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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2019 - SES/GO 
PROCESSO: 201900010008727 

OBJETO: Seleção de organização social para celebração de 

Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, a 

operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde, em 

regime de 24 horas/dia, no Hospital Estadual de Urgências de 

Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN, localizado à Rua 

Maria Pedro de Oliveira esq. c/5, Jardim Primavera - Trindade - GO, 

CEP: 75380 - 000, por um período de 48 (quarenta e oito) meses, 

contados a partir da publicação de seu resumo na imprensa oficial, 

podendo ser prorrogado sempre que houver interesse das partes, 

estando o presente Edital regido pela Lei Estadual nº 15.503/2005 e 

suas alterações, Resolução Normativa nº 013/2017 do Tribunal de 

Contas do Estado de Goiás e suas alterações, e subsidiariamente à 

Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 

TÍTULO: Proposta de Trabalho para gerenciamento, 

operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em 

regime de 24 horas/dia, na Unidade, que assegure assistência 

universal e gratuita à população, conforme Chamamento Público nº 

03/2019 
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t - d presen açao d d e qua ro 'd e pessoa me Ico por area e a ençao d t - i 

compatível com as atividades propostas no plano de trabalho, 
33a constando forma de vinculo, horário, salário, e quando for o caso, 726 

título de especialista dos responsáveis pelos serviços (observar a 
legislação para cada caso). 

--
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3.3.b para os serviços de maior complexidade na medicina como nas 731 

emergências e unidades de terapia intensiva de adulto 

Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais 
3.3.c para os ambulatórios e enfermarias, destaques para os plantões e 913 

sobreavisos. 

Apresentação de quadro de metas para a área médica observados 
3.3.d em especial as consultas em ambulatório, internações hospitalares 930 

e de terapia intensiva. 

Apresentação de quadro de pessoal técnico por área de atividade 
3.3.e) profissional, compatível com as atividades do plano de trabalho, 935 

constando forma de vinculo, horário e salário. 

Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos 
3.3.f profissionais) nas áreas de internação/enfermarias, UTI, central de 940 

esterilização e bloco cirúrgico. 

3.3.g 
Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos 

1 066 
profissionais) nas áreas de ambulatório e emergência 

3.3.h Descrição da organização das diferentes clínicas. 1 086 

~-
Expressar estrutura de chefia e número de pessoas de cada 

3.3.i clínica, incluindo serviços de enfermagem e outras áreas da saúde, 1.099 
assim como o tipo de vinculo com o Hospital 

Horários de atividade de urgência e emergência, distinguindo entre 
3.3.j presença física de médico especialista e médico geral e médicos 1.101 

que atendem chamadas (sobreaviso) 

3.3.k 
Especialmente descrever as unidades de salas de cirurgia, 

1.106 
urgência e ambulatório. 

3.3.I 
Descrição da organização das Unidades de Internação 

1.130 
(Enfermarias) 

3.3.m 
Compatibilização da Proposta de Trabalho com as diretrizes da 1. 136 
SES. 

Descrição de como o proponente irá estabelecer a contra-

3.3.n 
referência com a Atenção Primária e com outros hospitais. Nesse 1.138 
caso apresentar um plano de implantação, estabelecendo prazos, 
meios, fluxos, etc. 

3.4. Implementação e Funcionamento de Outros Serviços 1.146 
1 

Instrução para o funcionamento do serviço social com 
'' - ' ' 

l 3.4.a espec1f1caçao de estrutura, normas e rotinas, definidas as areas de 1. 147 
_i -· abrangência, horário e equipe mínima. 
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3.5.a 
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3.5.c 

3.6. 

3.6.a 

3.6.b 

3.6.c 

3.6.d 

3.6.e 

Instrução para o funcionamento da equipe de fisioterapia com 
especificação de normas e rotinas, área de abrangência, horário e 
equipe mínima 

Normas para o funcionamento do serviço de Administração Geral 
com especificação de estrutura, normas e rotinas, horário e equipe 
mínima. 

'Normas para realização dos procedimentos de - - -aquIsIçao 
recebimento, guarda e distribuição de materiais no Hospital 

Apresentação da padronização de medicamentos e materiais 
médicos hospitalares. 

