendizagem e Crescimento 

Mapa Estratégico: representação da Gestão Estratégica do CHPEO 
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Para cada perspectiva serão definidos objetivos, sendo que o número recomendado de objetivos 
serem criados nas quatro perspectivas deverá estar entre 9 e 1 1 . 
A cada um dos objetivos será atrelado um ou mais indicadores que permitirão mensurar se os 
resultados esperados (metas definidas) estão ou não sendo alcançados. 
Alguns indicadores estratégicos são pré-definidos pelo Modelo de Gestão da Organização Social, 
sendo possível complementação posterior pela Diretoria Executiva do Hospital. 

Perspectiva: Financeira 

Indicador Estratégico Meta 

Custo Leito Conforme orçamento 

Evolução do Resultado Conforme orçamento 

Tempo Médio de Recebimento Até 30 dias 

Índice de Débitos com Fornecedores <1  

lndice de Liquidez Corrente Ajustado >1 ,5 

Realizar Internações clínicas (semestral) >90% de 1 .407 Internações 
Realizar procedimentos cirúrgicos (semestral) >90% de 2.868 procedimentos 

Realizar procedimentos por FPO: ambulatório, urgência e >90% de 302.958 procedimentos 
SADT (semestral) 

Assistir usuários no Serviço de Atendimento Domicil iar >90% de 600 usuários 
(semestral) 

Nº . De Programas e Residentes 1 O programas de Residência Médica e 
1 04 vaçias 

Uti l ização das diárias de UTI 1 00% da capacidade 
Disponibil ização dos leitos contratados 1 00% da capacidade 

Disponibilização das 1 as consultas contratadas 1 00% da capacidade 
Atualização de Dados e Relatórios previstos em contrato 1 00% dos dados 

Requisitos de Contrato - Humanização da Assistência Obter o repasse financeiro integral 
Requisitos de Vigi lância em Saúde Obter o repasse financeiro integral 

Requisitos de Satisfação do Usuário Obter o repasse financeiro integral 

Perspectiva: Cl iente e Sociedade 

Indicador Estratégico Meta 

Porcentagem de Satisfação do Paciente > 80% de satisfação 
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Perspectiva : Processos Internos 

Indicador Estratégico Meta 

Protocolos Segurança Implantados e Monitorados 6 (OMS) 

Protocolos Clínicos Implantados e Monitorados 2 por especialidade/ano 

Auditoria Interna de Gestão/Qual idade > 80% de conformidade 

Média Geral de Permanência Conforme orçamento 

Número de Funcionários por Leito Conforme orçamento 

lndice de Rotatividade de Pessoal Conforme orçamento 

Sistematização da Assistência de Enfermagem 1 00% dos pacientes 

Apl icação do Score de Complexidade do Cuidado Conforme instrumento 

Aplicação da Gestão de Riscos da Assistência Monitoramento de indicadores de Risco 

Apl icação da Classificação de Risco na Urgência Monitoramento de indicador de 
C lassificação 

Apl icação da Alta Qualificada 1 00% dos pacientes 

Sistema de indicadores qual itativos previstos em contrato > 80% Monitoramento de todos os 
de gestão indicadores 

Perspectiva: Aprendizagem 

Indicador Estratégico Meta 

Horas de Treinamento por Colaborador 36 h/h ano 

% de Médicos com Título de Especialista Elevar 5 % I ano 

Ações Estratégicas, Táticas e Operacionais : A partir dos objetivos estratégicos serão estipulada 
ações estratégicas e táticas que demandarão atividades do grupo de gestores. Para estas ações ser 
operacionalizadas haverá o desdobramento das ações táticas e estratégica em ações operacio ais 
para toda instituição de saúde. Estas ações serão ordenadas em planos de ação, conforme mo 
seguinte. 
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Plano de Ação Estratégico com Desdobramento - Modelo 

HOSPITAL 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
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Mural De Gestão A Vista : O Hospital apresentará o seu PE - Planejamento Estratégico em murais 
denominados "Gestão à Vista" , onde constará a identidade institucional, o mapa estratégico, os 
principais indicadores estratégicos. 

MURAL DE GESTÃO À VISTA 

IDENTIDADE INSTITUCIONAL 

MAPA ESTRATÉGICO 

INDICADORES 

(" 
CHPEO. A responsabilidade pela padronização dos murais será da Qualidade com apoio da 
Comunicação. 

\ 
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e. Normas Gerais de Funcionamento 

2 /
1

') 0  ·J: u 

Para o bom desempenho do Hospital serão instituídas as seguintes normas gerais de funcionamento: 

• Regimento Interno do Hospital 
• Regulamento de Compras e Contratação de Obras e Serviços 
• Regulamento de Contratação de Pessoal 
• Regimento do Corpo Clínico 
• Regimento do Serviço de Enfermagem 
• Protocolos Clínicos; Protocolos de Segurança do Paciente 
• (POP'S) Protocolos Assistenciais de Enfermagem 
• (POP'S) Rotinas das Áreas Técnicas (fisioterapia, serviço social , etc.) 

• (POP'S) Rotinas para Administração Financeira, Faturamento 
• Regimento Interno das Comissões 
• (POP'S) Outros Manuais: Biossegurança, Padronização de Mat/Med, etc. 

Estas normas serão implantadas a partir dos modelos institucionais de domínio da Organização Social. 
Os referidos modelos compõem essa proposta e constam em anexo a mesma (Anexos Técnicos). 
Foram desenvolvidos pela Organização Social e serão disponibilizados para que os profissionais do 
Hospital providenciem sua adaptação às especificidades locais, conforme preconizam os processos 
gerenciais. Na sequência serão submetidos a aprovação do responsável técnico local (RT - Médico, 
Enfermagem, Administração). A partir da aprovação serão cadastrados e disseminados para toda 
equipe através de treinamentos. 

5. PROJETOS: IMPLEMENTAÇÃO DO MEG - MODELO DE EXCELÊNCIA EM GEsri 

(FNQ) E CERTIFICAÇÃO ONA (/ 

O Modelo de Gestão da Organização Social prevê a implementação de dois grandes projetos de 
qualificação da gestão do CHPEO, conforme descrevemos a seguir. 

1 .  MEG -Modelo de Excelência em Gestão da Fundação Nacional da Qualidade/), 
2. Certificação ONA -Organização Nacional d� Acreditação 

(! t 
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M EG - MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE 

Justificativa 

2 ,. 3 '1 

Essa proposta visa qual ificar a gestão do Hospita l ,  bem como obter reconhecimento em nível nacional  
pela qual idade dos serviços prestados. O MEG, como modelo já consagrado e reconhecido no 
segmento empresaria l ,  foi eleito pela Organização Social para ser o d i recionador do Modelo de Gestão 
do Complexo Hospitalar Prefeito Edvaldo Ors i .  

Metodologia 
A metodologia considera a estratégia de implantação orientada com os segu intes elementos: 
capacitação conceitua i ,  diagnóstico com plano de ação, medição e aval iação de progresso. 

Fase 1 :  reunião convocada pela Diretoria para sensibi l ização das Lideranças do Hospita l .  Objetivo 
será fi rmar o compromisso forma l  para implantar o MEG . .  

• Tempo: 1 dia 
• Públ ico : Estrutura Diretiva e Lideranças 

Fase 2 :  Treinamento técnico de interpretação dos critérios para a régua de 250 pontos , elaboração 
do relatório de gestão e plano de ação, a ser min istrado por consu ltoria especia l izada.  
Tempo: 1 semana 

• Investimento: honorários e passagem/hospedagem do consultor 
• Públ ico: Equipe Diretiva, Lideranças I ntermediárias 
• Local :  Hospital 

Fase 3: Curso de Aval iador do Relatório de Gestão 
• Tempo: 1 semana 
• Investimento: honorários e passagem/hospedagem do consultor 
• Públ ico: equipe de aval iadores e mult ipl icadores 
• Local :  Hospital 

Fase 4: Elaboração do relatório de gestão.  O Hospital terá tempo pré-determinado para estruturar o 
primeiro relatório de gestão com base no seu modelo de gestão, ou seja,  baseado nas prática

f
s n 

gestão vigentes. ( / 
• Tempo: 1 80 dias 
• 
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• Público: Direção e Equipe eleita para execução do projeto MEG 
• Local: Hospital 

Fase 5: Avaliação do relatório de gestão e feed back da banca avaliadora. A banca será composta 
por um avaliador sênior (contratado) e 2 avaliadores externos convidados. 

• Tempo: 5 dias 
• Investimento do Hospital: honorários e passagem/hospedagem dos avaliadores 
• Público: Equipe Diretiva, Avaliadores e Lideranças 
• Local: Hospital 

Fase 6: Encontro de apresentação do Relatório de Gestão do MEG 201 7. Calendário de participação 
do MEG 2017. 

• Tempo: 3 dias 
• Investimento do Hospital: honorários e passagem/hospedagem dos avaliadores 
• Público: Estrutura Diretiva e Equipe do MEG 
• Local: Hospital 

Equipe do projeto 

../ Coordenação do Projeto: Diretor Geral do Hospital e Secretaria de Saúde . 
../ Executores: implementação do MEG pelo Diretor Geral, Núcleo de Qualidade e Equipe Eleita 

Cronograma 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 

Fase 5 

Fase 6 

Fatores críticos de sucesso 

• 

• 

• 

Aferir Status de prioridade estratégica para o Hospital, portanto precisa da dedicação d�,1;;7" 
direção do CHPEO. 

(// / 

Apoio da Secretaria de Saúde. 
\\\ 
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Anál ise de viabil idade técn ica-operacional e econômica do Projeto 

Essa análise será emitida pela Estrutura Diretiva do Hospital em parceria com a Secretaria de Saúde, 
na primeira reunião de análise de desempenho da gestão do Hospital. 

PROJETO DE CERTIFICAÇÃO ONA - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 

Justificativa 

Promover a qualificação técnica e gerencial do quadro diretivo, lideranças e colaboradores do Hospital 
para a conquista da Acreditação Nível 1 conforme requisitos estabelecidos pela Organização 
Nacional de Acreditação (ONA). 

• Nível 1 - Acreditado: Princípio Segurança; 
1 .  Atende aos requisitos formais, técnicos e de estrutura; 
2. Executa as atividades proporcionando a segurança do cliente/paciente, conforme o 

perfil e porte da organização. 
Benefícios para o Hospitalar : 

../ Utilização adequada dos recursos humanos e financeiros; 
../ Transferência de tecnologia através da qualificação da equipe do projeto para a manutenção 

da certificação após a conclusão do projeto; 
../ Construção de uma equipe para identificação e implementação de oportunidades de melhorias 

nos processos e serviços prestados; 
../ Segurança para pacientes e profissionais; 
../ Qualidade da assistência prestada. 

Principais Etapas Do Projeto - Nível 1 ONA: 

../ Identificação dos requisitos legais e técnicos mínimos para a existência no negócio 
../ Identificação da cadeia de valor e processos-chave 
../ Mapeamento e padronização dos processos primários e de apoio 
../ Identificação dos riscos e definição de mecanismos de controle 
../ Elaboração do Plano de Objetivos e Metas Organizacionais 
../ Implantação da Gestão por Competências 

ry;â 
../ Ficha de indicadores básicos de qualidade e segurança Ú /1 ../ Protocolos clínicos conforme perfil 
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Equipe Do Projeto 

Identificação Papel no Projeto Dedicação estimada Período 

Consu ltoria Externa Consu ltor Sênior 08 horas/mês 

Consu ltoria Externa Consultores Técn ico 80 horas/mês 

D i retores Patrocinadores 20 horas/mês 

Lideranças Apoiadores 40 horas/mês 

Anal istas de cada á rea Membros 80 horas/mês Durante todo o 

Membro 220 horas/mês projeto 
Anal istas da Qua l idade - 3 

(tempo i ntegra l )  

Gerente/Coordenador da Líder da Qua l idade 220 horas/mês 

Qua l idade (tempo i ntegra l )  

Médico da Qua l idade Assessor Técn ico Part time 

Enfermei ro da Qua l idade 
Assessor Técnico 220 horas/mês 

(tempo integra l )  

Plano De Comunicação do Projeto 

Assunto Público Responsável Momento 

I nformativo de Lançamento do "' 
Toda a organização Gerente da Qua l idade I n ício do Projeto 

Projeto 

Palestra de Sensib i l ização Lideranças Consu ltor 1ª semana 

Pa lestra de Sens ib i l ização Gerente/ Anal i sta da 2ª e 3ª semanas ( Toda a organ ização 
Qua l idade 

Reunião de kick-off do projeto Equ ipe do projeto Gerente do Projeto 3ª semana 

J Reunião de acompanhamento Equ ipe do projeto 
D iretor Geral Sema na lmente 

pela D i reção do Hospita l Di retoria e l ideres 

Reunião de acompanhamento Di retoria e Consu ltor Consultor designado Mensa lmente 

do projeto com a Consu ltoria 

Reunião de encerramento do Equ ipe do projeto Gerente do Projeto Ú lt ima semana 

projeto D i retoria 

Lideranças 

Newsletter Toda a organ ização Comun icação Mensa lmente 

//7 
I nformativo de encerramento Toda a organização Gerente do Projeto Ú lt ima semana :/r 
do projeto 
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Principais Pacotes De Trabalho 

Titulo 

Resumo 

Objetivos 

Responsável 

Titulo 

Resumo 

Objetivos 

Responsável 

Titulo 

Resumo 

Objetivos 

Responsável 

Gerenciamento do Projeto 

Estabelecimento de toda a estrutura necessária para rea l ização e acompanhamento 
das atividades de adequação da i nstituição com vistas à acred itação hospita l a r. 

• Estabelecer Núcleo de Gestão da Qua l idade 
• Montar equ ipe do projeto 
• Real izar diagnóstico pre l im inar  
• Monta r equ ipe de Aud itores I nternos 
• Dispon ib i l izar modelos padronizados de documentos 
• E laborar e d isponib i l izar cronograma de traba lho 
• Estabe lecer mecan ismo de acompanhamento das atividades 
• Prover tre inamentos relativos à acred itação 
Gerente da Qua l idade 

Gestão Estratégica do Negócio 

Construção de modelo de Gestão estratégica baseada no BSC - Ba lanced Scorecard 

• Defi n i r  Negócio e Cadeia de Va lores 
• E laborar P lanejamento Estratégico 
• Defin i r  os Objetivos e Metas Organ izacionais 
• E laborar de P lano de Ações de Longo Prazo 
Diretor Geral 

Gestão de Pessoas 

Adequação de quadro de colaboradores às necessidades da organ ização conforme 

li 
exigências regu lamentares 

• Garantir adequado número de funcionários para execução dos serviços oferecidos 
• Garantir adequado registro dos co laboradores 
• Garantir competência técnica dos co laboradores 
• Garantir a manutenção dos conhecimentos e habi l idades dos colaboradores 
• Garant i r  a efetiva comun icação considerando a relevância e púb l ico a lvo da 

informação 
• E labora r  programa de educação permanente 
• Mapear as competências necessárias e e laborar o i nventá rio comportamental / 

• Elaborar da l i sta de evidências por funções � � • Rea l izar pr imeiro ciclo de ava l iação dos colaboradores 
Gerente de Recu rsos Humanos \ r 
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Titulo 

Resumo 

Objetivos 

Responsável 

Titulo 

Resumo 

Objetivos 

Responsável 

Titulo 

Resumo 

Objetivos 

Responsável 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 2 li 3 � '1f ; o 
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Miserícórdía de Bariri) 

Gestão por Processos 

Identificação dos processos e suas i nterações, com vistas m itigação dos riscos e gestão 
dos resu ltados. 

• Identifica r macro-processos 
• Elaborar p lanos de contingência 
• Estabelecer mecanismos para qua l ificação, requa l ificação de desqua l ificação de 

fornecedores. 
• Estabe lecer proced imentos e instruções de traba lho para processos pr imá rios e 

processos de apoio 
• Estabelecer s istemática de medição do desempenho dos processos e produtos 
• Estabe lecer mecan ismo de acompanhamento dos resultados 
• Defi n i r  mecan ismos para tratamento de não conform idades 
• Estabelecer as comissões obrigatórias 
Gerente da Qua l idade 

Gestão de Riscos 

Identificação e m itigação riscos visando um sistema seguro 

• E laborar mapa de riscos 
• Elaborar mecanismos de controle dos riscos 
• Defi n i r  mecan ismos para tratamento de eventos sentine la e rec lamações 
Gerente da Qua l idade 

Gestão da Estrutura 

Adequação de toda a estrutura necessá ria ao funcionamento da organização conforme 
as exigências lega is e regu lamenta res 

• Identifica r todas as exigências gera is e específicas conforme o perfi l da organização 
• Identifica r gaps existentes 
• Adequar procedimentos, i nsta lações e equipamentos necessá rios, conforme perfil 
• I mp lementar mecanismos que garantam a d isponib i l idade dos serviços essenciais 

(água, energia, oxigên io, gás, etc) 
• E laborar cronograma de manutenções (preventiva e corretiva ) 
• Implanta r procedimentos a l i nhados aos pri ncípios da sustentab i l idade ambiental 
D i retor de Apoio 

\ r 
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Titulo Gestão do Corpo Clínico 

Resumo Estabelecer d i retrizes gerais para atuação e desenvolvimento do corpo cl ínico na 

organ ização 

Objetivos • Regula rizar contratos dos profissionais do corpo cl ínico 

• Estabelecer o regimento interno do corpo c l ín ico 

• Imp lantar o modelo de exce lência da assistência 

• E labora r  os protoco los e d i retrizes c l ín icas mu lt iprofiss ionais 

• Part ic ipar das com issões obrigatórias 

• Estabelecer os protoco los gerenciados 

• Imp lantar ind icadores assistenciais 

Responsável Diretor Técn ico 

Titulo Gestão da Assistência Multidisciplinar 

Resumo Estabelecer d i retrizes gerais e procedimentos para atuação assistencia l da equ ipe 

mu ltidisci p l inar 

Objetivos • Imp lantação da Assistência de Enfermagem (SAE) 

• Imp lantação de d i retrizes e procedimentos para assistência fisioterápica, 

laboratoria l ,  nutriciona l ,  psicológica, social, fa rmacêutica 

• Imp lanta r ind icadores assistenciais 

Responsável Diretor Técn ico e D i retor de Enfermagem 

Duração Estimada Do Projeto 
• Conquista da Certificação Nível 1 ONA : 16 meses 

Cronograma 

2 4 3 7  

Í1; 
1 1 

Trata-se de um cronograma geral que será pactuado com a organização, na abertura do pr ·eto, 
podendo, durante o curso de implantação, sofrer alterações por múltiplos fatores, o que proporcionará 
antecipação ou atraso na proposta geral. Na ocorrência destes fatores, durante as reuniões de 
avaliação ajustes devem ser efetivados. 