Apresentação de critérios para a contratação de terceiros para os 
, serviços de limpeza e vigilância. 

-"-----~·--·--·-

: Descrição de funcionamento da Unidade de Faturamento, bem 
' como horários de trabalho; estrutura de chefia; membros e vínculo 
com o Hospital. 

Descrição de funcionamento da manutenção predial, descrição de 
funcionamento da manutenção de equipamentos e orçamentos 
dedicados aos mesmos 

Volume de recursos financeiros destinados a cada tipo de despesa 
, Ciência e Tecnologia 

Apresentação de convênio de cooperação técnica com entidades 
de ensino para desenvolvimento de estágios curriculares, 
treinamentos e residências. 

Parcerias com instituições para desenvolvimento de projetos de 
pesquisa na área da assistência hospitalar e/ou de saúde pública. 

Apresentação de projeto em educação permanente com vista à 
capacitação da equipe interdisciplinar da unidade hospitalar. 

Política de Recursos Humanos 
Apresentação de projeto de desenvolvimento humano com 
pesquisa periódica de clima organizacional e definição de uso das 
informações 
Proposta para estabelecimento de Normas para Seleção de 
Pessoal, Contrato de Trabalho e Avaliação de Desempenho 
Sugestão de Condutas para combater absenteísmo e estimular 
oroducão 
Registro e controle de pessoal e modelo para escalas de trabalho 

O ente interessado deverá apresentar o quantitativo estimado, 
apontando, por categoria, a quantidade de profissionais, a carga 
horária de trabalho e o salário total (em moeda corrente), por perfil 
de profissional, sem a incidência dos encargos patronais 

Neste tópico, solicita-se um quadro com resumo do perfil de todos 
os profissionais que irão trabalhar no Hospital (estejam ou não 
atualmente contratados) e com a expressão da carga horária 
semanal distribuída pelos dias da semana e com o enunciado do 
horário de trabalho. 
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PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL 

UMA VISÃO DE FUTURO DE EXCELÊNCIA DEPENDE DE 

COMO SE CONSTRÓI A QUALIDADE DIARIAMENTE 

Para alcançar a saúde integral do ser humanos e ser grande é preciso 

cuidar dos pequenos detalhes. 
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APRESENTAÇÃO 

Pode dispor um ser humano de tudo. Dinheiro, amigos, família e bens materiais em 

abundância. Porém, a ausência da saúde nessa ilusão da felicidade impõe uma 

barreira entre o indivíduo e a felicidade genuína No século XIX, o filósofo Arthur 

Schopenhauer escreveu que "em geral, nove décimos da nossa felicidade baseiam

se exclusivamente na saúde. Com ela, tudo se transforma em fonte de prazer". 

A saúde representa um estado de boa disposição física e psíquica, é o bem-estar 

que deve ser assegurado a todo e qualquer cidadão. Paralelamente ao conceito de 

vida, a saúde é o bem mais elementar, todo o resto tem menor relevância e deve ser 

sacrificado em favor desses dois bens. 

Na consolidação de uma boa condição de saúde, os hospitais e centros de saúde 

desempenham um papel fundamental. Hospitais estão para saúde e bem-estar 

como as instituições de ensino estão para a educação. Mas saúde diz respeito à 

sobrevivência, à vitalidade. 

Diante desse cenário, escolhido o IMED para assumir a administração do Hospital 

Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN, em 

Trindade - GO, o Instituto estará, desde o primeiro momento, compromissado com a 

Secretaria de Estado de Saúde (SES/GO) para a prestação dos melhores serviços. 

Estamos cientes de que, mesmo com os desafios postos adiante, somos capazes de 

honrá-los. Agregada a esse compromisso, a responsabilidade de realizar o serviço 

com a qualidade esperada, aprimorar o uso da edificação, consumar o inconcluso e 

mitigar os problemas que a infraestrutura da unidade apresenta, assim como estar 

integrado as políticas de saúde definidas pela SES/GO. 