Gestão de Projetos 
Gestão Estratégica do egócio 
Gestão de Pessoas 
Gestão de Processos GPr 
Gestão de R iscos GRi 
Gestão da Estrutu ra GEs 
Gestão do Corpo C l ín i co GCC 
Gestão da  Assistênci a Mu ltiprofissiona l GAM 
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Software De Gestão Da Qualidade 
Contratação e implantação de Software de Gestão da Qualidade, por meio de empresa parceira, para 
automação dos seguintes processos: 

• Gestão do Planejamento (indicadores, planos de ação, desempenho dos processos) 
• Gestão de Documentos 
• Gestão de Riscos e Auditorias 
• Gestão de Ocorrências 
• Gestão de Competências 

Fatores críticos de sucesso 

• Aferir Status de prioridade estratégica para o Hospital, portanto precisa da dedicação da alta 
direção do CHPEO. 

• Continuidade do contrato de gestão da Organização Social. 
• Apoio da Secretaria de Saúde. 

Análise de viabilidade técnica-operacional e econômica do Projeto 
Essa análise será emitida pela Estrutura Diretiva do Hospital em parceria com a Secretaria de Saúde, 
na primeira reunião de análise de desempenho da gestão do Hospital. 

f/. /v ' f () 
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Considerando os objetivos estabelecidos no Modelo de Gestão do CHPEO, apresentado pela 
Organização Social através do seu Programa de Trabalho, passaremos agora a descrever o eixo 
Ensino e Pesquisa, observando a estrutura já existente a qual será mantida e ampliada para 
atingimento de tais objetivos. 

É compromisso da Organização Social manter o CHPEO como campo de estágio e formação de 
profissionais da saúde. 

A estrutura de Residência Médica será mantida conforme condição existente, observando a legislação 
de referência abaixo relacionada, bem como os i ndicadores de avaliação já propostos pelo Edital 
02/2015. 

SITUAÇÃO ATUAL 

Residência Médica 
No momento o CHPEO abriga estágios de 1 O Programas de Residência Médica da Secretaria de 
Saúde de Campinas com oferta de 104 vagas de Residência sendo que 44 vagas de R1 ou ingresso , 
na Residência Médica: ( / 

../ Clínica Médica (12 vagas R1  e 12 vagas R2), 
../ Pediatria (6 vagas R1  e 6 vagas R2), 
../ Psiquiatria (4 vagas R1, 4 vagas R2 e 4 vagas de R3), 
../ Medicina de Família e Comunidade (4 vagas R1 e 4 vagas R2), 
../ Cirurgia Geral (6 vagas R1 e 6 vagas R2), 
../ Otorrinolaringologia (2 vagas R1, 2 vagas R2 e 2 vagas R3), 
../ Oftalmologia (3 vagas R1, 3 vagas R2 e 3 vagas R3), 

(, 

../ Anestesiologia (2 vagas R 1 ,  2 vagas R2 e 2 vagas R3),

. 

y', 
../ Ortopedia (4 vagas R1, 4 vagas R2 e 4 vagas R3) e, 

O ./ Urologia (1 vaga R1, 1 vaga R2 e 01 vagas R3). 

� // 
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Esses programas serão gerenciados por médicos contratados e por servidor público designado pela 
Secretária Mun icipal de Saúde/DGDO que, juntamente com o Diretor Técnico do CHPEO, constituirá 
a Comissão de Residência Médica (COREME). 
Todas e quaisquer decisões de ensino, da COREME e da COREMU (Comissão de Residência 
Multiprofissional), recentemente criada visando instituir a Residência Multiprofissional, só poderão ser 
tomadas, após ciência e anuência da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. 
Caberá à Organização Social cuidar dos espaços de estágio e rodízio, das escalas de descanso e 
alimentação dos residentes, elaborar os programas pedagógicos e providenciar os preceptores dos 
Programas de Residência Médica e Multiprofissional. 
Em conjunto com a Secretaria fará o gerenciamento do processo de cadastro de programas provisório 
de Residência Médica e Multiprofissional em Saúde, a solicitação de cadastro 5 anos e permanente 
de programas de Residência Médica e Multiprofissional em Saúde, o cadastro de bolsas junto ao Pró
Residência e alimentação dos Sistemas da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), 
Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) e Pró-Residência 
(Sigresidência). 
As senhas destes sistemas pertencem à Secretaria Mun icipal de Saúde de Campinas cabendo à 
Organização Social a responsabilidade de alertar sobre datas, prazos destes processos e o todo 
serviço de contatos com as instituições pertinentes, a preparação dos documentos das vistorias, 
documentos dos residentes como: matrículas, prontuários dos residentes, desistências, 
acompanhamento do processo de seleção, atestados, ausências, bem como, todos e quaisquer 
documentos necessários para o gerenciamento do processo de Residência Médica e Multiprofissional, 
atividades realizadas pela secretária da COREME e COREMU. 
Ações como a abertura de novos Programas de Residência Médica e Multiprofissional em Saúde, 
ampliação de novas vagas de cursos já existentes e dificuldades que a COREME, COREMU e Direção 
Técnica do CHPEO não conseguirem resolver serão levadas para conhecimento e participação da 
Secretaria Mun icipal de Saúde/DGDO. 

1 

Trimestralmente será elaborado e enviado ao DGDO os relatórios com a análise situacional dos ' 
Programas de Residência Médica e Multiprofissional em Saúde e, mensalmente, até o primeiro dia útil 
de cada mês, o envio de todas as atas das reuniões mensais da COREME e da COREMU, a qual a 
participação do DGDO deverá ser garantida, e lista dos residentes contendo: nome completo, número 
de cadastro de registro profissional, ano da residência e programa da residência apontando quem 
recebe bolsas do Pró-residência e quem recebe bolsa custeada com repasse da Secretaria Mun icipal 
de Saúde. 
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Financiamento das Bolsas: 
A situação do financiamento das bolsas de Residência Médica, no momento, é a seguinte: até 20 
bolsas custeadas com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Campinas/Secretaria Municipal de 
Saúde e 85 bolsas custeadas pelo Pró- Residência. Divisão por programa: 

• Clínica Médica - 12 bolsas custeadas pelo Pró- Residência e 12 bolsas custeadas com 
recursos próprios PMC/SMS; 

• Pediatria - 8 bolsas custeadas pelo Pró-Residência e 4 bolsas custeadas com recursos 
próprios da PMC/SMS; 

• Psiquiatria - 12 bolsas custeadas pelo Pró- Residência; 
• Medicina de Família e Comunidade - 8 bolsas custeadas pelo Pró- Residência; 
• Cirurgia Geral - 12 bolsas custeadas pelo Pró- Residência; 
• Otorrinolaringologia - 6 bolsas custeadas pelo Pró- Residência; 
• Oftalmologia - 9 bolsas custeadas pelo Pró- Residência; 
• Anestesiologia - 6 bolsas custeadas pelo Pró- Residência; 
• Ortopedia - 1 2  bolsas custeadas pelo Pró- Residência; 
• Urologia - 4 bolsas custeadas com recursos próprios da PMC/SMS. 

Programas de Estágio 
Além de abrigar os estágios da Residência Médica da Secretaria de Saúde de Campinas e gerenciá
los, se faz necessário, também, ser campo de estágio e gerenciar estes campos de estágios para 
graduação de Medicina e outros cursos da saúde, cursos técnicos, Residência Multiprofissional de 
Saúde, cursos de extensão, aprimoramento e pesquisa na área da Saúde. No momento há, no 
CHPEO, estágios de Residência de Bucomaxilo da São Leopoldo Mandic, Residência Multiprofissional 
em Saúde da Unicamp, Residências Médicas do Hospital Municipal Mário Gatti, da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas e Maternidade de Campinas. Na graduação há os estágios de 
Medicina da São Leopoldo Mandic com todos os anos; Internato da Medicina, em Pediatria e, 
Enfermagem da PUCC; Fisioterapia Respiratória, Nutrição e Enfermagem da UNI P. 

\) 

/ 

Além de manter a organização já instalada de Ensino-Serviço será pleiteada a certificação e 
manutenção de certificação de Hospital de Ensino e certificações das Residências junto às 
Associações ou Sociedades de Especialidades Médicas. Será também avaliada, junto à Secretaria 
Municipal de Saúde, a possibilidade de ser campo de estágio de outros cursos de graduação e 

r
ós2 

graduação na área da saúde. 

/ ( 

/ 
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OBJETIVOS DA ÁREA DE ENSINO E PESQUISA 

./ Manter a organização já instalada de ensino-serviço; 
./ Montar alguns serviços e comissões com a finalidade de certificação e manutenção de 

certificação de Hospital de Ensino 
,/ Certificações das Residências junto às Associações ou Sociedades de Especialidades 

Médicas; 
./ Montar programa de Residência Multiprofissional; 
./ Avaliar junto com a secretaria de Saúde a possibilidade de ser campo de estágio de outros 

cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde; 
./ Atender aos indicadores de qualidade de ensino. 

Será planejado e desenvolvido com validação e apoio da Secretaria de Saúde, o atendimento aos 
requisitos da Portaria lnterministerial Nº 285, de 2015 - Redefine o Programa de Certificação de 
Hospitais de Ensino (HE), visando obter a certificação do CHPEO como Hospital de Ensino. 

Entre os requisitos destacamos: 

1 - Ter constituídas e em permanente funcionamento as comissões assessoras obrigatórias pertinentes 
a todos os estabelecimentos hospitalares, que são: 
a) Comissão de Ética Médica e de Enfermagem; 
b) Comissão de Documentação Médica e Estatística; 
c) Comitê de Ética em Pesquisa; 
d) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; 
e) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 
f) Comissão de Óbitos; 
g) Comissão de Revisão de Prontuários; 
h) Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional; 
i) Comissão de Farmácia e Terapêutica; e 
j) Comissão de Proteção Radiológica; 

l i  - Ter constituídas e em permanente funcionamento, quando couberem, as comissões assessoras 
pertinentes, de acordo com o perfil assistenci�I do estabelecimento hospitalar, que podem ser: C,c 
a) Comissão de Transplantes e Captação de Orgãos; 

�/ 
b) Comitê Transfusional; 
c) Comissão de Residências em Saúde; \ 
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d) Comissão de Mortalidade Materna e de Mortalidade Neonatal; 
e) Comissão de Biossegurança; e 
f) Comissão de Ética no Uso de Animais; 

Ili - Participar dos programas e políticas prioritárias do SUS, incluindo as Redes Temáticas de Atenção 
à Saúde, de acordo com seu perfil assistencial; 

IV - Constituir-se como um ponto de atenção, cuja missão e perfil assistencial devem ser definidos 
conforme o perfil demográfico e epidemiológico da população e de acordo com o desenho da RAS 
loco-regional, vinculados a uma população de referência com base territorial definida, com acesso 
regulado e atendimento por demanda referenciada ou espontânea; 

V - Disponibilizar para a regulação do SUS os serviços contratualizados, de acordo com as pactuações 
loco-regionais; 

VI - Garantir o direito do usuário ao acompanhante e à visita aberta, dispondo de condições técnicas, 
humanas e de ambiência; 

VI 1 - Adotar programa de acolhimento com protocolo de classificação de risco quando dispuser de 
serviço de urgência e emergência ou maternidade; 

VIII - Garantir os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e equipamentos de acordo com o porte e 
perfil assistencial do hospital, com no mínimo: 
a) Patologia clínica, dentro ou fora do ambiente hospitalar, com coleta no hospital ; 
b) Radiologia simples no ambiente hospitalar; 
c) Acesso a eletrocardiografia; 
d) Acesso a ultrassonografia; 

7 
e) Acesso a endoscopia digestiva; 
f) Equipamentos e insumos para suporte avançado de vida e transporte seguro; 

f g) Unidade de Terapia Intensiva (UTI), tipo l i  ou tipo 1 1 1 , conforme disposto na Portaria nº 3.432/GM/MS, 
de 12 de agosto de 1998, ou acesso garantido à UTI, conforme pactuação loco-regional; 

( h) Assistência farmacêutica, assistência nutricional, processamento e esterilização de roupas e 
materiais, transporte sanitário, higiene e limpeza, e demais serviços assistenciais e de apoio, próprios 
ou terceirizados, conforme normas vigentes; e 
i) Equipe multiprofissional compatível com o porte e perfil assistencial do hospital, segundo 
regramento vigente; 
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IX - Manter o prontuário ún ico dos pacientes padronizados e com registros completos; 

X - Atual izar de forma regular e sistemática os sistemas de a l imentação obrigatória do SUS; e 

XI - Garantir a implementação das seguintes ações de segurança do paciente: 
a) Ter implementado Núcleo de Segurança do Paciente; 
b) Ter elaborado um Plano de Segurança do Paciente; 
c) Manter ativa a Notificação de Eventos Adversos (Notivisa) ; 
d) Ter, no mín imo, implementados os protocolos de Identificação do Paciente e H ig ienização das Mãos; 
e) Desenvolver um plano de implantação dos demais protocolos, de acordo com o perfi l assistencial 
da instituição, a ser implementado no prazo máximo de 02 (dois) anos. 

Novos PROJETOS DE FORMAÇÃO E ESTÁGIO 

A ampliação da área de formação e estágio observará uma estratégia de al inhamento ao perfil 
epidemiológico prevalente, a vocação do atendimento prestado pelo CHPEO, bem como o plano de 
trabalho da Secretaria de Saúde. 

\)___ 
Objetivos 

J ./ Proporcionar o exercício da competência técnica e o compromisso profissional com a real idade 
do país . 

./ Refleti r  sobre o trabalho real izado, sanando as d ificuldades encontradas . 
./ Compreender a cultura organizacional do processo de trabalho do setor . 
./ Proporcionar aos acadêmicos vivência profissional ,  de maneira a perm itir a sua inserção no 

processo do trabalho hospitalar . 
./ Promover conhecimento da real idade, com vistas a real izar transformações sócio-pol ítico

culturais . 
./ Fomentar experiências para a construção de relacionamentos interpessoais 

interd iscipl inares no contexto institucional , grupal e comunitário . 
./ Possib i l itar oportun idade para o desenvolvimento de competências, habi l idades e atitude 
./ Propiciar ampl iação ao processo ensino-aprendizagem,  mediante o fortalecimento 

potencial idades do educando e o apoio ao aprimoramento pessoal  e profissional .  
./ Estimular o desenvolvimento da criatividade e da inovação . 
./ Incentivar a aproximação pedagóg ica e social entre as Institu ições Ensino-Serviço-Sociedade . 
./ Proporcionar o conhecimento dos espaços hospitalares, seus recursos e apl icações. 

/ ,/ 

o usuário. 
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Neste sentido serão avaliados novos projetos, com base na proposta formal de sua implementação, 
conforme modelo seguinte: 

• Título do Projeto: 

Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, 
compreendido entre um início e fim definidos. (Project Management lnstitute (PMI)). 

• Justificativa: 

Abordar a relevância do projeto para a estratégia da Instituição, indicando: 

./ O objetivo geral do projeto 
./ E as questões a "resolver" ou "minimizar" com o produto obtido pelo projeto 

• Escopo: 

Abrangência da aplicação do projeto. 

• Metodologia: 

Definição da (s) metodologia (s) adotada (s) e sua forma de desenvolvimento. 

• Equipe do projeto: 

Coordenação do projeto, equipe do projeto e forma de atuação. 

• Recursos: 

Indicar os recursos necessários para o desenvolvimento e implementação do projeto, incluindo a 
capacitação da Equipe e o uso de terceiros (Empresas especializadas no Tema do Projeto). 

• Investimentos: 

Indicar o orçamento necessário para desenvolvimento e implementação do projeto. 

• Cronograma: 

Etapas da execução do projeto . 

• Fatores Críticos De Sucesso: 

Identificação dos pontos chave que definem o sucesso ou o fracasso de um projeto, podeiv S) r 
entendidas como disciplinas ou áreas de gestão que deve ser dada uma atenção diferencia'à"â' e 
constante a fim de obter alto desempenho garantindo o sucesso do projeto 

• Análise De Viabilidade 

Análise de viabilidade técnica-operacional e econômica do Diretor de Ensino e Pesquisa. ()1( 
Realizar a análise de viabilidade visando subsidiar na decisão de ir adiante ou não com o pr

r
jeto. 
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• Aprovação 

Os projetos para novas implantações na área de Ensino e Pesquisa serão submetidos a aprovação da 
Diretoria do CHPEO e validação da Secretaria de Saúde. 

NORMAS DE ESTÁGIO 

� Direitos do Estagiário 

• Apresentar sugestões que contribuam para o desenvolvimento e melhora das atividades de 
estágio (formulário de avaliação). 

• Receber, além das orientações gerais, orientações permanentes quanto às dúvidas pertinentes 
ao estágio, dentro dos horários estabelecidos e agendados previamente. 

• Receber o crachá para suas atividades no interior do CHPEO. 
• Receber em sua IES (Instituição de Ensino Superior) ou no CHPEO a Integração Institucional, 

conforme data agendada e informada. 
• Ter livre acesso para consulta do Manual de Ensino e Pesquisa, do Regimento Interno do Corpo 

Clínico, do Manual de Prevenção e Tratamento de Infecções e do Manual do Colaborador do 
CHPEO na DEP (Diretoria de Ensino e Pesquisa) e na Biblioteca. 

� Deveres do Estagiário 

O estagiário, além de respeitar as normas gerais e dos setores do CHPEO, tem os seguintes deveres: 

• Participar da Integração Institucional realizada pela DEP do CHPEO. 
• Agir de forma ética, cumprindo as normas disciplinares de trabalho e preservando sigilo 

referente às informações a que tiver acesso no Hospital. 
• Preencher e devolver o formulário de avaliação da DEP. 
• Adentrar ao CHPEO acompanhado do professor/preceptor. Destaca-se que não será permitida 

a permanência fora do horário de estágio. I 

• Estar portando seu próprio crachá, em local visível (no tórax), sem nada encobrindo, se 
que estiver nos espaços do CHPEO, para efeito da perfeita identificação. 