A tarefa não é fácil, mas temos total convicção de que, com afinco, entrega e 

tenacidade, os resultados positivos, inevitavelmente, despontarão permitindo que a 

SES/GO e os habitantes da região de Trindade e municípios circunvizinhos, 

Palmeiras de Goiás, Campestre e Santa Bárbara, tenham a sua disposição um 

serviço de saúde com a qualidade que merece, fazendo frente ao excelente trabalho 

que a mesma desempenha junto à sociedade. 
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Para a nossa equipe, passado, presente e futuro caminham de mãos dadas 

entrelaçados em prol de um bem maior convergindo na direção de ações 

propositivas que tragam a vitória em sua luta. Essas ações incluem, prioritariamente, 

o respeito ao ser humano e à integridade da SES/GO. 

Como bem expressam as palavras contidas em nossa missão, honraremos o 

compromisso de proporcionar aos usuários do HUTRIN um atendimento de 

qualidade, por meio de uma política de humanização no atendimento, com atuação 

de profissionais qualificados, comprometidos com a presteza, ética e respeito. 

Se no presente entregamos qualidade no serviço prestado quando o assunto é 

saúde é porque no passado, construímos não apenas a qualificação técnica de 

nossa equipe, mas também a cultura de nossa instituição. Cultura essa que somente 

consegue estar viva porque engloba uma ampla gama de elementos, não se 

restringindo somente a um ou outro atributo, mas a pessoas comprometidas e 

preparadas, uma estratégia de atuação alinhada e bem construída, processos cujo 

desenho envolveu e envolve expertise técnico e administrativo, e o 

acompanhamento diuturno dos indicadores assistenciais e de gestão que formam o 

painel de bordo de nossos gestores nos permitindo executar atividades planejadas e 

efetuar ações corretivas de maneira ágil e precisa 

Área de abrangência geográfica a ser atingida 

O HUTRIN está localizado no Município de Trindade/GO e é uma Unidade de 

Assistência, Ensino e Pesquisa, tendo como prioridade a urgência e emergência 

obstétrica, especializado em Baixa e Média Complexidade em Clínica Obstétrica, 

Clínica Cirúrgica e Clínica Médica, regulado pelos Complexos Reguladores 

Estadual/Municipal, sendo referência para a Região do município de Trindade e 

municípios circunvizinhos, Palmeiras de Goiás, Campestre e Santa Bárbara. A 

Região soma uma população total de cerca de 160 mil habitantes. 

Benefícios econômicos e sociais a serem alcançados 

No que tange os benefícios econômicos e sociais a serem alcançados no projeto, 

vale a pena transcrever decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São 
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Paulo. ao julgar, em 28.02.07, ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a 

Lei Municipal Paulistana que instituiu modelo de gestão em Saúde por Organizações 

Sociais (adi nº 130. 726-0/7-00, relator Desembargador Renato Nalini): 

"O Estado precisa estimular os particulares a assumirem os encargos dos quais 

ele não consegue se desincumbir a contento. No plano da saúde. a participação 

da iniciativa privada no SUS é imprescindível. Se deixar de estimulá-la, a 

Administração Pública estará a cometer inconstitucionalidade por omissão, eis 

que deixará de dar consequências práticas ao princípio da eficiência, um dos 

fundamentos a que está subordinada. 

(. . .) 

A Lei Municipal 14. 132106 se propõe - exatamente - a conferir adequado 

cumprimento á mensagem normativa da Constituição da República. Sabe-se 

que, após a corrupção, a burocracia é o segundo mal a infestar a Administração 

Pública e a sufocar a desenvoltura com que seus préstimos deveriam ser 

oferecidos á comunidade. A qualificação prevista na lei é saudável e visa a 

eliminar algumas das barreiras postas perante a iniciativa privada para auxiliar 

na consecução de objetivos permanentes da República brasileira. 

(. .. ) 

Se toda a Administração Pública se servisse do permissivo legal para outorgar à 

iniciativa privada aquilo que ela realiza melhor e com dispêndio menor do 

dinheiro do povo e investisse apenas nas atividades de controle e fiscalização, 

talvez a economia brasileira ostentasse outros resultados. Com o acréscimo 

benéfico de ampliar as oportunidades de emprego e de economizar do 

combalido Erário. pois haveria enxugamento da máquina ineficiente e 

burocratizada." 