• 

• 

Nos casos de esquecimento do crachá de identificação, o mesmo deverá informar nome e setor 
aos agentes de portaria, para que preencham em relatório as ocorrências diári,..� 
Posteriormente, serão encaminhados a Recepção Principal para aquisição da etiqueta ( � 

1 identificação provisória. 
/� 

Acessar o Complexo Hospitalar somente pelo acesso lateral (rampa do colaborador).
/ 'J 
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• Apresentar-se adequadamente, devendo usar: jaleco contendo logotipo da Instituição 
Formadora, roupa branca, sapato ou tênis (ambos fechados), cabelos presos, unhas aparadas 
e limpas. 

• Desempenhar o seu estágio conforme previsto no plano de atividades. 

• Zelar pelo patrimônio da Instituição, evitando danos, bem como gastos indevidos e 
desnecessários. 

• Prezar pelo relacionamento amistoso e cordial com a equipe do CHPEO, colegas, 
professores/preceptores e pacientes. 

• Usar de discrição sobre qualquer informação confidencial de que tenha conhecimento durante 
o estágio. 

• Cumprir o horário estabelecido, observando sempre a pontualidade. 
• Responsabilizar-se pelo material que lhe for confiado. 
• Não rasurar os documentos referentes aos estágios. 
• Exercer as atividades conforme protocolos, instruções de trabalho e normas estabelecidas pela 

unidade. 
• Respeitar e fazer cumprir o plano terapêutico estabelecido pela equipe multidisciplinar do 

Hospital. 
• Todos os registros nos prontuários devem conter nome e sobrenome, nome e número do 

conselho. 
• Qualquer desacordo entre usuário e equipe de estagiário deve ser comunicado imediatamente 

ao responsável pelo setor para intervenção. 

• Utilizar os EPl's na manipulação dos pacientes de acordo com Manual na CCIH (Manual de 
Prevenção e Tratamento de Infecções) ou orientação do responsável pela área, bem como 
contribuir para o controle de infecção hospitalar. 

� É vedado ao estagiário 
• Apresentar-se em setor de estágio ou nas pendências do CHPEO sem a devida identificação 

(crachá de identificação). 
• É proibida a entrada no Hospital com bolsas e mochilas, haja vista que o Hospital não se1 

responsabiliza pela perda ou extravio de objetos pessoais. 
• 

• 

• 

Apresentar-se em setor de estágio sem acompanhamento do professor/preceptor, bem como nele 
permanecer desacompanhado. 
Adentrar no Hospital portando alimentos. /7 
Fumar nas dependências do Hospita l .  

::: / ( 
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• Oferecer aos pacientes alimentos que não estão previstos em prescrições médicas, bebidas, 
cigarros etc. 

• Uso de adornos (pulseiras, anéis e adereços em geral) e roupas inadequadas ao ambiente 
hospitalar. 

• Realizar quaisquer atividades em campo de estágio sem a autorização do professor/preceptor do 
estágio. 

• Utilizar linguagem inapropriada ou em alto tom nas dependências do Hospital. 
• Desrespeitar o usuário e profissionais que atuam no Hospital. 
• Utilizar telefone celular, fones de ouvido, aparelhos sonoros ou máquinas fotográficas durante as 

atividades de estágio, exceto em casos previamente autorizados pelos setores responsáveis e/ou 
direção do hospital. 

• Trazer ou facilitar a entrada de amigos, parentes, acompanhantes, observadores e outros para 
visitar o Hospital durante as atividades de estágio. 

• Comentar assuntos confidenciais referentes ao Hospital ou pacientes, seu tratamento e seus 
familiares. 

• Retirar material do setor sem autorização do gestor da área. 
• 

• 

• 

• 

Consumir lanches e refeições oferecidos aos funcionários do Hospital. 

Utilizar os telefones do hospital para realização de chamadas particulares ou não sem autorização . 

Fazer qualquer tipo de refeição nas unidades de observações e internamentos . 
Utilizar as copas dos setores destinadas aos colaboradores sem prévia autorização . 

• Fotografar documentos, prontuários, exames, usuários ou qualquer atividade desenvolvida no 
Hospital. 

• Realizar qualquer tipo de comércio nas dependências do hospital. 

>- Normas Disciplinares 

No descumprimento de qualquer uma das vedações e normas, o aluno será em primeira instância 
Í advertido verbalmente, por escrito e se persistir com os erros será suspenso das atividades prática 

temporariamente ou definitivamente, sem direito à reposição da carga horária. 

Visando organizar e disciplinar as atividades dos discentes vinculados/inseridos no CHPEO e, e 
especial, para que não ocasionem prejuízo ao serviço de assistência, o discente que deixar de cumprir 

� I 

/ 

as normas de estágio e normas gerais do CHPEO estarão sujeitos as seguintes penalidade0Z 
disciplinares: 

(P y 1 - Advertência verbal; 

l i  -:��;��:::�:;:�ºe::
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Ili - Suspensão temporária; 
IV - Suspensão definitiva das atividades de estágio. 

As penalidades disciplinares serão aplicadas pelo CHPEO nos seguintes casos: 
Advertência verbal, nos casos de indisciplina, de insubordinação ou de desídia, desde que 
reconhecida sua mínima gravidade; 
Advertência escrita, nos casos de reincidência ou nos mencionados no item anterior, desde que 
reconhecida a falta como de média gravidade; 
Suspensão temporária, nos casos de reincidência de falta já punida com advertência escrita ou todas 
as vezes que a transgressão disciplinar ou funcional se revestir de maior gravidade. Ressalta-se que 
a suspensão temporária é limitada a 1 O (dez) dias consecutivos; 
Suspensão definitiva das atividades de estágio, nos casos de reincidência da 4ª suspensão 
temporária ou por agressões físicas em colaboradores ou usuários. 

A competência para aplicação das penalidades caberá: 
1 - Diretor de Ensino e Pesquisa e Coordenador do Setor/Serviço para sansão mencionada no item I 
(advertência verbal); 
l i  - Diretor de Ensino e Pesquisa para sansões mencionadas nos itens l i  (advertência escrita), Il i 
(suspensão temporária) e IV (suspensão definitiva). 

� Termo De Compromisso 
O Termo de Compromisso de Estágio define o compromisso que o estagiário estabelece com o 
CHPEO. Este documento é necessário para assegurar que a permanência do estudante no período 
de realização do estágio não gere vínculos empregatícios com a Instituição que concede espaço para 
a realização de atividades práticas e que o mesmo está ciente e de acordo com o Manual de Ensino e 
Pesquisa, o Regimento Interno do Corpo Clínico, o Manual de Prevenção e Tratamento de Infecções 
e o Manual do Colaborador. 

� Atribuições Do Professor/Preceptor De Estágio 

• Responsabilizar-se pelo planejamento das atividades do ensino, referentes ao conteú{� 
programático da disciplina, assim como pela sua aplicação. 

• Promover estudos visando melhoria do aprendizado dos acadêmicos e dos programas do 

• 

• 

• 

ensino. 
Estar presente nos locais de realização do estágio . 
Orientar e supervisionar as atividades de acordo com o programa de estágio . 
Controlar a frequência do acadêmico, bem como o cumprimento do horário . 
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• Promover estudos permanentes para a melhoria da qualidade das atividades propostas e do 
aprendizado. 

• Responsabilizar-se pela aplicação e devolução da ficha de avaliação do estágio à DEP. 
• Solucionar as questões pertinentes ao estágio com base nas normativas do presente manual 

e normas gerais do CHPEO. 
• Responsabilizar-se pelo controle de confirmação (início e término) do estágio junto à DEP. 
• Responsabil izar-se pela devolução das capas dos crachás. 
• Contribuir para o cumprimento deste manual junto a sua equipe. 
• Participar das reuniões sempre que convocadas pela DEP-CHPEO. 

>- Controle De Estágio 

O controle do estágio ocorrerá da seguinte maneira: 

• Cronograma de programação da realização do Estágio. 
• Controle de frequência assinada pelo professor (início e término). 
• Ficha de aval iação do estágio dos discentes. 

INDICADORES DE DESEMPENHO Do EIXO ENSINO E PESQUISA 

O sistema de indicadores a ser estruturado no CHPEO visa atender a área de Ensino e Pesquisa e 
parte da proposta de trabalho de Maria Stella Lobo sobre indicadores de Hospitais de Ensino. Tais 
indicadores serão implantados gradativamente e serão base para avaliação e controle de desempenho 
do atual programa ensino-serviço e, futuramente, do programa Hospital de Ensino: 

Indicadores de Estrutura: 

./ Implementação das DCN para os cursos da saúde e diretrizes da CNRM e COREMU. / Y 

../ Existência GT multiprofissional de integração ensino serviço (representantes preceptores/ / 
supervisores, residentes, administração do processo de ensino do CHPEO e técnicos de ensinõ' 
da gestão da secretaria de saúde DGDO/DS) . 

../ Apresentar biblioteca (estrutura física e acesso virtual ,  acervo, base de dados) . 
./ Demonstrar ter estrutura de espaço, leitos, equipamentos e número de preceptores e docentes / 

ideal para a realização de estágios da graduação e residência de acordo com DCN, CN�-/ 
COREMU. 

L\ An 
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../ Montar e manter funcionando as Comissões Hospitalares necessárias para certificação de 
Hospital de Ensino segundo PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 285, DE 24 DE MARÇO DE 
2015 . 

../ Disponibilizar conectividade à rede de internet para que estudantes, residentes e equipe do 
CHPEO possa acessar biblioteca ou sistemas virtuais de atualização e aprendizagem . 

../ Disponibilizar plataforma de Educação à distância para a equipe da CHPEO, seus estudantes 

e residentes. 

Indicadores de processo: 

../ Incentivo a formação de preceptores que atuem em toda a rede de saúde do município, 
inclusive no Complexo Hospitalar . 

../ Incentivo para que gestores das residências, preceptores e residentes tenham acesso a cursos 
de educação continuada e a Congressos Científicos relevantes para suas áreas de atuação e 

formação . 
../ Desenvolvimento de ações de Educação Permanente para os trabalhadores do Complexo 

Hospitalar visando ao trabalho multiprofissional, à diminuição da segmentação do trabalho e à 
implantação do cuidado integral. 

../ Incentivo à realização de atividades da residência médica realizadas fora do hospital - na rede 
de saúde . 

../ Interface do Complexo Hospitalar com a Atenção Básica - Estabelecimento de relações de 
cooperação técnica no campo da atenção e da docência, entre os diferentes serviços do SUS . 

../ Participação de estudantes e residentes em programas de humanização . 
../ Estímulo à participação dos estudantes e residentes nas diversas comissões . 
../ Existência de projeto institucional de pesquisa científica e avaliação tecnológica . 
../ Inserção de estudantes e residentes em diversificação das tecnologias de cuidado, que levem 

à redução do tempo de permanência da internação hospitalar (hospital dia, atenção domiciliar 
e cirurgia ambulatorial) . 

../ Inserção de estudantes e residentes em atividades de vigilância epidemiológica/ 
hemovigilância, farmacovigilância e tecnovigilância em saúde . 

../ Funcionamento ativo de COREME/COREMU . 
../ Cooperação técnica e de campo de estágio com a residência médicas e multiprofissionai 

ligadas à Secretaria de Saúde. Trocas de campos de estágios com qualificação destes ca�po 
juntos com os Programas de Residência médica e multiprofissional ligadas a Secretaria de 
Campinas demonstrando através de termos de cooperação técnicas e de formação firmad/ } _ 
entres os Programas ligados ao CHPEO e programas ligados à Secretaria de Saúde. ( / ( 
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./ Adoção pelo CHPEO de protocolos cl ínicos, técn ico-assistenciais e operacionais internos, 
real izados em conjunto com a Secretaria de Saúde ou de acordo com as diretrizes e 
necessidades da secretaria de saúde. 

Indicadores de resultado: 

./ Nº de projetos real izados pelo CHPEO vinculados à Secretaria de Saúde/ano. Pelo menos 1 
(um) . 

./ Real ização de cursos de Educação Continuada e/ou Permanente para os trabalhadores do 
CHPEO com apresentação da quantidade e variedade dos cursos , número de inscritos e 
número de egressos dos cursos. Pelo menos 1 (um) por semestre . 

./ Apresentação de porcentagem mín ima de Estágios de Residência Médica e Mu lt iprofissional 
fora do CHPEO preconizado pela CNRM e pela CNRMS. Apresentação relatório trimestral .  

./ Número de estág ios/programas desenvolvidos na rede básica. Pelo menos 1 para cada área 
profissional ou de acordo com a diretriz do curso de graduação e/ou de acordo com a d i retriz 
da CNRM ou CNRMS . 

./ Elaboração conjunta de protocolos cl ín icos, técn ico-assistenciais e operacionais da equ ipe 
l igado ao ensino e pesquisa do CHPEO junto com técnicos da secretaria de saúde. Participar 
da real ização da atual ização de protocolos cl ín icos da secretaria de Campinas em 6 meses e 
reaval iação real izada a cada 6 meses, apresentada e aprovada nas câmaras técnicas e/ou 
locais decisórios . 

./ Pesquisa apl icada aos problemas relacionados aos objetivos do CHPEO e da secretaria de 
saúde - No. de trabalhos publ icados que contemplem um elenco de palavras-chave 
relacionadas aos temas relevantes. Pelo menos 1 trabalho para tema relevante/ano (os temas 
relevantes serão escolhidos pelo GT multiprofissional de integração ensino-serviço) . 

./ Reunião trimestral do GT Ensino/serviço com realização de relatórios contendo propostas ,  
acompanhamento e aval iação de atividades ensino/serviço . 

./ Demonstrar real ização de reuniões mensais registrada em atas da COREME e da COREMU . 
./ Real ização de pelo um curso anual de formação de preceptores p/ o SUS . 
./ Real ização de cursos para rede básica a fim de qual ificar a rede básica. Pelo menos 1 curso(\ 

por semestre. , \ 
./ Apresentação das atas das comissões hospitalares a cada 6 meses demonstrando participaçã I 

dos residentes nestas comissões. 
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LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

1 .  Considerando Constituição de 1 988 que no: "Capítulo l i  - Da Seguridade Social, Seção 1 -
Disposições Gerais, Seção l i  - Da Saúde 
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 
Il i - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde" 

2. Considerando A Lei 8080/90 no: "Capítulo 1 - Dos objetivos e atribuições do SUS, em seu artigo 6° 

"Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 
Ili - a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde; Capítulo IV - Dos recursos 
Humanos, em seu artigo 27° 1 - "organização de um sistema de formação de recursos humanos em 
todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de 
permanente aperfeiçoamento de pessoal; Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o 
Sistema Único de Saúde-SUS constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas 
específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional." 

3. Considerando a portaria GM/MS n°95, de 26 de janeiro de 2001 que: Fala sobre a implantação das 
Normas Operacionais Básicas de 9 1 , 93 e 96 em seu capítulo l i  - Fortalecimento da Capacidade de 
Gestão no SUS. " 1 1 .3  - Do Processo de Controle, Avaliação e Regulação da Assistência . . .  35. O 
fortalecimento das funções de controle e avaliação dos gestores do SUS deve se dar principalmente, 
nas seguintes dimensões: 

A - avaliação da organização do sistema e do modelo de gestão; 
B - relação com os prestadores de serviços; 
C - qualidade da assistência e satisfação dos usuários; 
D - resultados e impacto sobre a saúde da população. " 

4. Considerando as Diretrizes Operacionais para os Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, 
no Pacto de Gestão que: "Estabelece diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos da 
descentralização, regionalização, financiamento, planejamento, Programação Pactuada e Integrada 
(PPI), regulação, participação social e gestão do trabalho e da educação em saúde". 
Sobre Educação e Saúde: Centrar, o planejamento, a programação e o acompanhamento 
atividades educativas e consequentes alocações de recursos na lógica de fortalecimento e qualificação 
do SUS e atendimento das necessidades sociais em saúde. Considerar que a proposição de ações 
para formação e desenvolvimento dos profissionais de saúde para atender às necessidades do suv] 
deve ser produto de cooperação técnica, articulação e diálogo entre os gestores das três esferasf � 

1 
governo, as instituições de ensino, os serviços e o controle social, e podem contemplar açõvÓ 
campo da formação e do trabalho. Da responsabilidade na educação em saúde: As responsabilidades 
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a seguir serão atribuídas de acordo com o pactuado e/ou com a complexidade da rede de serviços 
localizada no território municipal. 
- Articular e cooperar com a construção e implementação de iniciativas políticas e práticas para a 
mudança na graduação das profissões de saúde, de acordo com as diretrizes do SUS. 
- Promover e articular junto às escolas técnicas de saúde uma nova orientação para a formação de 
profissionais técnicos para o SUS, diversificando os campos de aprendizagem. " 

5. Considerando Nova Diretriz CURRICULAR para os cursos de Medicina - 2014: "CAPITULO I DAS 
DIRETRIZES Art. 4

º Dada a necessária articulação entre conhecimentos, habilidades e atitudes 
requeridas do egresso, para o futuro exercício profissional do médico, a formação do graduado em 
Medicina desdobrar-se-á em nas seguintes áreas: 

1 - Atenção à Saúde; 
l i  - Gestão em Saúde; 
Il i - Educação na Saúde. 

CAPÍTULO Il i DOS CONTEÚDOS CURRICULARES E DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA. Art. 24 A formação em Medicina incluirá, como etapa integrante da 
graduação, estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço, em regime de internato, sob 
supervisão em serviços próprios, conveniados ou em regime de parcerias estabelecidas por meio de 
Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde com as Secretarias Municipais e Estaduais de 
Saúde, conforme previsto no art. 12 da Lei n.0 12.871, de 22 de outubro de 2013. 

§ 1 º A preceptoria exercida por profissionais do serviço de saúde terá supervisão de docentes 
próprios da IES; 

§ 2° A carga horária mínima do estágio curricular será de 35% (trinta e cinco por cento) da carga 
horária total do Curso de Graduação em Medicina. 

§ 3
º O mínimo de 30% (trinta por cento) da carga horária prevista para o internato médico da 

Graduação em Medicina será desenvolvido na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e 
Emergência do SUS, respeitando-se o mínimo de dois anos deste internato. 