Visto isto, estamos certo que o projeto apresentará benefícios, os quais destacam

se: 

• Reforço da gestão pública: por transferir a responsabilidade pela prestação 

serviços públicos, o Governo irá funcionar como regulador e incidirá o seu foco 

sobre o planejamento e desempenho do serviço; 
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• Ganhos de Eficiência: melhoria da relação custo-beneficio na prestação dos 

serviços com o estabelecimento de metas e padrões de qualidade que deverão 

servir de referência para o cômputo da remuneração do parceiro privado; 

• Possibilita ao Estado se valer de conceitos e procedimentos existentes na 

iniciativa privada, permitindo a incorporação de metodologias de trabalho, de 

processos gerenciais e tecnológicos, de flexibilidade e racionalidade, bem como dos 

bens utilizados nos serviços privados; 

• A vinculação da remuneração pela prestação dos serviços com desempenho 

do parceiro privado, força o comprometimento do mesmo com o sucesso da 

operação; 

• A interação gerada entre os parceiros, através de um único contrato, traduz-

se em maior segurança ao parceiro público; 

• Os custos de operação e manutenção são menores quando realizados por um 

parceiro privado pela maior flexibilidade e agilidade nos processos de aquisições e 

contratações, tanto quanto de seleção prestadores de serviços e fornecedores de 

insumos; 

• Traz para o ambiente público o empreendedorismo e a capacidade de 

inovação da iniciativa privada; 

• Transfere para o privado a contratação de funcionários e terceiros, que é um 

dos grandes problemas para o ente público, pois demanda a realização de concurso 

público para se contratar funcionários e frequentes processos licitatórios para a 

contratação de serviços terceirizados. No caso da gestão por OS, todas estas 

atividades ficam sob a responsabilidade do parceiro privado; 

Desse modo, se a cooperação entre Estado e instituições do terceiro setor encontra

se justificada, restaria verificar se, em termos práticos, o modelo tem funcionado a 

contento. E a resposta, aqui, é soberanamente positiva - a ponto de alguns 

defenderem o modelo como evidente caso de "fato consumado" (Rubens Naves, in 

Organizações Sociais - A Construção do Modelo, Ed. Quartier Latin, 2.014, página 
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21 ), 

Como relata Flavio Lobo a respeito da experiência no Estado de São Paulo (apud 

Rubens Naves, ob. cit, pág. 47), "Atualmente as Organizações Sociais no Estado de 

São Paulo atuam em diversos hospitais, ambulatórios, farmácias e laboratórios de 

análises clínicas. 

No total, os novos hospitais operados pelas OSSs disponibilizam ao SUS cerca de 

4.300 leitos. Foram conduzidos inúmeros estudos que atestam a qualidade e a 

eficiência dos serviços prestados pelas OSSs, inclusive comparando a experiência 

deste modelo de gerenciamento com outros praticados na administração direta dos 

hospitais do estado de São Paulo, conforme o relatório '20 anos do SUS São Paulo', 

organizado por Renilson Rehem de Souza, José Diniz Vaz Mendes, Sônia Barros -

São Paulo: SES/SP, 2008, 392 p:11, publicação da Secretaria de Estado de Saúde de 

São Paulo". 

Ainda no que concerne á São Paulo, outra observação se faz pertinente: na capital 

paulista, a expectativa, ao menos de alguns, era de que, quando assumisse o 

comando da cidade, em 2.013, o então recém-eleito Prefeito Fernando Haddad 

(convicto militante do Partido dos Trabalhadores) trataria de sepultar o modelo. Nada 

disso aconteceu: o que se decidiu foi incrementar tal sistema, de modo a fazer 

"crescer" as parcerias com as organizações sociais, já que, segundo fontes da 

própria gestão do Prefeito, "será impossível ampliar ou manter a rede sem ajuda das 

parceiras" (matéria publicada na "Folha de S. Paulo", edição de 15.10.13, sob o título 

"Após críticas, governo Haddad ampliará parceria privada" - página c3). 

Ainda nesse sentido, nada mais natural: "Uma aferição do Banco Mundial, por 

exemplo, mostra que os hospitais geridos por OSSs oferecem entre 35% e 61 % 

mais admissões por leito e redução de quase 30% na taxa de mortalidade em 

comparação com hospitais sob a gestão direta do poder público" (Flavio Lobo, ob. 

cit, pág. 43) 

Maior agilidade na execução das políticas públicas, ganhos de eficiência econômica 

e operacional, e melhor atendimento á população. Esse é o motivo pelo qual se 
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concebeu a gestão de serviços públicos através de organizações sociais. 