§ 4° Nas atividades do regime de internato previsto no parágrafo anterior e dedicadas à Atenção 
Básica e em Serviços de Urgência e Emergência do SUS, deve predominar a carga horária dedicada ( aos serviços de Atenção Básica sobre o que é ofertado nos serviços de Urgência e Emergência. 
§ 5° As atividades do regime de internato voltadas para a Atenção Básica devem ser coordenadas e { 

voltadas para a área da Medicina Geral de Família e Comunidade. " 

6. Considerando a Resolução Nº 2 de 17 de maio de 2006 da COMISSÃO NACIONAL DE 
RESIDÊNCIA MÉDICA que: "Dispõe sobre requisitos mínimos dos Programas de Residência Méd:� / 
e dá outras providências. " /J / 
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7. Considerando a RESOLUÇÃO Nº 1, DE 25 DE MAIO DE 2015, do Ministério da Educação Secretaria 
de Educação Superior Comissão Nacional de Residência Médica que: 
"Regulamenta os requisitos mínimos dos programas de residência médica em Medicina Geral de 
Família e Comunidade - R1 e R2 e dá outras providências."  

8.  Considerando a RESOLUÇÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - CNRMS Nº 2 DE 13.04.2012 "Art. 2°. Os Programas de 
Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde serão orientados pelos princípios e 
diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, a partir das necessidades e realidades locais e regionais 
identificadas, de forma a contemplar os eixos norteadores mencionados na Portaria lnterministerial nº 

1.077 , de 1 2  de novembro de 2009. Art. 3° § 2° As Residências Multiprofissional e em Área Profissional 
da Saúde a que se refere o caput deste artigo constituem programas de integração ensino-serviço
comunidade, desenvolvidos por intermédio de parcerias dos programas com os gestores, 
trabalhadores e usuários, visando favorecer a inserção qualificada de profissionais da saúde no 
mercado de trabalho, preferencialmente recém-formados, particularmente em áreas prioritárias para o 
SUS. " 

9. Considerando a PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 2.400, DE 2 DE OUTUBRO DE 2007. 
Estabelece os requisitos para certificação de unidades hospitalares como Hospitais de Ensino. Diário 
Oficial da União 2007; 
1 0. Considerando a PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 285, DE 24 DE MARÇO DE 2015 que: 
"Redefine o Programa de Certificação de Hospitais de Ensino (HE). " 

J 
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Considerando os objetivos estabelecidos no Modelo de Gestão do CHPEO, apresentado pela 
Organização Social através do seu Programa de Trabalho, passaremos agora a descrever a 
metodologia de Avaliação que será empregada para aferir o atingimento de tais objetivos. 

Faz parte do modelo de gestão a ser implantado no CHPEO assumir as seguintes 
responsabilidades: 

./ Acompanhar os resultados internos, visando à segurança, efetividade e eficiência na qualidade 
dos serviços; 

./ Avaliar o cumprimento das metas e a resolutividade das ações e serviços por meio de 
indicadores quali-quantitativos estabelecidas no instrumento formal de contratualização; / 

./ Avaliar a satisfação dos usuários e dos acompanhantes; 
./ Participar dos processos de avaliação estabelecidos pelos gestores do SUS; 
./ Realizar auditoria clínica para monitoramento da qualidade da assistência e do controle de 

riscos; 
./ Monitorar a execução orçamentária e zelar pela adequada utilização dos recursos financeiros; 

previstos no instrumento formal de contratualização. 

A gestão do CHPEO terá grandes compromissos estratégicos e tático-operacionais passíveis de 
avaliação periódica. Dentre eles relacionamos os principais, bem como descrevemos como será 
conduzido o processo de avaliação desses compromissos. São eles: 

• Avaliação - Regularidade Legal Fiscal Do CHPEO 
• Avaliação - Controle De Metas Contratuais 
• Avaliação - Relatório De Prestação De Contas 
• Avaliação - Regularidade Dos Registros Da Atividade Hospitalar 
• Avaliação - Serviço De Atendimento Ao Usuário (SAU/Ouvidoria) 
• Avaliação - Auditoria Interna Da Qualidade 
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1 .  AVALIAÇÃO - REGULARIDADE LEGAL FISCAL DO CHPEO 

Serão controlados todos os documentos indicativos da regularidade fiscal do Hospital, conforme 
relação seguinte: 

· oescrição do Documentei 
Md@i·Hi) }W�·{@ ·,úiflfo% ·:@mM)!itJ: i,H?f@:':':Vi@%fü i$ii; 

Cadastro na Policia Federal 

Autorrzação de Aquisição e Utrhzação de M1soprostol 

Regulamento de Compras e Contratação de Obras e So,r,ços 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde · Ct<ES 

Abertura de CNPJ 

lnscnção Municipal 

Imunidade 

Regulamento Inst itucional de Recrutamento, S,leção e Cont1atação de 
Pessoal e Plano de Cargos, Salários e Beneficios 

Sohcrtação de registro da SESMT 

Protocolo de CIPA 

PGRSS-Programa de Gerenciamento de Resíduos de SeMços Saúde 

lmà8f�ãcr Respon$âvel 
·jMi%@,WEt::, 

Divisão de o,ntorpecentes 

V1gilánc1a Sanitária 

Ministério da Saúde 

Receita Federal 

P1 efe1tura 

Prefeitura 

MTE-$1 

Sind icato da Co1egorn; 

Prefe1tura/SVA 

Relé�ncia L 
&:ii11á, íiii1i1""'- _,1_11 

Decreto 4262 de 
1 0106102 

Portaria 344/1996 

Portana MS · 5 1 1  

Legislação Local 

Legislação Local 

Norma Regulamentadora N' 4 

Norma Regulam,ntadora N' !, 

RDC 306 
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Prazo + 1 
}. ·-
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�· 

Abertura do hospital Adn1in1stração 

Abertura do hospital Administração 

90 dias Diretoria 

Abertura do Hospital Adminrwaçâo 

Abertura do hospital Fiscal 

Abertura do hospital Admmistração 

Abertura do hospital Jundico 

90 dias D,retona 

�o dias SESMT/ Direção 

90 Dias SE.SMT /Direcão 

90 dias SCIH/Hotelarra!SESMT 

� 
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. •···• 

0e,crlçllo <lo DOC,l!"l�ll\O .. . . 
P1otocolo de Entrega da Produção dos Atendimentos Hospitalar�s (SIH) 

•• 

Protocolo de Entrega da Produção dos Atendimentos Ambulatona,s (SIA) 

Prntocolo de Entrega da P1odução dos Atendi111entos NÃO SUS (CIHA) 

Atualização do CNES 

Relatóno de Ati�dades Sociais (CD ou Arqur·10 Digital izado) 

Atas das R�uniões do Conselho d8 Admimstraçào 

Declarações Mu111c1pa1s (GISS. DES. BH ISS ISSQN on line, DESTP .) 

DARF PIS COO 6301 

DARF PIS. COFINS e CSLL COD 5856.5960,5979.5987 • 5952 

DARF IRRF COD 0583, 1 708. 3208 e 3280 

Certidão Mumc1pal 

CND INSS 

CRF - FGTS 

CND DMda Ativa/ Rêc�ita Fed�ral 

CND Estadual 

CND Municipal lmobil1âria ou Rol Nominal 

CND Mun1c1pal Mob1l,àna ( Mat 11z) 

Certidão N�gativa Ilícitos Trabalhistas 

Guia do GFIP , FGTS 

Guia do GPS - 1 N S S 

Guia do DARF - IRRF 

Caged - Cadastro Geral d� Admitidos & Demitidos 

Rescisões e Con!libuiçao Sindical 

Falência e Concordata 

Cer11dão r�egaliva de 01:?bnos Trabalhistas 

Certidão Negativa de Protestos 

Certidão de Breve Relato 

Declaração de Idoneidade Moral 

Registro de e-ntrega do Manual do colaborador 

lista de Presença integração 

Comprovação de captação de Aprendizes e PCD's 

Órgão Respon•ável Rt1l�rência Legal . .. 
Secreta/ia de SaUde Artº 5 

Lei 12 101109 

Secretaria de Saúde Altº 5 
Le, 12 10 1/09 

Secretaria de Saúde A,t' 5 
Lei 12 . 101/09 

Secretana de Saúde Artº 5 
Le, 12 101/09 

Ministi3rio da Justiça Portaria SMJ n 23 

Conselho de Administração Le, de OS 

Prefl:1tura Municipal VauáV'3'1 di: acordo com 
município 

Ri3c�ita Fed'11al Lo, 9 718198 

Rijceita Fadiaral Le, 10 633/03 art 35 

Ri:,ceita Fe-dr:ra! Lei 1 1  1%/02 art 70, 1 , 'd' 

Prefe1tu,a Murnc1pal Va,ia\>el de acotdo com 
murncip10  

R�ct:ita Federal Portaria Con1unta PGF/RF6 
1/ 10 

Caixa Econômica Federal Loi 8 036/90 art 7 '  

Receita Federal Portana Con1unta PGF/RF6 
3107 

Secretana da Fazenda Variável de acordo com estado 

Pref&itura Municipal Variâvel de acordo com 
municipio 

Prefeitura Mumc1pal Porta11a 66/02 e Dec,eto 
50691/09 

Agência Regional do Cap IV do Titulo 111 da CLT Trabalho 

Caixa Economica Fedeíal Previdência Social 

Piev,dencta Social Pre1.1dênc1a Social 

R9ceita  Federal Receita Federal 

Mimsteno do Trabalho M1111steno do Trabalho 

S1nd1catos CLT 

Trib1Jnal de Justiça 

Justiça do T,abalho 

Cartório 

Canór10 

Pr�f�itura Municipal 

CLT 

Avenida Antonio Jose De Carva lho, 409 CEP 17250 000 

, e,a� Área Responsponsável 

Mensal . até dia 10 Fatu1amento 

Mensal .  a té  d 1a  10  Faturamento 

M�nsal. at� dia 10 F aturamento 

M1msal até dia 1 0  

Trimestral até d i a  20 
do niês sub:;equ;ntij 

Ouadnm1?stral Dir�tona 

Va,ia\Jet d.:, acordo Contab1l1dade com mun1cip10 

M'1nsal at4 dia 25 Cantab1l1dade 

At<i o dia 1 5  • 30 do Contabil idade cada m�s 

Mensal at<? dia 20 Contabil1dad1? 

s�m�stial (Jun � Contab1l1dade Dez J 

180 dias Fiscal 

Mensal Fiscal 

180 dias Fiscal 

Vanãvel de acordo Fiscal 
com estado 

Van,3:ví;!I dEJ acordo Fiscal com municipio 

180 dias Fiscal 

180d,as Fiscal 

Mensal, até dia 15 Depto Pessoal 

Mensal . até dia 1 5  Depto Pessoal 

M9nsal até dia 15 Depto Pessoal 

Mensal. at� dia 15 Depto Pessoal 

Mensal at6 dia 15 0':lplo P9Ssoal 

Mensal Administração 

160 dias Administração 

�o dias Administração 

�o dias Administração 

Mensal Admirnstração 

24horas Depto Pessoal 

Dia tit1I subseque-nte Recursos Humanos 
ao mes (ou NEPJ 

A cada 2 rn�ses Recursos Humanos 

( 
) 
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A�iar9 rjg funcionamento do H0Gi:;1tal 

Alvar3 de funciona.m8nto do Ho:;pital 

Registro de Responsab1lróade Técnica da área Médica 

Rag:1:,tro di; Re:;pon:;abihdade TQcmca di, Enfi,rmagem 

Licença Anibiental 

Csrt•ficado de R"spcnsab1 1idad, Tecnica 

L1csnça de nmtionamento da Polfc1a Federal 

Certldâ1 de r;;gulandade do C:RC 

Pat�car AUdltone 

Pubhcaçáo ds Oen,onstraç6es Contába1s 

Procuração \Diretoras) 

Of;rta de P1Gstaçâo de Seniços ao SUS 

Declaração de Cumprimento de Metas 

Utilidade Publica Federal 

Placa Indicativa 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL . CNPJ . gestora do Hospital CNPJ . está Certificada 
como Entidade 8qnef1ciante de Ass1sténcia Social na Área da Sal.ide. g corno 
tal , presta see,iços ao Sistema Único de Saúde · SUS 

DIRF 

Legislação Municipal 

DIP.J 

PUA · Posição de Utilização Atual 

RAIS - Rialaçâo Anual de informação social 

DIRF · Declaração de Imposto de renda pessoa f1sica 

Convenção Coletr,a do Trabalho 

Quadro Ili . IV, V e V 

Balanço Registrado 

Prsf131tura Munic ipal 

Vig1lànc1a Sanitária 

CRM 

COREM 

CONAMA 

Conselho Regional de 
Farmácia. 

Dr.,são de Entorpecentes 

CllC 

Secretana de Saúde 
(municipal e estadual) 

Secretaria de Satide 
(contratante) 

M1n1sténo da ,Just1ç:a. 

M1n1st'3uo da Saúde 

R.;c.raita Federal 

Prefeitura 

Rt2ceita Federal 

BSA . The Sofiwarn 
Alliance 

Receita Fed•1al 

Rí:icsit a F �deral 

Sindicato 

MTE-SIT 

Organização Social 

Legislação varia dq acordo com 
munk:lolo 

Legislação varia de acordo com 
municipio 

Lei 6 839 da 30/1 0/1960 . resol 
CFM 1 626 

Resolução do COFEN 1 66/93 

Resolução 237/97 (ver órgão e 
norma local) 

Lei n• 3820160 

Lei 10 357 de 2711210 1 . 
decreto 4 262 de 

10/06/02 
LEI 12 10 1 109 art 29. Lei SIA 
f,Jl}.1176, Cod GMI 1 1}.1%!02 

LEI 1 2  10 1109 art 29. Lei SI

A 
&11J.i17G. CM GMI 1 04or,,02 

LEI 12 1 0 1109 art 29 

Art 9' 
Portaria MS 1 97011 1 

Art 94' 
Portada MS 1 97011 1 

Art 4 1  
Lei 12 101/09 

IN SRF á96105 e atteraçdes 
pa&terior;s 

Vanavel de acordo com o 
municivio 

Lei 9 53219i 

Lei 9 610/0.8 · Art Z8 e 29 

Mimstário do Trabalho 

Reca1ta Federal 

CLT 

Norma Regulamentadora t,• 4 

30 dias antes do 
v1mcimento 

30 dias antes do 
v&nc1m1mto 

31 de Março 

30 dias antes do 
venci manto 

30 dias antes do 
vencimento 

30 dias antes do 
venc1mqnto 

30 dias antes do 
V"Bncimento 

301abr 

)O!abr 

30iabr 

301abr 

30 dias ant�s do 
Vl?nclmento 

Até 20/Jan 
( impreteriv'llmente) 

Atá 201)an 
(lmp1ete1· eielment1;) 

Após 31/abr 

l>,nual 

31 de Janeuo 

31 de Maio 

30 Dias da 
Solicitação 

F ta"tl ano l�tivo 

F <?li ano lativo 

Data Base S1nd 

31 de Janeno 

Anual 

2. AVALIAÇÃO - METAS DE CONTRATO/EDITAL: QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS 

Admi111stração 

Administração 

Diretoria Clinica 

Coc-1d,mação de 
Enfermagem 

SESMTI Engenhana 

Admimst<ação 

Administração 

D11etona 

Dlr.,toria 

Diretoria 

Diretona 

Adm1nis1ração 

Físcal 

Fiscal 

Admmislraç:ão ! 
Contab1lidad• r TI 

Dapto Pessoal 

SESMT 

Contábil 

O Conselho de Admin istração da Organização Social tem o compromisso de fiscalizar o cumprim . nto 
das diretrizes e metas contratuais e aprovar os demonstrativos financeiros e contas anuais co� o 
auxí l io de auditoria externa. 

Serão controlados todos os serviços prestados pelo Hospital com objetivo de fazer cumprir as meta 
estabelecidas, sejam elas quantitativas (expressam a produção) ou qual itativas (expressap

r 

performance) . 
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• Metas Quantitativas Conforme Edital/Contrato 

Nº META QUANTITATIVA 

1 Internações clínicas: 

Internações clínica médica 

lnernações URVA 

I nternações Pediatria 

lnernações Saúde Mental 

fa7 
2 Procedimentos cirúrgicos: 

Procedimentos cirúrgicos AIHs > 24 hs 

Procedimentos cirúrgicos Hospital Dia 

Procedimentos cirúrgicos APACs 

3 Procedimentos por subgrupQ da FPO: 

Procedimentos FPO ambulatorial 

Procedimento FPO SADT 

Procedimento FPO Urgência e Emergência 

4 Serviço de Atendimento Domiciliar 

Usuários assistidos 

• Metas Qualitativas Conforme Edital/Contrato 

Qualitativas de Gestão 

Mensal Semestral Anual 

274 1 644 3288 

86 5 16  1 032 

66 396 792 

43 258 5 16  

'.:L 

500 3000 6000 

206 1 236 2472 

250 1 500 3000 

1 00 .986 605.91 6 1 .21 1 .832 

200 1 200 2400 

2 4 6 0 

• Disponibilizar 220 leitos sendo: 64 clínica médica, 20 URVA, 11 pediatria, 50 cirúrgicos, 40 
UTI adulto e 1 5  UTI pediátrico, 20 saúde mental, garantindo o uso do sistema informatizado 
online definido pela CSRA (atualmente CROSS). 

• Realizar e faturar 100% das diárias utilizadas na UTI. 
• Disponibilizar no SOL (Saúde On Line da SMS) ou outro sistema que o venha substituir, todas 

as primeiras consultas e procedimentos pactuados, constantes de documento detalhado 
neste Termo de Referência. 

• Inserção de dados nos sistemas informatizados de gestão em saúde e envio dos relatórios 
nas datas estabelecidas. 