É nisso que o IMED, instituição sem fins lucrativos reconhecida como organização 

social por diversos entes da Federação, acredita - e é essa sua missão, para cujo 

cumprimento não poupará esforços nem empenho (o que, como será demonstrado 

adiante, já vem fazendo). 

Conforme explanado, a legislação permite a outorga dos serviços de saúde ás 

instituições sem fins lucrativos e, também, não traz óbice á realização de ações 

assistenciais. 

Em busca da eficiência na entrega de alto desempenho, nosso plano de trabalho 

inclui a implantação de uma carteira de serviços assistenciais, não assistenciais e 

administrativos, adequados ao funcionamento das unidades, e a otimização da 

utilização da infraestrutura existente. visando reduzir ao mínimo a necessidade de 

atendimento complementar na rede de saúde particular. 

No universo da assistência à saúde é primordial a construção de relações de 

confiança entre todos os públicos envolvidos e focados na eficiência e nos 

resultados assistenciais, nossas atividades envolverão a prestação de serviços 

hospitalares e ambulatoriais à população. 

Poderemos, caso instados a tal, contribuir apresentando projetos de inovação 

assistencial que possam permitir a desospitalização e o bem-estar, o aumento da 

capilaridade do atendimento através dos conceitos de rede assistencial. e 

investimento no conceito de educação em saúde do paciente, orientado para a 

prestação de serviços de saúde mais voltados a prevenção e focados nas 

necessidades individuais. 

Em nossos serviços, incluiremos também medidas que visam á diminuição dos 

custos com saúde, buscando a redução da média de permanência dos doentes no 

ambiente hospitalar, a padronização de medicamentos e materiais, a construção e 

utilização de protocolos médicos e de enfermagem baseados em evidencias clínicas, 

o treinamento do efetivo para evitar desperdícios e inadequada utilização de 

insumos, a efetiva atuação da SCIH reduzindo os casos de infecção hospitalar, a 

!MEO - Instituto de Medicinar Estudos e Desenvolvimento 
Rua ftapeva, 202 f Conjunto 34r Belo Vísta, São Paulo/SP 

CNPJ: 1.9.324.171/0001-02- Telefm,c: (11) 3141·V28 

www.imed.org,br - projetos@fmed.org.br 

00013 



~ IMED 
1;1 

implantação de dispensação unitizada de medicamentos e materiais, a redução de 

solicitações de exames desnecessários, etc., sem prejuízos para os pacientes, 

aumentando a capacidade de atendimento aos usuários da Rede. 

Nossa ação visará não somente o atingimento das metas e objetivos estratégicos da 

Secretaria de Saúde, mas inclui a garantia do acesso da população a serviços de 

qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades 

de saúde, garantia da atenção integral á saúde da pessoa idosa e dos portadores de 

doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das ações 

de promoção e prevenção, com observância às práticas de saúde e às medicinas 

tradicionais, respeito às especificidades culturais, implementação de novo modelo de 

gestão participativa com foco em resultados e financeiramente vantajosa para o 

município com geração de ganhos de produtividade e eficiência. 

Buscaremos, dentro da vocação das unidades para baixa complexidade assistencial, 

disponibilizar em quantidade e qualidade a maior gama possível de serviços e 

produtos de saúde sempre preservando o respeito ao atendimento humanizado. 

Implantaremos processos de gerenciamentos estratégicos e inteligentes que, 

apoiados em um bom sistema de gestão hospitalar a ser escolhido em parceria com 

a equipe da Secretaria de Saúde, permitirão a nossa equipe gerencial o 

desenvolvimento de uma operação articulada e eficiente. 

Resultados a serem obtidos 

O material a seguir apresenta o Plano de Trabalho onde se destaca o lema de nossa 

Organização, presente em nossa missão que é: "cuidando com respeito". Este Plano 

de Trabalho introduz conceitos gerenciais modernos e economicamente favoráveis à 

Secretaria de Saúde quanto ao gerenciamento do Hospital Estadual de Urgências de 

Trindade. 