Qualitativas de Humanização da Assistência 

• Manter o modelo de atenção proposto no Programa de Trabalho, favorecendo o trabalho / y 
multidisciplinar, a construção de projetos terapêuticos singulares em conjunto com a req

é 

de/ 
saúde, ações de matriciamento e construção de linhas de cuidado. 
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• Estabelecer 1 00% dos usuários com sistematização da assistência de enfermagem, conforme 
Resolução COFEN 272/2012 

• Utilizar escore de complexidade de cuidado oficialmente utilizado. 
• Estabelecer gerenciamento de risco de segurança do paciente (prevenção de úlceras por 

pressão, broncoaspiração, flebite, quedas, infecção hospitalar, entre outros) 
• Garantir acolhimento e classificação de risco aos usuários atendidos no Pronto Socorro, nos 

tempos estabelecidos para cada risco (vermelho, amarelo, verde e azul) pela Política de 
Urgência e emergência - MS. 

• Realizar alta qualif icada nas unidades de internação e ambulatorial 

Qualitativas de Vigilância em Saúde 

• Realizar monitoramento dos eventos traçadores dos seguintes processos de trabalho: 
../ Monitorar assistência a Fratura de Fêmur em idosos; 
../ Monitorar a mortalidade cirúrgica em até 7 dias; 
../ Monitorar assistência a Infarto Agudo Miocárdio conforme o algoritmo da Portaria 21 O de 

15/06/2004. 
• Manter atuante CCIH e o SIH 

../ Garantir o NISS em 100% das UTls; 
../ Manter nas URVA sistema de vigilância e monitoramento de infecções com base na 

complexidade do cuidado; 

! 
../ Estabelecer nas unidades de internação controle sistemático de cultura de vigilância e 

monitoramento das infecções hospitalares por sítio; 
../ Estabelecer na unidade de urgência e emergência protocolos de vigilância com base nas 

normativas vigentes para controle e prevenção de infecção; 
../ Estabelecer metodologia para identificação, controle e monitoramento de pacientes 

portadores de germes multirresitentes, seja por colonização ou infecção; 
../ Estabelecer controle sistemático dos agravos de notificação compulsória; 
../ Estabelecer controle sistemático da aplicação de normas de precaução / isolamento; 
../ Estabelecer metodologia para acompanhamento de 1 00% das cirurgias limpas, com 

acompanhamento de pós-operatório; 
../ Estabelecer política de PGRSS conforme Portaria 306, para controle, execução e 

monitoramento de 100% do resíduo gerado. 
• Garantir a efetividade das Comissões e Comitês, em conformidade com a Legislação vigente, 

listados a seguir: 
../ Avaliação Prontuário do Paciente; 
../ Controle de Infecção Hospitalar; 
../ Farmacovigilância; 
../ Proteção Radiológica; 
../ Intra Hospitalar de Doação de Órgãos, Tecidos e Transplantes; 
../ Interna de Prevenção de Acidentes; 
../ Avaliação e Revisão de Óbitos; 
../ Gerenciamento de Resíduos; 
../ Ética Médica e de Enfermagem; 
../ Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar; 
../ Núcleo Interno de Regulação; 

;&J 

../ Núcleo de Segurança do Paciente; 

,/'/. ,, lo 

../ Biossegurança; 
../ Residência Médica; 
./ Transfusional; 

\; 
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../ Farmácia e Terapêutica; 
../ Documentação Médica e Estatística; 
../ Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional; 
../ Ética e Pesquisa Clínica; 
../ Outras necessárias. 

Qualitativas de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento Pessoal 

• Manter a proporção de 1 preceptor (titulado ou residência na área)/ 4 residentes 
• Demonstrar produção científica em parceria com a SMS e vinculada a assistência prestada 

no CHPEO (publicação de artigos, apresentação de trabalhos em congresso/ cursos/ 
simpósios, grupos de pesquisa, apresentação TCC residentes) 

• Manter serviço de Educação Permanente 

Qualitativas de Satisfação do Usuário 

• Manter sistema de ouvidoria contínua e apresentar relatório mensal do serviço de ouvidoria. 
• Aplicar questionário de avaliação da satisfação dos usuários. 

O acompanhamento da execução das metas físicas e de qualidade será feito mensalmente pela 
Comissão de Acompanhamento. A avaliação dos indicadores das metas físicas será feita 
semestralmente, e a avaliação dos indicadores das metas qualitativas será feita trimestralmente. 

3 .  AVALIAÇÃO - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Mensalmente, a Diretoria do CHPEO deverá elaborar e apresentar o Relatório de Prestação de Contas. 
Este Relatório conterá todos os elementos previstos no Edital 02/2015 e outros que possam ser 
solicitados, desde que previamente acordado. 

A uti l ização dos recursos recebidos estará em conformidade com os seguintes itens: 

Pessoal 
Pagamento de profissionais de saúde, administrativos e de apoio, vinculados à execução do Programa 
de Trabalho 
Pagamento dos encargos e/ou benefícios trabalhistas: INSS, FGTS e PIS sobre folha de paga 
13° salário, férias, hora extra, IRRF, contribuição sindical. 

Material de consumo e permanente 

/ . r 

Aquisição de material de consumo urgente e necessário ao funcionamento do Complexo H(pÍt r 
Edvaldo Orsi; 
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Aquisição de materiais e contratação de serviços necessários à implementação de ações em saúde 
previstos no Programa de Trabalho elaborado pela entidade e devidamente aprovado pela Prefeitura 
Municipal de Campinas; 
Aquisição de uniformes; 
Aquisição de material permanente destinado às ações em saúde previstos no Programa de Trabalho 
elaborado pela entidade e devidamente aprovado pelaSMS; 
Aquisição de materiais e contratação de serviços para a realização de pequenos reparos necessários 
à manutenção e conservação da infraestrutura do Complexo Hospitalar Edvaldo Orsi; 
Reformas e adaptações, desde que com prévia autorização e acompanhamento da Comissão 
Gerencial da Secretaria Municipal de Saúde. 

Taxas, tarifas e serviços 
Serviços necessários ao funcionamento do Complexo Hospitalar Edvaldo Orsi como fotocópias, 
serviço de correios, serviço de chaveiro; 
Tarifa de telefone e de provimento de acesso à rede mundial de computadores (Internet), com 
capacidade de transmissão, emissão e recepção de dados em banda larga. 
Despesas com participantes em cursos, congressos e seminários, desde que previamente aprovados 
pela SMS; e acompanhados com os respectivos prospectas, fichas de inscrição e resumo do conteúdo 
do Evento. 
Com autorização prévia e formal da Secretaria Municipal de Saúde, os recursos repassados poderão 
ser utilizados para transporte de pacientes; 
Contratação de serviços de manutenção de equipamentos necessários ao funcionamento do 
Complexo Hospitalar. 

Os documentos comprobatórios de realização das despesas efetuadas (notas fiscais, recibos, faturas, 
cupons fiscais, holerites, guias de recolhimento de contribuições,  etc. ) serão obrigatoriamente: 

• Emitidos em nome da Instituição; 
• Originais, não conter rasuras, nem ser preenchidos com mais de uma cor de tinta; 
• Emitidos dentro do período de vigência do Termo de Contrato. Somente serão 

despesas realizadas após o início da gestão. 

A Organização Social ser compromete a publicar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias conta 
assinatura do contrato, regulamento próprio, contendo os procedimentos que adotará para a ,,l 
contratação de pessoal, serviços e obras, bem como para compras com emprego de recursos 
provenientes do Poder Público que deve observar claramente os princípios de lega"8t1J/ f 
impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade. U 
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A prestação de contas das despesas efetuadas deverá ser entregue até o 10° dia útil do mês 
subsequente mensalmente, ao Departamento de Prestação de contas (DPC) através do sistema PDC 
que será adotado pela Organização Social. 

• Alimentação no sistema PDC de todos os dados referentes a todas as despesas e/ou uso do 
repasse público conforme tabela da AUDESP 

• Alimentação no sistema PDC de todas as certidões necessárias ao funcionamento regular da 
Organização Social, obedecendo automaticamente sua renovação por ocasião dos seus 
respectivos períodos de validade; 

• Alimentação no sistema PDC dos extratos de conta corrente específica para a movimentação 
dos repasses públicos mensais , assim como extratos de aplicações financeiras quando houver. 
No caso de rendimentos destas aplicações, demonstrar seu uso na execução do Programa de 
Trabalho; 

• A qualquer tempo, independente de aviso prévio, complementar e demonstrar a correta 
utilização do recurso público para execução do Programa de Trabalho, bem como receber os 
auditores do DPC; 

• Ao final de cada exercício promover o recolhimento do saldo financeiro não executado aos 
cofres públicos, ou solicitação do órgão público com a previsão de sua utilização ao exercício 
seguinte; 

• Demonstrativo de aplicação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens 
de qualquer natureza percebidos pelos dirigentes e empregados, quando solicitado; 

• Comprovante do pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários dos funcionários do 
CHPEO; 

• Relatório sobre a execução do objeto conveniado, contendo comparativo entre as metas 
estabelecidas e os resultados alcançados 

• Parecer e relatório de auditoria independente, elaborados para monitorar a execução do 
contrato; 

• Extrato da execução física e financeira; 

A aquisição de materiais e equipamentos permanentes estará sujeita aprovação 
mediante justificativa da necessidade e respectivos impactos na execução do Programa de 

ri 
Os relatórios financeiros e de execução do contrato serão anualmente publicados na impre.Ía,Óficial, 
e disponibilizados ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara Municipal. 

1/' 
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4. AVALIAÇÃO - REGULARIDADE DOS REGISTROS DA ATIVIDADE HOSPITALAR 

q. ( g � � '-� (? ::) 

A regularidade técnica operacional do Hospital requer a existência e aplicação de inúmeros registros 

e instrumentos normativos, dentre os quais serão aplicados, no mínimo: 

./ Organograma atualizado e aplicado, Missão, Visão e Valores Institucionais 

./ Atas de Treinamentos ou Listas de Presença setoriais e institucionais 

./ Documentação Legal do Hospital e de seus profissionais (Alvará, RT e Corpo Profissional 
habilitado) 

./ Alvarás setoriais (em especial da Farmácia) de funcionamento conforme Exigências Legais 

./ Regimento do Corpo Clínico 

./ Descrições de Cargos 

./ Comissão de Prevenção de Acidentes - Ata/ Regimento 

./ Comissão de Revisão de Prontuários - Ata/ Regimento 

./ Comissão de Óbitos - Ata I Regimento 

../ Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - Ata I Regimento 

../ Comissão de Ética Médica - Ata I Regimento 

./ Comissão de Ética de Enfermagem - Ata I Regimento 

./ Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - Ata / Regimento 

../ Demais comissões obrigatório conforme perfil do hospital - Ata I Regimento 

./ Estatísticas de Produção de atendimentos e serviços 

./ Programa de Controle de Infecção Hospitalar homologado pelo SCIH, CCIH e Diretoria 
Técnica 

./ Cronograma de treinamento das atividades técnicas I homologadas pela SCIH 

./ Termos de Consentimento Informados para cada procedimento invasivo ou exames de risco 

../ Prontuários do paciente completos e seus registros preenchidos corretamente 

../ Protocolo de Emergência (time de resposta rápida) 

./ Mapas de Riscos Ocupacionais conforme NR-9 

../ Formulário de controle de estoque mínimo pela farmácia nas Unidades de Internação 

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

../ Procedimentos para controle dos psicotrópicos nas Unidades 

../ Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional - PCMSO 

../ Escalas para cobertura dos seguintes plantões: Administração, Manutenção, Médicos, 
Tecnologia da Informação 

../ Procedimentos que abordem controle de restrições para acessos, portaria, fluxo de pesso 
regras para visitas a pacientes internados . 

./ Formulário de pesquisa de satisfação do usuário paciente/cliente disponível nas áreas 
atendimento 
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../ Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC 
../ Planilha de Manutenção Preventiva de equipamentos 
../ Planilha de Calibração Periódica de Equipamentos e Instrumentos de Medição 
../ Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde 
../ Procedimento que aborde rastreabilidade e segurança dos prontuários 
../ Registros que evidenciem a homologação e monitoramento de fornecedores . 
../ Procedimento que aborde a sistemática para gerenciamento de leitos 
../ Procedimento que aborde a realização de integração institucional multiprofissional (incluindo 

profissionais terceirizados e médicos) 
../ Manual do Colaborador 
../ Manual de Biossegurança 
../ Fichas de orientação aos pacientes com relação ao seu preparo para realização de exames 

Uejum), etc . 
../ 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 

../ Formulários da Segurança do Trabalho: (CAT, Fichas de Identificação e Segurança para 
Produtos Químicos, Formulários de Inspeção do Ambiente de Trabalho, cronograma de 
visitas técnicas e Ficha de recebimento de EPl's) 

../ Programa de Prevenção de Risco Ambiental - PPRA 
../ Procedimentos do SESMT relacionados à Imunização ativa de todos os colaboradores, 

exames periódicos e Exames médicos admissionais, mudança de cargo e demissionais . 
../ Tabela de aprovação e monitoramento do SCIH do perfil da resistência microbiana aos 

sanitizantes e antibióticos a serem homologados ou já padronizados pelo Hospital. 
../ Protocolo de Precaução e Isolamento de pacientes (SCIH) 
../ Planos de ação que evidenciem a participação de colaboradores e chefias em grupos de 

trabalho para Melhoria da Qualidade 
../ Procedimentos e registros que garantam o cadastramento dos médicos contratados e sua 

periódica atualização. (PF e PJ) 
../ Validação dos procedimentos assistenciais e técnicos pelo SCIH 
../ Tabela de classificação do score de Risco pela Enfermagem para distribuição da equipe . 
../ Mapa de Processos definido e aprovado 
../ Instruções de Trabalho elaboradas e aprovadas 
../ Manual Técnico Assistencial de Enfermagem 
../ Manual de Diluição e Estabilidade de Soluções 
../ Manual ou tabela de interações medicamentosas 
../ Procedimento que aborde os critérios e sistemática para Farmacovigilância . 
../ Procedimentos para Transferência interna e encaminhamentos de pacientes (Referência e/ } 

Contra-referência) 
f/ ./ Protocolo de Pré-Consulta de Enfermagem na Triagem 

(:,/ Á ./ Tabela de controle de higienização das salas cirúrgicas \ 
U 
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./ Protocolo para prevenção de Infecção nos processos dialíticos com a utilização de Osmose 
Reversa aplicada nas UTl's 

./ Tabela de higienização/limpeza das geladeiras na Agência Transfusional 
./ Manual de Biossegurança da Agência Transfusional 
./ Protocolo para descarte de bolsas de sangue alinhado ao PGRSS 
./ Planilha de controle da temperatura do sangue (bolsas) 
./ Procedimento que garanta integração entre Manutenção Predial, SESMT e SCIH quanto às 

barreiras de isolamento para obras e reformas . 
./ PPR - Plano de Proteção Radiológica (Setor de Imagem) 
./ Procedimento que assegure o controle da emissão de laudos do Setor de Imagem 
./ Protocolo para armazenamento e utilização de soluções (Glutaraldeído ou Ácido Peracético) 

para limpeza de alto nível em equipamentos utilizados pelo Setor de Imagem 
./ Procedimento que garanta a identificação e o encaminhamento seguro de amostras para 

exames externos de anatomia patológica 
./ Relatório de Indicadores básicos obrigatórios e atualizados de Infecção Hospitalar conforme 

Portaria 2616/98 
./ Protocolo de Terapia Nutricional da EMTN (RDC 63) 
./ Manual de Boas Práticas da Produção de Alimentos 
./ Manual de Dietas enterais e hipossódicas 
./ Procedimento para recebimento e estocagem de materiais de consumo (incluindo gêneros 

alimentícios) 
./ Manual do Lactário contendo recomendações para análise bacteriológica das fórmulas 

lácteas 
./ Procedimento formalizado de controle de instrumentais em circulação (CME) 
./ Controles de validação da eficiência dos procedimentos de esterilização por meio de testes e 

ensaios 
./ Controle de acompanhamento dos procedimentos legais de risco ocupacionais relacionados 

aos serviços terceirizados . 
./ Relatório de indicadores básicos obrigatórios e atualizados do SESMT conforme NR-32 
./ Controle dos extintores e hidrantes 
./ Plantas atualizadas do Sistema Elétrico e Hidráulico do Hospital 
./ Plano de Manutenção Preventiva das instalações prediais 
./ Procedimento para atendimento das Ordens de Serviço do Setor de Manutenção e 

Engenharia Clínica para manutenções corretivas / 
./ Controle do histórico de manutenções, calibrações, laudos técnicos e certificados do .1 

equipamentos e dispositivos de medição . 
./ Controle dos relatórios de potabilidade da água (interação com a SCI H) 

/ 
./ Procedimento que assegure a correta movimentação e controle de patrimônios do Hospita . / 
./ Manual Técnico de Higiene e Limpeza homologado pelo SESMT e SCIH 
./ Ficha Pré-Anestésica preenchida corretamente com invalidação dos campos em bran o 
./ Procedimento que aborde sistemática para realização de ciclos periódicos de auditoria interna 

da Qualidade 
\ 
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./ Procedimento que aborde sistemática de Controle de Documentos e Registros da Qualidade 
./ Lista de produtos saneantes homologada pela CCIH para uso institucional 
./ Registros que evidenciem a visita técnica desempenhada pelos enfermeiros do SCIH aos 

setores 
./ Ficha de Controle de distribuição e recolhimento de EPl's . 
./ Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) disponíveis para consulta 

por todos os setores 
./ Formulário para notificação de ocorrências, eventos adversos, eventos sentinelas e ações 

corretivas 
./ Registros de avaliação e monitoramento de fornecedores (todos os prestadores de serviços 

para o hospital 
./ Protocolo de verificação pré-operatória das cirurgias com evidência de aplicação . 
./ Procedimento para aplicação do score de gravidade e atendimento especial a pacientes 

críticos nas áreas fechadas e abertas do hospital 
./ Procedimento para controle de RN's no Centro Obstétrico e Berçário 
./ Procedimento para controle de permanência de crianças nos setores de Pediatria e UTI 

Pediátrica 
./ Protocolo para atendimento e assistência a pacientes vitimados (agressão, estupro, etc.) 
./ Planilha ou tabela de gerenciamento de Riscos Institucionais 
./ Plano de Contingência Institucional 

5. AVALIAÇÃO -SERVIÇO DE ATENDIMENTO Ao USUÁRIO (SAU/OUVIDORIA) 

O Serviço de Atendimento ao Usuário é parte do sistema de avaliação dos serviços do Hospital. Sua 
missão é ouvir usuários, acompanhantes, visitantes e familiares, conhecendo suas insatisfações, 
anseios e elogios; além de colher sugestões relacionadas ao atendimento. 

Uso das Informações das Pesquisas e demais Canais do SAU: 

Pesquisas: serão tabuladas e apresentadas em reuniões ordinárias da diretoria e lideranças. Serão 
usadas para definir diretrizes de melhoria dos serviços prestados através de planos de aç�.o 
multi profissionais. / 
Reclamações: serão apreciadas e encaminhadas aos líderes responsáveis para providencia/ .t&m 
cópia para o Núcleo de Qualidade. Serão tratadas através de ferramentas da qualidade visando álise 
da ca�sa raiz, identificação do fatores que contribuíram para o episódio, bem como o plano de

�
�·� 

corretivo. 
/ 

Elogios: serão divulgados a toda equipe de colaboradores através de murais e outros reQD� da Y 

Comunicação, a fim de reforçar o reconhecimento individual. 
\ u 
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Serão apresentados ao órgão de controle os resultados das pesquisas, o encaminhamento das 
reclamações e reporte dos elogios, mensalmente, como parte do processo de avaliação dos serviços. 
A metodologia de gestão do SAU também será objeto de avaliação semestral, mediante os requisitos 
abaixo referidos. 

Roteiro de Avaliação do SAU: 

• Existe Instrumento de Pesquisa de Satisfação aplicado com sistemática a todos os pacientes 
internados, para identificar e atender às expectativas e necessidades dos pacientes. 

• Existe Instrumento de Pesquisa de Satisfação aplicado com sistemática a todos os pacientes 
atendimento no Pronto Socorro/Ambulatório. 

• Realiza periodicamente ampla pesquisa de satisfação com usuários e utiliza estes resultados 
como oportunidade de melhoria Institucional. 

• Há metas de satisfação do cliente definidas de acordo com a Direção e Contratante. 
• O Serviço dá feedback ao cliente com relação às reclamações registradas. 
• Dispõe de canais de comunicação que permitam aos usuários expressarem e terem atendidas 

suas reclamações, sugestões e solicitações. 
• Há sistemática de controle e divulgação de achados e perdidos dentro da Instituição 
• 
• 

Há descrição quanto ao descarte de achados e perdidos 
Elaboração de relatório mensal com acompanhamento, monitorização, ações e apontamento 
de resultados. 

• Há tratativa dos dados levantados na Pesquisa de Satisfação dos Clientes, com identificação 
dos resultados. 

• Existe tratativa para os casos de reclamação dos diversos serviços prestados pelo hospital, 
junto aos gestores das áreas. 

• Existe prazo máximo definido em instrumento de trabalho, quanto ao retorno das reclamações 
das áreas e monitora a solução dos problemas após o retorno ao cliente. 

• Realiza divulgação da evolução dos resultados frente a uma meta pré-estabelecida com relação 
a Satisfação do Cliente de forma sistêmica junto à gestores e diretoria 

Resultados das Pesquisas: 

A tabulação e divulgação dos resultados das pesquisas de satisfação serão elaboradas rotinei 

i

nte 
. pelo SAU, bem como servirão de base para abertura de planos de ação e projetos de melhoria dos 

serviços prestados pelo Hospital. 

{ 
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6. AVALIAÇÃO-AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE 

A auditoria interna da qualidade tem como diretriz verificar fatos e evidências, avaliando o estado de 
conformidade do sistema de gestão frente às normas, legislações, padrões, procedimentos e políticas. 
Sua finalidade é gerar informações úteis e válidas para que a administração analise criticamente seus 
processos. Trata-se de um instrumento de aprimoramento uma vez que proporciona medidas 
preventivas e corretivas, tem o caráter educativo e não punitivo com foco na identificação das 
oportunidades de melhoria dos processos. 

Para cumprir seu papel a auditoria será realizada ordinariamente a cada 6 meses e 
extraordinariamente sempre que necessário. 

O instrumento de auditoria terá o seguinte roteiro: 

Pessoas e Desenvolvimento 

../ Dimensionamento da equipe existente atende a demanda e complexidade do serviço . 
../ Programa contínuo de treinamentos técnicos relacionados ao serviço de acordo com o perfil. 
../ Há sistemática para avaliação da eficácia dos treinamentos realizados (estabelecida, 

comprovada e com análises de metas definidas) . 
../ Os profissionais estão uniformizados e identificados (uso do crachá) . 
../ É formalizado e de conhecimento dos gestores as descrições de cargo dos profissionais da 

área 
../ Há acompanhamento periódico quanto a doenças ocupacionais (exames e vacinas) 
../ A equipe conhece o programa institucional de treinamentos e o gestor da área participa 

ativamente de sua elaboração 
../ Avaliação de desempenho dos colaboradores por meio de instrumento validado cientificamente 

e alinhado com as competências essenciais da organização . 
../ Utiliza o conhecimento e o aprendizado para tomada de decisão, a promoção de melhorias e 

alcance de melhores resultados . 

../ A equipe conhece e aplica as políticas e normas administrativas implantadas na Institui ão . 
../ A alta direção define momentos para análise crítica do planejamento estratégéo com 

acompanhamento da evolução dos indicadores e objetivos estratégicos. / V 
./ As equipes trabalham com planos de melhoria da área de atuação, incluin��s !} 

desdobradas do planejamento estratégico, com monitoramento dos indicadores. � 
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./ A Comunicação institucional interna e externa é tratada formalmente e existe um plano de 
comunicação estabelecido (pacientes, fornecedores, sociedade, força de trabalho e poder 
público) . 

./ A instituição realiza ciclos de melhoria contínua com evidência de melhorias em todos os 
processos de trabalho, riscos e indicadores 

./ Os resultados de desempenho possuem série histórica que permite analisar tendências, 
referenciais comparativos pertinentes. 

Processos e Indicadores 

./ Possui e aplica os procedimentos institucionais padronizados e validados pela Diretoria, SCIH 
e outros como: Políticas, Macroprocesso, Manuais, Procedimentos de Gestão e Instruções de 
Trabalho . 

./ São realizadas discussões periódicas com a equipe sobre: Projetos de melhoria (planos de 
ação) e Resultados (indicadores e metas) . 

./ A equipe utiliza planos de ação para implementar melhorias no serviço prestado . 
./ São realizadas auditorias internas, a equipe conhece o objetivo, o método e periodicidade . 
./ As não conformidades do processo são notificadas e a equipe conhece e participa desta 

sistemática 
./ Existe sistemática para análise de não conformidades, ações de melhoria, envolvimento das 

áreas com feedbacks . 
./ Os requisitos de entrada e saída do processo estão validados pelas áreas envolvidas (clientes 

e fornecedores) e são monitorados . 
./ Políticas, Manuais, Procedimentos e Instruções de trabalho estão disponíveis para todos os 

colaboradores com controle de versão, revisão e cópias . 
./ As práticas de trabalho são avaliadas, apresentam evoluções das ações de melhorias 

contínuas, estão disseminadas e integradas entre si. 

Segurança e Riscos 

./ PGRSS - Identificação e acondicionamento adequado para resíduo comum, recicl�,9
º // 

infectado. A equipe conhece e aplica o PGRSS. / / 
./ Eng. Clínica - Existe sistemática de manutenção preventiva (com agendamento prévio, c�ntrole 

da execução e validação pelo gestor da área) dos equipamentos da unidade / serviço . 
./ Segurança do Trabalho - O Plano de contingência é de conhecimento dos colaborad 

inclusive com relação à catástrofes I tragédias. 
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../ TI - Existe sistemática de manutenção preventiva (com agendamento prévio, controle da 
execução e validação pelo gestor da área) dos equipamentos de informática . 

../ Medicina do Trabalho - O fluxo para atendimento em casos de emergências (atendimento 
medicina ocupacional) é divulgado e aplicado . 

../ SCIH - A Higienização das Mãos está dissiminada na Instituição . 
../ SCIH - A equipe é treinada e conhece as medidas de prevenção de infecção hospitalar . 
../ Segurança do Trabalho - Presença de extintores de incêndio adequados e dentro do prazo de 

validade . 
../ Segurança do Trabalho - A equipe é treinadas e conhece as medidas de prevenção de 

acidentes com perfuro-cortantes . 
../ Segurança do Trabalho - A equipe é treinada e conhece as medidas para prevenção e fluxo 

de atendimento de acidentes de trabalho . 
../ Segurança do Trabalho - Mapa de riscos ocupacionais existente, (dentro dos padrões legais) 

afixado e do domínio da equipe. (Inclusive rota de fuga) . 
../ Segurança do Trabalho - A equipe recebe e utiliza os EPl's de acordo com a área de trabalho . 
../ SHL- A área física é limpa, conservada e em ordem, evidenciando a realização de limpezas de 

rotina de forma planejada (concorrente e terminal) . 
../ Patrimonial - Inventário dos mobiliário e equipamentos, atualizado ao menos 01 vez ao ano, 

� / com controle de patrimônio e movimentação (entrada I saída) l)l 
../ Manutenção - Existe sistemática de manutenção predial preventiva (com agendamento prévio, 

controle da execução e validação pelo gestor da área) da unidade I serviço . 
../ NQSP - Estabelece critérios para a prática segura de movimentação dos pacientes, intra e inter 

hospitalares é do conhecimento e aplicado pelos colaboradores . 
../ NQSP - A equipe conhece e notifica os eventos adversos e obtém retorno das suas respectivas 

análises . 
../ NQSP - Há sistemáticas de auditorias de riscos, com ações corretivas implementadas e 

notificações de eventos . 
../ NQSP - Os riscos são analisados criticamente e monitorados por meio de indicadores . 
../ NQSP - A equipe conhece os planos de contingências institucionais e é treinada 

periodicamente . 
../ NQSP - Existe identificação dos riscos inerentes as atividades desenvolvidas com descrição, 

/ 
análise e classificação. /

1 

../ NQSP - Existem procedimento e práticas de controle formalmente estabelecidos para min"mi r 
e tratar os riscos identificados . 

../ NQSP - A  equipe recebe os resultados das auditorias ( evolução na Matriz de risco) 
"?"

idy�

,

-
as melhorias ocorridas durante o ciclo de avaliação. // 

/ 

../ NQSP - Os riscos são reclassificados e os procedimentos são revistos periodicame e. 
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./ NQSP - Avalia resultados e define ações de melhorias voltadas para sustentação da cultura de 
risco e segurança 

./ NQSP - Existem resultados que demonstram a efetividade das ações corretivas ou preventivas 
de mitigação dos riscos. 

Protocolos 

./ Protocolos clínicos multiprofissionais definidos, aplicados e avaliados sistematicamente nas 
principais especialidades atendidas e de acordo com a prelavência hospitalar e gravidade da 
patologia e acessível a todos os profissionais da área . 

./ Protocolo institucional de sedação e analgesia, validado pelo serviço de anestesiologia . 
./ Definição de Protocolos institucionais associados a segurança do paciente (transferência intra 

e inter-hospitalar, prevenção de evasão de pacientes e troca de RN, sepses, cirurgia segura, 
atenção a detento, etc.) . 

./ Definição de Protocolos Multidisciplinar para o atendimento da Parada Cardio Respiratória . 
./ Os médicos do corpo clínico participam e estimulam passagem de visita multiprofissional, nos 

pacientes internados . 
./ Estabelece protocolo de cuidados paliativos multiprofissional, se necessário . 
./ Estabelece protocolos multiprofissional para procedimentos de atendimento a casos especiais 

(agressão física, moral, psicológica, etc.) 
./ Prontuário 
./ A qualidade dos registros médicos em prontuário é avaliada sistematicamente: histórico, 

anamnese, prescrição, evolução, ficha anestésica, relatório cirúrgico, condições de alta, 
Resumo da Alta com a colocação do CID de saída, invalidação dos campos em branco, carimbo 
e assinatura do médico, legibilidade da letra . 

./ A especialidade médica responsável pela assistência do paciente é a mesma ao longo da 
internação . 

./ Estabelece fluxos e procedimentos necessários para a continuidade de cuidados ao 
paciente/cliente, com acompanhamento pós alta para os casos que assim exijam . 

./ Planeja as atividades, avaliando as condições operacionais e de infraestrutura, viabilizando ª/ 
execução dos processos de trabalho de forma segura . 

./ Existe evidência no prontuário do Plano Terapêutico individualizado para o paciente ela do 
pelo médico . 

./ Existe orientação para o paciente em alta hospitalar, evidenciado por registro, inclusiv�no que 
se refere a referência e contra referência de serviços de saúde para continuidade do cuida 

./ A alta hospitalar é uma ação integrada com a equipe multiprofissional: médico, enfer;na�ni, 
r fisioterapia, serviço social, nutrição, farmácia, entre outros. Y 
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./ Utilização do consentimento informado para todos os procedimentos de risco ou invasivos, 
devidamente adaptados a cada situação . 

./ Comunicação efetiva entre as áreas assistenciais e serviços de diagnóstico para a continuidade 
da assistência, assegurando o sigilo das informações . 

./ Compartilha com os pacientes e/ou acompanhantes as decisões relacionadas ao tratamento, 
assegurando o sigilo da informação . 

./ Considera as características individuais dos pacientes/clientes e familiares, respeitando suas 
tradições culturais, preferências e valores pessoais, para o planejamento do cuidado . 

./ Identifica os riscos relacionados à condição do paciente e estabelece ações de prevenção, para 
a redução da probabilidade de eventos . 

./ Planejamento interdisciplinar para as intervenções cirúrgicas, conforme a sua complexidade e 
grau de risco do paciente 

./ Estabelece critérios seguros de administração de anestésicos, com base em boas práticas e 
evidências científicas . 

./ Acompanha, avalia e adéqua, se necessário, o planejamento da intervenção cirúrgica . 
./ Comunicação efetiva e formal entre a equipe interdisciplinar para assegurar a intervenção 

cirúrgica no paciente correto, no lado correto e no local correto. 

Assistência 

./ Existe definição da Teoria e do Modelo de Assistência de Enfermagem, definido e 
conhecimento de todos da enfermagem . 

./ Método instituído para classificação dos pacientes quanto ao grau 
dependência/complexidade recomendado por literatura científica. (Fugulin ou outro) 

de 

./ Sistematização da Assistência de Enfermagem está implantada, ao menos aos pacientes mais 
graves, seguindo a metodologia (NANDA, NIC e NOC) e atendendo todos as fases do processo 
(Histórico, Exame Físico, Diagnóstico e Prescrição de Enfermagem, Evolução, Prognóstico e 
Anotação de Enfermagem) . 

./ Representação do Serviço de Enfermagem na CIPA, na CCIH e nas demais Comissões 
Institucionais, quando necessário . 

./ O gestor de Enfermagem realiza visitas técnicas nas unidades de internação para avaliar e 
monitorar o desempenho da área . 

./ Há sistemática de Passagem de Plantão, contemplando o plano de cuidados realizado 
serem executados com evidências e garantindo a continuidade da assistência . 

./ Auditoria dos prontuários para avaliação da assistência prestada, levantando principa
�
men os 

itens: Identificação adequada ao paciente, registro das ações de enfermagem, avalrç�á 1' 

aplicação do SAE, checagem das medicações administradas, assistência �C�, u 
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cumprimento das prescrições médicas e do SAE, com processos de melhoria da assistência 
(amostragem) . 

../ Registros de enfermagem em prontuário são executados com uniformidade e adequação legal 
por toda a equipe. Os registros são por procedimento realizado com data, hora, carimbo e 
assinatura do profissional que executou a atividade . 

../ O Serviço de Enfermagem participa do processo de aquisição, especificamente das etapas de 

seleção, uso e obsolências dos equipamentos . 
../ O Serviço de Enfermagem participa ativamente na padronização, avaliação (de custos e 

benefícios) e aprovação dos materiais utilizados na assistência, com pareceres descritos . 
../ O Serviço de Enfermagem realiza a inter-relação com fornecedores para conhecimento, testes 

sistematizados e avaliação de novos produtos . 
../ Envolvimento do paciente e seu familiar/acompanhante no processo de identificação e 

cuidados de prevenção dos riscos . 
../ Todos os pacientes internados possuem os seus riscos, avaliado diariamente e registrado no 

prontuário . 
../ A equipe multidisciplinar e colaboradores do hospital envolvidos, treinados no transporte intra 

e inter hospitalares, cumprindo as fases de planejamento do transporte: avaliação do risco 
paciente, com avaliação das condições hemodinâmicas e monitorização respiratória do 
paciente; check list de equipamentos; equipe envolvida; conferencia do local receptor . 

../ Protocolos instituídos e aplicados sobre Conexões Corretas de sondas e catéteres . 
../ Protocolos instituídos e aplicados sobre Prevenção de Ulceras de Pressão . 
../ Programa de Cirurgia Segura implantado e aplicado . 
../ Protocolos instituídos e aplicados sobre a administração de Sangue e Hemocomponentes . 
../ Acompanha a eficácia dos canais de comunicação entre profissionais; entre os profissionais e 

os pacientes; entre os processos, e entre a instituição e a comunidade. 

Gestão da Qual idade e Segurança Do Paciente 

../ Estabelece critérios para a prática segura de Movimentação dos Pacientes Intra e Inter 
Hospitalares, do conhecimento e aplicado pelos colaboradores . 

../ Cumpre com as diretrizes da Política de identificação do paciente . 
../ A equipe conhece e aplica o Protocolo de Queda . 
../ Elaboração do Programa de Segurança do Paciente Multidisciplinar, envolvendo as tr s· 

assistenciais, apoio, administrativa, gestores e corpo clínico . 
../ A cultura de Segurança do Paciente está dissiminada na Instituição, na qual to�s�

( 
trabalhadores, incluin�.

º profissionais env�lv:dos no cuidado, apoio, administrativo e gt6s�S'; 
assumem responsabilidade pela sua propna segurança, pela segurança de seus Eófegas, 
pacientes e familiares. § 
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./ Implantados e aplicados protocolos, guias e manuais de segurança do paciente . 
./ Comitê de qualidade formalizado com equipe multiprofissional, envolvendo várias áreas, com 

reuniões periódicas . 
./ Sistema de gestão da qualidade elabora e monitora os planos de ação institucional 
./ Facilita o desenvolvimento de uma consciência de qualidade, promovendo a humanização do 

trabalho no hospital, quer nas relações entre as pessoas, quer na assistência ao paciente, 
através da participação no Programa de Humanização e de eventos educativos como palestras, 
seminários, etc . 