Em busca de excelência na prestação de serviços assistenciais, executaremos uma 

gestão baseada nos indicadores de desempenho e nas metas estabelecidas no 

Plano de Trabalho, indicadores esses que serão diuturnamente acompanhados 

sendo sua evolução nos permitirá, sempre que necessário, ações corretivas 
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imediatas e pontuais, o que garantirá a eficácia operacional. 

Este novo modelo de gestão permitirá ganhos decorrentes da relação entre os 

parceiros: á Secretaria definindo suas políticas, executando ações de 

acompanhamento e fiscalização, proporcionando o necessário recurso financeiro 

para a operação, atividades restritas a ela, e á Organização Social cuidando do 

gerenciamento da operação, da logística incluindo o fornecimento de medicamentos, 

materiais e demais insumos, das atividades jurídico/administrativas de procura e 

contratação dos serviços assistenciais e de apoio. 

Sem ferir os princípios considerados sagrados pelo ente público, que primam pela 

qualidade no atendimento aos cidadãos de Goiás, observando a economicidade e a 

transparência, serão inclusas no projeto especificações, diretrizes, definições, entre 

outras coisas, que permitirão ao IMED utilizar seus próprios conceitos de trabalho no 

planejamento e na operação de suas atividades de apoio. 

Algumas diretrizes serão observadas durante todo o projeto buscando sempre 

resultados positivos para o ente público na forma de ampliação de produtividade, na 

qualidade do serviço ofertado, na manutenção dos edifícios e equipamentos, no 

emprego adequado dos recursos financeiros e na efetividade da operação. São elas: 

Economicidade - O custo de contratação deve ser adequado ao que se pretende 

contratar. Deverão incluir custos diretos e indiretos, que advirão da prestação de 

serviços. 

Efetividade - Será considerada a capacidade do IMED, criar valor na operação, 

incluindo novos conceitos de gestão que permitirão ampliação da oferta de serviços 

acima da capacidade do ente público e a um custo menor. 

Objetividade - O projeto buscará ofertar aquilo que é realmente importante 

ampliando o acesso e proporcionando qualidade aos cuidados assistenciais 

oferecidos para a população. 

O Jeito IMED de Atender 

O Jeito IMED de Atender é um norteador de práticas de trabalho que visa orientar e 
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uniformizar condutas, comportamentos e processos, criando uma identidade 

corporativa que diferencie o Instituto pela qualidade de atuação. Ele é motivado 

pelas práticas de Humanização, de acordo com a Política Nacional de Humanização 

do Ministério da Saúde, e procura alinhar com os stakeholders envolvidos no 

atendimento á saúde as atividades fim e responsabilidades na prática de 

relacionamento. 

Para atender o HUTRIN elaboraremos um Manual de Relacionamento e 

Atendimento customizado regidos pela estrutura do Programa Jeito IMED de 

Atender, que fará parte do DNA da instituição após ser disseminado para todos os 

colaboradores. Tal como a Política Nacional de Humanização, entendemos que a 

humanização é a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de 

produção de saúde que enfatiza a autonomia e o protagonismo desses sujeitos, a 

corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários e a 

participação coletiva no processo de gestão. 

Assim, humanização nada mais é do que a construção de vínculos que possibilitem 

a coparticipação dos diversos agentes envolvidos na busca pela excelência e 

qualidade do processo cooperativo de produção da saúde. Esta condição somente 

se faz possível no momento em que permitimos e facilitamos o encontro das 

eficiências técnicas e científicas com valores éticos, respeito e solidariedade ao ser 

humano, protagonismo e autonomia das equipes. 

Enquanto estrutura norteadora de atitudes para a boa utilização de conhecimentos e 

habilidades profissionais, a humanização levará ao hospital a possibilidade de, em 

sua estrutura tecnológica, física, administrativa e humana de praticar o respeito à 
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dignidade de cada sujeito, esteja ele em qualquer um dos pontos da cadeia de 

stakeholders. 

A Excelência na prática do Atendimento Humanizado 

Quando se acredita que propósitos maiores devam reger uma relação que se quer 

duradoura, é importante que seja reforçado um contexto de cooperação e 

coparticipação para que os resultados sejam os melhores que aquele grupo de 

pessoas, naquele momento de suas vidas, possam fazer acontecer. 