./ Sistema de gestão da qualidade existente na Instituição está alinhado com a Alta Direção 
(evidência de reuniões sistemáticas) . 

./ Procedimento de gestão para o controle de documentos e registros institucionais, contendo 
critérios para identificação padronizada, rastreabilidade e revisões a intervalos planejados para 
os mesmos . 

./ Procedimentos escritos para atividades do processo (IT, PG, Manuais, Mapeamento de 
Processo); estão aprovados, validados, disponíveis e aplicados pela equipe . 

./ Procedimento de gestão definido e aplicado para notificação de eventos / eventos sentinelas, 
tratamento de não conformidades / ação preventiva / ação corretiva . 

./ Existem práticas de apresentação dos resultados setoriais para fortalecer a interação entre as 
áreas e otimização do desempenho institucional. 

./ Realiza capacitações e treinamentos para lideranças e agentes multiplicadores com foco nas 
ferramentas de gestão da qualidade e evidencia junto às áreas sua aplicação na melhoria dos 
processos . 

./ Sistemática definida para realização de auditorias internas da Qualidade . 
./ Existem evidências do envolvimento efetivo da Direção nas reuniões de análise crítica . 
./ Promove a interação de todas as áreas envolvidas no processo produtivo. Com 

esclarecimentos formais estabelecidos entre: fornecedores, insumos, clientes e produtos. Com 
ações de melhoria dos processos, com foco na segurança da prestação de cuidados . 

./ Prepara e capacita as áreas para interação dos processos entre clientes e fornecedores . 
./ Coordena a implantação do Gerenciamento de Processos e assegura sua aplicação em todas 

as áreas da Instituição . 
./ Orienta e valida a definição de indicadores para controle de processos em todas as área/ela 

Instituição. 
( / ' ./ Existe método de controle estabelecido para identificar, verificar, aprovar, distribuir, gu â r, 

atualizar e reter todos os documentos relativos ao processo de trabalho da Instituição . 
./ Sistema efetivo de controle das cópias de todos os documentos e registros utiliza

# / Instituição (cópia, versão, arquivamento, manuseio). 

V. o 
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Comissões 

./ Existe local adequado par realização das reuniões das comissões, local apropriado para guarda 
das atas (preferencialmente centralizado, exceto das Comissões de Ética Médica e de 
Enfermagem, Óbitos) . 

./ Existe controle da realização das reuniões, conforme cronograma previamente estabelecido . 
./ Existe sistemática para controle de atas, com verificação de assinaturas, ações a desenvolver 

e feedbacks de atas anteriores . 
./ Há sistemática centralizada para gestão das comissões 

Finalmente, o processo de Avaliação será sustentado também pelo próprio modelo de gestão, 
conforme já apresentado no Eixo l i  - Gestão (item 4. Instrumentos de Governança da Alta Direção), 
onde são descritos os seguintes temas: 

a. Gestão da Financeira e Operacional 
b. Gestão da Assistência 
c. Transparência e Sustentabilidade 
d .  Projetos, Planos e Metas Institucionais 
e. Normas Gerais de Funcionamento 

Portanto, pela metodologia supra proposta de Avaliação, em conjunto com o item 4 - Instrumentos de 
Governança, entendemos que o Eixo-Avaliação está adequadamente estruturado para prover com 
eficiência e eficácia os resultados do Programa de Trabalho ora apresentado. 
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AN EXO : PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 

F INANCEIROS 

1 .  DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL 

l i .  DESCRIÇÃO DAS DESPESAS/ISENÇÕES 

Il i .  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

IV. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DE EXECUÇÃO DA 

GESTÃO 

AN EXO : DECLARAÇÕES DO EDITAL 

1 .  CONFORME ITEM 8.1 DO EDITAL 02/201 5 : 7 DECLARAÇÕES 

/; 
C/-/r 

. \ / • 05 
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ANEXO 1 - DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL 

QTD FUNÇÃO 

1.341 
1 Di retor Geral 
1 Di retor Admin istrat ivo/ Apoio 
1 Di retor F inanceiro 
1 Diretor Assistencia l  
1 Diretor de Enfermagem 
2 Admin istrador Tra inee 
2 Secretária de Diretoria 
1 Admin istrador Assistente de  
1 Méd ico l nfectologista SCI H 
2 Enfermeiro SCIH 
2 Auxi l i a r  Admin istrativo 
1 Técnico de Enfermagem SCIH 
1 Gerente de Qua l idade 
1 Méd ico 
2 Enfermeiro da Qua l idade 
2 Auxi l i a r  Admin istrat ivo 
1 Jorna l ista 

1 
Gerente Núcleo {NEP, Centro de  
Estudos) 

1 Enfermeiro NEP  
2 Auxi l iar  Admin istrat ivo 
1 Secretária 

20 Bolsistas - Residencia méd ica 

K 

SALÁRIO 

364.039,95 
18.000,00 
14.000,00 
14.000,00 
15.000,00 
10.000,00 
4.000,00 
1 .500,00 
6.000,00 

14.000,00 
2 .585,00 
1.276,50 
1.498,00 
6.000,00 
6.000,00 
2.585,00 
1.276,50 
4.000,00 

4.000,00 

2.585,00 
1.276,50 
1.500,00 

3 . 100,00 

.. 

FOLHA BASE TOTAL 

2.682.801,03 
18.000,00 
14.000,00 
14.000,00 
15.000,00 
10.000,00 

8.000,00 
3 .000,00 
6.000,00 

14.000,00 
5 . 170,00 
2.553,00 
1 .498,00 
6.000,00 
6.000,00 
5 .170,00 
2 .553,00 
4.000,00 

4.000,00 

2 .585,00 
2 .553,00 
1 .500,00 

62 .000,00 

I 
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Gerência de 
RH 

Logíst ica 

Contabilidade 

'Ç 

1 

Recrutamento e 1 

Seleção 1 
1 
1 

DP 2 
2 
1 
1 

SESMT 1 
1 
4 
1 
1 
1 

Almoxarifado 6 
10 

1 
Farmácia 7 

20 

Compras 2 
2 
1 

Contabi l idade 2 
2 
1 

Gerente RH 
Coordenador RH 
Psico logo 
Auxi l i a r  Adm in istrativo 
Coordenador D .P .  
Assistente Admin istrat ivo 
Auxi l i a r  Adm in istrat ivo 
Méd ico do Traba lho 
Engenheiro do Traba lho 
Enfermeiro do Traba lho 
Téc. Enfermagem do Traba lho 
Técn ico de Segurança 
Auxi l i a r  Adm in istrativo 
Gerente Logística 
Coordenador Logíst ica 
Almoxarife 
Auxi l i a r  Almoxarifado 
Farmacêutico RT 
Farmacêutico 
Auxi l i a r  de  Farmácia 
Comprador 
Auxi l i a r  de Compras 
Coordenador Contáb i l  
Assistente Admin istrativo 
Auxi l i a r  Adm .  Patrimônio 
Auxi l i a r  Adm in istrat ivo 

6.000,00 

4.000,00 

2.500,00 

1.276,50 
3.000,00 

1 .227,00 

1.276,50 
14.000,00 

4.280,00 

2 .585,00 

1 .500,00 

2 .060,82 

1.276,50 
6.000,00 

3 .000,00 

1 .230,00 

1.276,50 
3.500,00 

2.500,00 

1.500,00 

3 .000,00 

1.500,00 

5.500,00 

1.230,00 

1.276,50 
1.276,50 

6.000,00 

4.000,00 

2.500,00 

1 .276,50 

3 .000,00 

2 .454,00 

2.553,00 

14.000,00 

4.280,00 

2.585,00 

1 .500,00 

8.243,28 

1 .276,50 

6.000,00 

3 .000,00 

7.380,00 

12 .765,00 

3 .500,00 

17.500,00 

30.000,00 

6.000,00 

3 .000,00 

5 .500,00 

2.460,00 

2.553,00 

1 .276,50 

1 � 
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Financeiro Financeiro 

Faturamento 

Ouvidoria 
S.P.P. 

Estatística e 
Arquivo 

Recepções 
( Internação, 
Emergência, 

PABX 

SHL 

� \ � 
� 

1 Coordenador F inanceiro 
2 Assistente Ad min istrativo 
2 Auxi l iar  Admin istrativo 
1 Gerente de SPP  
1 Coordenador Fat u ramento 
1 Médico Auditor 
1 Enfermeiro Auditor 
8 Assistente Ad min istrativo 
1 Coordenador Ouvidoria 
2 Auxi l i a r  Admin ist rativo 
4 Auxi l i a r  Admin istrativo - Arqu ivo 
4 Auxi l i a r  Admin istrativo - Estatística 
1 Coordenador 

70 Recepcionista 
25 Auxi l iar  Ad min istrat ivo (Escritu rário} 

3 Telefon ista 
1 Coordenador SHL  
4 Líder SH L 
1 Auxi l iar  Admin istrat ivo 

70 Auxi l i a r  de H igiêne Limpeza 
4 Auxi l iar  de H igiên e  Limpeza (Externa} 
2 J a rd ine i ro 

18 Auxi l iar  de Lavanderia ( Roupar ia )  

� 

4.000,00 
1 .227,00 
1.276,50 
6.000,00 
4.000,00 
6.000,00 
2.600,00 
1 .230,00 
4.000,00 
1.276,50 
1.276,50 
1.276,50 
4.000,00 
1 .162,00 
1.160,63 
1 .200,00 

4.000,00 
1 .400,00 
1.276,50 
1. 120,00 
1 . 120,00 
1 . 120,00 
1 . 120,00 

4.000,00 
2 .454,00 
2 .553,00 
6 .000,00 
4.000,00 
6 .000,00 
2 .600,00 
9 .840,00 
4.000,00 
2 .553,00 
5 . 106,00 
5 . 106,00 
4.000,00 

81 .340,00 
29 .015,75 

3 .600,00 
4.000,00 
5 .600,00 
1 .276,50 

78.400,00 
4.480,00 
2 .240,00 

20. 160,00 

1 
� �. 
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1 Nutricion ista RT (Coordenador) 
3 Nutricion ista Produção 
3 N utricion ista Clín ica 
2 Líder do SND 

SND 3 Lactarista 
15 Coz inhe i ro 
30 Aux. de Coz inha 
30 Cope i ro 

2 Auxi l iar  Admin ist rativo 
1 Líder de  Manutenção 
1 Auxi l i a r  Admin istrativo 

10 Auxi l i a r  de  Manutenção 
7 Eletricista 
1 Gasista 
2 Pedreiro 
2 P intor 
2 Encanador 

Transportes 4 Motorista 
1 Coordenador de  TI 

T. I .  2 Anal ista de  Sistemas 
5 Técn ico de Informática 

o 

, ��� 
� 

\l� 

--y::_ 

4.000,00 

2 .950,00 

2 .950,00 

1 .500,00 

1 . 120,00 

1 .500,00 

1 . 120,00 

1 . 120,00 

1.276,50 
2.000,00 

1.276,50 
1. 120,00 

1.910,00 

1.910,00 

1.9 10,00 

1 .910,00 

1 .910,00 

2 . 100,00 

4.500,00 

3 .000,00 

1.800,00 

4.000,00 

8.850,00 

8.850,00 

3 .000,00 

3 .360,00 

22 .500,00 

33 .600,00 

33 .600,00 

2 .553,00 

2 .000,00 

1 . 276,50 

11 . 200,00 

13.370,00 

1 .910,00 

3 .820,00 

3 .820,00 

3 .820,00 

8 .400,00 

4.500,00 

6.000,00 

9 .000,00 
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Gerente -
6 Coordenador 4.000,00 24.000,00 

8 Supervisor 3.500,00 28.000,00 

Enfermagem 145 Enfermeiro 2 .900,00 420.500,00 

600 Técn ico de Enfermagem 1.835,00 1 . 101 .000,00 

15 l nstrumentador 2 .000,00 30.000,00 

2 Auxi l i a r  Adm in istrativo 1.276,50 2 .553,00 

1 Coordenação da  Equ ipe 
4.000,00 4.000,00 

Multiprofissiona l  
Reabilitação 55 Fisioterapeutas 2.500,00 137.500,00 

Diretoria 8 Terapeuta Ocupacional 2.500,00 20.000,00 

Assitencial 5 Fonoaud ió logo 3.000,00 15 .000,00 

1 Coordenador Serviço Psicosocia l  3 .500,00 3 .500,00 

Psicossocial 5 Assistente Social 2.796,00 13 .980,00 

4 Psicólogo 3.000,00 12 .000,00 

2 Auxi l iar  Admin i strativo 1.276,50 2 .553,00 

Coordenador Imagens 
Radiologia Técnico de Rad iologia SERVIÇO TERCERIZADO 

Auxi l i a r  Admin i strativo 

Agencia 1 Méd ico 15.000,00 15 .000,00 

1 Auxi l i a r  Admin i strat ivo 1.276,50 1 .276,50 
Transfusional 

6 Técn icos em Hematologia 2.000,00 12 .000,00 

TOTAL 1 .341 2.682.801,03 
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ANEXO 1 - DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL/MÉDICO 

CARGA HORARIA TOTAL MENSAL 

NÚMERO DE HORAS 

ESPECIALIDADE AMB. P.S. ENF. SADT ADM/CORD TOTAL 

ANESTESIOLOGIA 160 - 2 .472 - 80 2.712 
CARDIOLOG IA( ADU LTO/I N FANTI L) 700 - 972 400 80 2 .152 
C IRUG IA AMBU LATORIAL - - 1.440 - 20 1.460 
C IRUG IA GERAL 420 732 1 .000 - 20 2.172 
C IRURG IA PEDIÁTRICA 12 - 540 - 20 572 
C IRUG IA PLÁSTICA - - 120 - 20 140 
C IRUG IA VASCULAR 420 - 260 - 40 720 
CL IN ICA MÉD ICA - 2 .562 1 .952 - 80 4.594 
DERMATOLOGIA 165 - - - 20 185 
D IRETOR ASSISTENCIAL - - - - 180 180 
ENDOCRI NOLOGIA 110 - 40 - 20 170 
GASTROENTEROLOGIA 40 - 40 - 20 100 
H EMATOLOG IA/ H EMOTERAPIA 60 - 120 - 20 200 
I N FECTOLOG IA 40 40 40 20 40 180 
MEDIC INA DO TRABALHO 180 - - - - 180 
MEDICI NA INTENSIVA - - 4.392 - 180 4.572 
MEDIC INA INTENSIVA - I N FANTIL  - 2. 196 - 180 2.376 
N EFROLOGIA 40 - 120 40 20 220 
NEUROLOGIA 240 732 1.576 20 80 2 .648 
NEURO I N FANTIL 60 - 130 - 20 210 
OFTALMOLOGIA 550 732 200 380 80 1 .942 
ORTOPEDIA E TRAMAUTOLOGIA 450 1.098 1 .200 - 80 2.828 
OTORR INOLARI NGOLOGIA 250 - 80 40 20 390 
PED IATRIA - 1 .464 244 - 80 1 .788 
PNEUMOLOG IA (ADULTO + I N FANTIL) 120 - 80 40 20 260 
PROCTOLOG IA 90 - 80 - 20 190 
PSIQUIATRIA - 732 732 - 80 1.544 
RADIOLOGIA - - - 1.045 80 1 . 125 
U LTRASSONOGRAFISTA - - - 750 40 790 
UROLOGIA 330 - 380 - 40 750 
CLI N ICA MÉDICA - SAD 350 - - - 20 370 
COLONOCOPISTA - - - 206 - 206 
ENDOSCOPISTA - - - 300 - 300 
TOTAL 4.787 8.092 20.406 3.241 1.700 38.226 

As Equ ipes Méd icas serão contratadas prefericia lmente no modelo de Pessoa Ju ríd ica e deverão 
at ingir as metas defi n idas neste edita l .  

Nas Equ ipes Médicas apresentadas ac ima estão inclusas as seguintes Residências: 
Cl ín ica Médica ( 12 vagas Rl  e 12 vagas R2), Pediatria (6  vagas Rl e 6 vagas R2), Psiq u iatria (4 
vagas Rl, 4 vagas R2 e 4 vagas de R3), Medic ina de Família e Comunidade (4 vagas Rl  e 4 vagas 
R2), Cirurgia Gera l  (6  vagas Rl e 6 vagas R2), Otorrino lari ngo logia (2 vagas Rl, 2 vagas R2 e 2 
vagas R3), Ofta lmologia (3  vagas Rl, 3 vagas R2 e 3 vagas R3), Anestesiologia (2  vagas Rl, 2 vagas 
R2 e 2 vagas R3), Ortoped ia (4 vagas Rl, 4 vagas R2 e 4 vagas R3) e U rologia (1 vaga Rl, 1 vaga 
R2 e 01 vagas R3) .  �r 
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ANEXO l i  - Descrição das Despesas/Isenções 
Internações Serviço de Cirurgicas I 

NATUREZA DE DESPESA Enfermaria Hospital Dia/ UTI Adulto e Pronto Ambulatório Apoio Serviço de SAD Ensino e TOTAL Clinica Médica APAC (serviços Infantil Socorro Disgnóstico e Reabilitação Pesquisa 

correlatos) Terapêutico 

1 .  PESSOAL 
Salários 316 .033,96 81 5.034,95 532.267,72 571 .436,62 238.098,59 76. 1 9 1 ,55 66.667,61 40.242,02 26.828,01 2.682.801 ,03 
Encargos 45.353,66 1 16.964,70 76.385, 1 1 82.006, 1 9  34. 1 69,25 1 0 .934, 1 6  9.567,39 5. 775,08 3.850,06 385.005,61 
Benefícios 27.838,73 71 .794,62 46.886,28 50.336,59 20.973,58 6 .7 1 1 ,54 5.872,60 3. 544,83 2.363,22 236.322,00 
Provisões 96.272,04 248.280,53 1 62 . 1 42 ,39 1 74.074,24 72.530,93 23.209,90 20.308,66 1 2. 258,75 8 . 1 72,50 81 7.249,95 
Outros - - - - - - -
Subtotal Pessoal 485.498,40 1 .252.07 4,81 817.681 ,51 877.853,64 365.772,35 1 1 7.047,15 1 02.416,26 61 .820,68 41 .21 3,79 4.1 21 .378,59 
2. SERVIÇOS CONTRATADOS - - - - - - - - -
Serviços Assistenciais 459.420,00 1 . 1 84.820,00 773.760,00 830.700,00 346 . 1 25,00 1 1 0 .760,00 96.91 5,00 58.500,00 39.000,00 3.900.000,00 
Contratos Pessoa Jurídica 99. 1 84,39 255.791 ,32 1 67.047,39 1 79.340,20 74.725,08 23.91 2,03 20.923,02 1 2 .629,59 8.41 9,73 841 .972,75 
Contratos Pessoa Física - - - - - - - - -
Contratos com Cooperativa - - - - - - - - -
Serviços Administrativos 29.450,00 75.950,00 49.600,00 53.250,00 22.1 87,50 7 . 1 00,00 6.21 2 ,50 3.750,00 2.500,00 250.000,00 
Subtotal Serviços 588.054,39 1 .51 6.561,32 990.407,39 1 . 063.290,20 443.037,58 141 .772,03 124.050,52 74.879,59 49.919,73 4.991 .972,75 
3. MATERIAIS - - - - - - - - -
Medicamentos 58.900,00 151 .900,00 99.200,00 1 06.500,00 44.375,00 1 4 .200,00 1 2 .425,00 7 . 500,00 5.000,00 500.000,00 
Material de Consumo 1 09.554,00 282.534 ,00 1 84.51 2 ,00 1 98.090,00 82.537,50 26.41 2,00 23. 1 1 0,50 1 3. 950,00 9.300,00 930.000,00 
Gêneros Alimentícios 1 4 . 1 36,00 36.456,00 23.808,00 25.560,00 1 0 .650,00 3.408,00 2.982,00 1 .800,00 1 .200,00 1 20.000,00 
Gases Medicinais 1 1 .662,20 30.076,20 1 9.64 1 ,60 21 .087,00 8.786,25 2 .81 1 ,60 2.460, 1 5 1 .485,00 990,00 99.000,00 
Subtotal Materiais 1 94.252,20 500.966,20 327. 161 ,60 351 .237,00 146.348,75 46.831 ,60 40.977,65 24.735,00 16.490,00 1 . 649.000,00 
4. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 1 8 .848,00 48.608,00 31 .744,00 34.080,00 1 4 .200,00 4 .544,00 3.976,00 2 .400,00 1 .600,00 1 60.000,00 
5. DESPESAS FINANCEIRAS 589,00 1 .51 9,00 992,00 1 .065,00 443,75 1 42,00 1 24 ,25 75,00 50,00 5.000,00 
6. DESPESAS TRIBUTARIAS 1 . 1 78,00 3.038,00 1 .984,00 2 . 1 30,00 887,50 284,00 248,50 1 50 ,00 1 00,00 1 0.000,00 

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS 1 .288.419,99 3.322.767,34 2.169.970,51 2.329.655,83 970.689,93 310.620 78 271 .793, 1 8  1 64.060,27 1 09.373,51 1 0.937.351 ,34 

LINHA DE CONTRATAÇÃO INTERNAÇÕES CLÍNICAS E CIRÚRGICAS AMBULATÓRIO, SADT, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ENSINO E SAD TOTAL PESQUISA 
PROPORCIONALIDADE POR LINHA DE 62,00% 35,50% 1,50% 100% CONTRATAÇÃO 1,00% 

VALOR ESTIMADO RELATIVO A ISENÇÕES FISCAIS E SUBVENÇÕES DE QUALQUER Cota Patronal = R$ 536.560,20/ ISS = R$ 546.917,56 NATUREZA 

1 .Pessoal - Detalhamento no Anexo 1 - Dimensionamento de Pessoal CL TI 2. Serviços Contratados, item Serviços Asssistenciais detalhado no anexo 1 - Dimensionamento de Pessoal/Médicos, item Contrato de 
Pessoal Jurídica, consta Treinamento e Educação Permanente.Sistema de Gestão Hospitalar, Sistema de Gestão Finaceiro/Contabil e de Recursos Humanos, Processamento de Roupa, Laboratório de Análises 
Clinicas,Residuos Sólidos e Exames de Anatômo, Manutenção de Ar condiconado, Engenharia Cliica, Manutenção de Gerador, Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares.Locação de Equipamentos de 
lnformatica e Desratização e Detetização, Item Serviços Administrativos consta as depesas da entidade com o contrato com Jurídico, Contabil, Auditoria, Consultorias e demais serviços de apoio/4. Utilidade Pública 
Agua/Energia/Telefonia e Internet 
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ANEXO 1 1 1- CRONOGRAM4 DE DEScEMBOLBO E VALOR GLOBAL D'A PIROPO'S·l:A 
AN0 1 - -

MES · VALOR MES ----

1 - 1 
2 1 0 .987.35 1 , 34 2 
3 1 0 .937.35 1 , 34 3 
4 1 0.937 .351 ,34 4 
5 1 0. 937. 35 1 , 34 5 
6 1 0. 937.35 1 , 34 6 
7 1 0 . 937.35 1 , 34 7 
8 1 0.937.35 1 ,34 8 
9 1 0.937 .351 ,34 9 

1 0  1 0.937.351 ,34 1 0  
1 1  1 0. 937.351 ,34 1 1  
1 2  1 0 . 937.35 1 , 34 1 2  

IVALOR 
TOTAL 
A�UAL 120.360'.864.71 

VALOR TOTAL GLOBAL 5 ANOS 

AN0 2 - - -

VALOR · : 1VJes 
1 0 . 937.35 1 ,34 
1 0 . 937.35 1 , 34 
1 0. 937 .351 ,34 
1 0. 937.351 ,34 
1 0. 937.351 ,34 
1 0 . 937.351 ,34 
1 0 . 937.35 1 , 34 
1 0. 937.351 ,34 
1 0. 937.351 ,34 
1 0. 937.351 , 34 
1 0 . 937.351 ,34 
1 0 . 937.35 1 , 34 

--- e-

1 31 .248.216,04 
645.353.728,88 -

--

-- - -

- . 

AN0 3 
- �VALOR 

1 1 0. 937.351 ,34 
2 1 0. 937 .351 ,34 
3 1 0. 937.351 ,34 
4 1 0. 937 .351 ,34 
5 1 0. 937 .351 ,34 
6 1 0.937.351 ,34 
7 1 0. 937 .351 ,34 
8 1 0. 937. 351 ,34 
9 1 0. 937.351 ,34 

1 0  1 0. 937.351 ,34 
1 1  1 0. 937.351 ,34 
1 2  1 0. 937.351 ,34 

' 
131 .248.216,04· 

AN0' 4 
ME"S VALOR 

1 1 0. 937.351 , 34 
2 1 0. 937.351 , 34 
3 1 O. 937.351 , 34 
4 1 O. 937.351 , 34 
5 1 O. 937.351 , 34 
6 1 0. 937.351 , 34 
7 1 0. 937.351 , 34 
8 1 0 . 937.351 , 34 
9 1 0 . 937.351 , 34 

1 0  1 0. 937.35 1 , 34 
1 1  1 0. 937.351 , 34 
1 2  1 0. 937.351 , 34 

' ' 

,, 1l3,11.214ei.2)1)6�·'4 

- ..,_ -
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0  
1 1  
1 2  

-. Ili 
,'i! � 

"li I ...,. 

- -· - - -

ANO· _5\ � e· �� _ 

' 
-- ·.:o;_·· :.. -'- · -· ---�-- - :... .  -..: - -

1 0.937.351 ,34 
1 0 .937.351 ,34 
1 0 .937 .35 1 , 34 
1 0.937 .35 1 , 34 
1 0. 937.35 1 , 34 
1 0.937.35 1 ,34 
1 0.937 .351 ,34 
1 0.937 .35 1 , 34 
1 0.937 .35 1 , 34 
1 0.937 .351 ,34 
1 0.937 .35 1 , 34 
1 0.937 .351 ,34 

1 

l 11t1· .-24e�i1T&1- e� 
- -� - ·- ·- · - - -

OBS - Para o custeio das atividades relativas a transição, foi orçamentado R$ 50.000,00, lançados no segundo mês de atividade, conforme Anexo 1 ,  Item 7 desse Edital 

Valor Total G lobal proposto para os 60 meses de contrato de R$ 645.353.728,88 ( Seiscentos e quarenta e cinco milhões, trezentos e cinquenta e 
três mil ,  setecentos e vinte oito reias e oitenta e oito centavos) 
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IRMANDADE DA SANTA CASA DE M ISERICÓRDIA DE BARIRI 

' ·· . 
IV CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO �- PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DE EXECUÇÃO D'A GESTÃO 1- ·; • 

kl 
�: . . �, 

COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDIVALDO ORSI - CAM PINAS 

Fases 
.. 

Ml!S 1 MÊS 2 Mês 3 Ml!S 4 Ml!S S Mês 6 . MÊS 7 Mês 8 Ml!S 9 MÊS lO . 

l .  Ava l iação In icial e Transição 

2 .  Ajustes do Projeto de Implantação 

3. Contratação In icial de Pessoal 

4. Contratação de Serviços de Infra Estrutura 

5. Contratação de Serviços Médicos 

6. Contratação de Serviços Aux. Diagnóstico 

7. Atendimento Ambulatorial 

8 .  Atendimento de Urgência e Emergência 

9. I nternação Cl ín ica e Cirúrgica 

1 0 .  Internação Saúde Mental 

1 1 .  Internação Pediátrica 

1 2 .  Internação UTI Adu lto e Pediátrica 

1 3 .  Internação URVA 

1 4 .  C irurg ias :  Bloco Cirúrgico e Ambulatório 

1 5 .  SADT Paciente Interno 

1 6 .  SADT Paciente Externo 

1 7 .  Serviço de Reabi l itação 

1 8 .  Residência Médica e Estágios 

1 9 .  Serviço de Assistência Domici l iar 

20.  Serviço de Atendimento ao Usuário 

2 1 .  Prestação de Contas 

22 .  Investimentos 

23 .  Institu i r  Comissões Obrigatórias 

24. Serviços Admin istrativos 
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 2 4 8 3 
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

DECLARAÇÃO 

DECLARO, sob as penas da lei, que a entidade Organização Social Vitale Saúde (antiga 

denominação : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri), não outorga trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre a menor de 1 8  (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor de 

1 6  (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 1 4  (catorze) anos . .  

Bariri, 5 de  janeiro de  20 1 6 . 

�� 
/o� Augusto Gonsales Camara 

CPF: 2 1 9.022.628-75 
Procurador 

Avenida Antôn io José de Carva lho. 409 CEP 1 7250-000 Barírí/SP Fone: ( 1 4) 3662-939 /J 
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 2 4 8 9 
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bari ri ) 

DECLARAÇÃO 

DECLARO, sob as penas da lei, que a entidade Organização Social Vitale Saúde (antiga 

denominação : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri), caso seja vencedora do 

certame referente ao Edital 02/20 1 5 , providenciará, até o dia que antecede a assinatura do 

contrato de Gestão, seu cadastramento atendendo ao Art. 3° do Decreto Municipal No. 1 6 .2 1 5  

de 1 2  de maio de 2008, onde consta "As entidades privadas e organizações da sociedade civil 

sem.fins lucrativos, que pretendam celebrar convênio com órgãos e entidades da administração 

pública municipal, deverão realizar cadastro prévio no Sistema Municipal de Registro 

Cadastral, conforme normas expedidas pela Secretaria Municipal de Administração. " 

Bariri, 5 de janeiro de 20 1 6 . 

// 

��/ 
/ Daniel Augusto Gonsales Camara 

CPF: 2 1 9.022.628-75 
Procurador 

Avenida Antôn io José de Carvalho.  409 CEP 1 7250-000 BaririíSP Fone: ( 1 4) 3662-9393 

/ / 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 2 4 9 0 
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

DECLARAÇÃO 

DECLARO, sob as penas da lei, que a entidade Organização Social Vitale Saúde (antiga 

denominação : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri), não possui prestação de 

contas reprovadas pela Prefeitura Municipal de Campinas por conta de demais repasses 

públicos a ela eventualmente concedidos, independentemente de termo de ajuste anterior. 

Bariri, 5 de janeiro de 20 1 6. 

aniel Augusto Gonsales Camara 
CPF: 2 1 9.022 .628-75 

Procurador 

Avenida Antôn io José de Carvalho. 409 CEP 1 7250-000 Bariri/SP Fone: ( 1 4) 3662-9393 
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 2 4 9 1  
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

DECLARAÇÃO 

DECLARO, sob as penas da lei, que a entidade Organização Social Vitale Saúde (antiga 

denominação : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) não está impedida de receber 

repasses públicos. 

Bariri, 5 de janeiro de 20 1 6. 

Daniel Augusto Gonsales Camara 
CPF: 2 1 9 .022.628-75 

Procurador 

Avenida Antôn io José de Carvalho. 409 CEP 1 7250-000 Barírí/SP Fone: ( 1 4) 3662-93 



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 

(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) 

DECLARAÇÃO 

DECLARO, sob as penas da lei, que a entidade Organização Social Vitale Saúde (Antiga 

denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri), não foi penalizada com as 

sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87  da Lei Federal nº 8 .666 de 2 1  de junho de 

1 993, conforme transcrito abaixo, nos últimos s 05 (cinco) anos. 

" . . . .  III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. " 

Bariri, 5 de janeiro de 20 1 6. 

�

7 

Danklligu,to Go�a� 
CPF: 2 1 9.022.628-75 

Procurador 

I 

Aven ida Antônio José de Carvalho. 409 CEP 1 7250-000 

/ lf 
� 

Bariri/SP Fone: ( 1 4) 3662-93/ 
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE t'Q '-• 2
,, 
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(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Barí ri) 

DECLARAÇÃO 

DECLARO, sob as penas da lei, que a entidade Organização Social Vitale Saúde (Antiga 

denominação : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) não possui como 

conselheiros, administradores e dirigentes servidores públicos do Município de Campinas, 

mesmo que afastados de suas funções públicas, com ou sem prejuízo dos seus vencimentos. 

Bariri, 5 de janeiro de 20 1 6. 

/ 

Daniel Augusto Gonsales Camara 
CPF: 2 1 9.022.628-75 

Procurador 

Avenida Antôn io José de Carvalho, 409 
:

?

t 
CEP 1 7250-000 Baríri/SP Fone: ( 1 4) 3662-9393 I' 
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE 
(Antiga denominação: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Baríri} 

DECLARAÇÃO 

DECLARO, sob as penas da lei, que a entidade Organização Social Vitale Saúde (Antiga 

denominação : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri) não possui como 

representantes legais membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério 

Público e Tribunal de Contas. 

Bariri, 5 de janeiro de 20 1 6. 

·�b�-
/ Daniel Augusto Gonsales Camara 

CPF: 2 1 9.022.628-75 
Procurador 

{· 
Avenida Antôn io José de Carvalho .  409 CEP 1 7250-000 BanníSP Fone· ( 1 4) 3662-93 3 ;1 
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE (nova denominação) 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (antiga denominação) 
CNPJ (MF) n' 44.690.238/0001 -61 

Registrada no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Banri sob n' 247 - 03/04/1 923 
Utilidade Pública Municipal - Lei 1097 de 1 0/09/1 974 
Utilidade Publica Estadual - Lei nº 1 31 8  de 29/10/1 962 
Utilidade Publica Federal - Decreto nº 93081 de 07/08/1 986 
Entidade de Fins Filantrópicos de acordo com o Decreto-Lei 1 572 de 01 /09/1 977 

Avenida Antonio José de Carvalho, 409 - Fone ( 14) 3662-9393 - CEP 1 7250-000 - Bariri/SP 
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OUTORGANTE 

WJ.� 
. Mrd 

Organ ização Social Vitale Saúde (nova denominação) , CNPJ 
44 .690.238/000 1 -6 1 , sedada em Bari ri/SP na av. Antônio José de Carva lho ,  
409,  rep resentada pela Provedora Aparecida de Fátima Bertoncel lo ,  
brasi le ira ,  solte i ra , RG 1 7 . 805 .756-3 , CPF 077.666 .758-03 , endereço supra .  

OUTORGADOS 

1 .  PAULO ROBERTO SEGATELLI CAMARA, d ivorciado ,  RG 9 .798 . 5 1 0-
SSP/SP ,  CPF/MF 92 1 .448.708-1 O ,  CRA/SP 1 5 .686; 

2. DAN IEL  AUGUSTO GONSALES CAMARA, admin istrador, RG 30.202.700-
2-SSP/SP,  CPF/MF 2 1 9 .022 .628-75 ,  C RA/SP 87.630. 

Ambos são brasi le iros , admin istradores, domici l iado em São Pau lo/SP 
onde mantêm endereço comercial na rua Ta ipas, 38 ,  Vi la Pompeia,  e 
poderão agir isoladamente, independentemente da ordem de nomeação . 

PODERES 

Assinar , requerer ,  apresentar, env iar e reti rar documentos, certidões ,
�


consu ltas ,  informações e pesqu isas, d iscuti r assuntos relacionados 9o 
outorgante em relação à final idade abaixo determinada e praticar tod,9-s s 
atos ne�es_sários para desempenhar a contento ta l rep resentação,  me mo I que aqu i  nao expressos . / '\ 

e. ,-- ..1 1 r.;. , ·  .. •,\ 
· v v v -', 4  
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE (nova denominação) 
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (antiga denominação) 

CNPJ (MF) n' 44.690.238/0001 -61 
Registrada no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bariri sob n' 247 - 03/04/1 923 
Util idade Pública Municipal - Le, 1 097 de 1 0/09/1974 
Utilidade Publica Estadual - Lei n' 1318  de 29/10/1 962 
Utilidade Publica Federal - Decreto n• 93081 de 07/08/1986 
Entidade de Fins Filantrópicos de acordo com o Decreto-La, 1 572 de 01 /09/1977 

Avenida Antonio José de Carvalho.  409 - Fone ( 14) 3662-9393 - CEP 1 7250-000 - Bariri/SP 

FINALIDADE 

Representar o outorgante perante l icitações e seleção de projetos que 

tratem de sua qua l ificação como Organ ização Social por entes pol íticos 

mun icipais e estaduais ,  podendo apresentar projetos técn icos e propostas 

comercia is .  

Bari r i ,  06 de janeiro de 20 1 6 .  

a d e  Misericórd ia d e  Bari ri 

F�tima Bertoncel lo 

C v U 5 � � 
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