Seres humanos são movidos por significados que asseguram compromissos e dão o 

tom e a energia para o que precisa ser feito Queremos que no IMED este grupo de 

significados convirja alcançando a excelência na prática do atendimento 

humanizado. 

Para isso, é importante o respeito a algumas técnicas de atuação que possibilitam a 

padronização da forma com que nos relacionamos com nossos stakeholders. 

Por acreditarmos na importância do desenvolvimento de uma cultura voltada para a 

qualidade da informação no serviço de saúde onde identificamos o perfil do 

interlocutor, o diferenciamos por meio de seu histórico com nossa instituição, 

interagimos de acordo com suas expectativas e nosso conhecimento técnico e 

personalizamos nossa ação de acordo com suas reais necessidades para poder 

prestar um atendimento de excelência, adotamos o modelo abaixo descrito: 

1ª ETAPA: Identificar o perfil do interlocutor, buscando conhecer o maior número de 

informações possíveis para ser capaz de reconhecê-lo em todos os pontos de 

contato. Para que esta etapa aconteça é importante que o profissional conheça 
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todas as informações técnicas necessárias para sua atuação na saúde. O 

profissional deve estar preparado para se relacionar com todos os públicos 

atendidos pelo IMED. 

2ª ETAPA: Diferenciar o stakeholder por meio de seu histórico de relacionamento 

com o IMED. Estar sempre disposto a fornecer as informações permitidas e 

solicitadas pelos clientes internos e externos, contribuindo para uma atuação ágil e 

eficiente do grupo de profissionais do IMED no dia a dia. Continuamente são 

geradas informações sobre pacientes e suas condições de saúde - históricos, 

sintomas, exames, diagnósticos, tratamentos realizados, entre outros - acessar 

estas informações e utilizá-las implica diretamente na melhoria do atendimento 

clinico. 

3ª ETAPA: Interagir de acordo com as expectativas do stakeholder e nosso conhe

cimento técnico, procurando maior eficiência e eficácia, estabelecendo um tipo de 

comunicação adequada ao perfil apresentado. 

4ª ETAPA: Personalizar nossa ação de acordo com as reais necessidades 

apresentadas permitindo que o IMED preste um serviço de excelência a todos os 

públicos com que se relaciona. 

A eficácia de nossas ações ao nos relacionarmos com nossos stakeholders será 

maior se todos os profissionais tiverem o foco NO cliente para compreender o foco 

DO cliente. O cliente deve estar no centro de nossas relações, seja ele interno ou 

externo, paciente ou não. Somente assim, seremos capazes de entender suas 

necessidades e, muitas vezes, nos anteciparmos a elas em nossa atuação tão 

importante no setor da saúde. 

A participação de familiares e acompanhantes no processo terapêutico 

Para o IMED, a qualidade do atendimento e a humanização, está além do direito de 

cidadania garantido em Lei, é uma forte estratégia para percepção de cuidado que 

produz resultados significativos como complemento no alcance da cura do paciente. 

O apoio social é fundamental para o alcance da saúde e, por reconhecermos esta 

afirmação, propomos algumas premissas: 
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Processo de atenção: dedicaremos boa parte dos nossos esforços na recepção 

para que o ambiente físico conduza à visão positiva do acolhimento para que a 

primeira percepção não seja amedrontadora e fria. Transformaremos a recepção em 

um ambiente acolhedor disponibilizando profissionais 24 horas, sete dias da semana 

com habilidades e atitudes para lidar com paciências com fragilidade física e 

emocional, além de conhecimentos para prestar toda a informação necessária dos 

serviços que serão prestados no hospital. 

Cuidar da equipe técnica: toda a equipe técnica do IMED como multiplicadora de 

práticas e atitudes de acolhimento. O instituto oferecendo práticas de acolhimento 

das equipes que serão depois disseminadas aos pacientes. 

Dar autonomia ao paciente e familiar através da informação e educação: a 

convicção de que se reduz a ansiedade e se promove a saúde por meio da 

qualidade da informação faz parte das estratégias do IMED. O familiar e o paciente 

bem informados sobre seu quadro clínico podem tornar-se participantes ativos dos 

cuidados. Nossa proposta é incentivar o familiar a ler os prontuários, explicar e 

sentar com eles para compreender em conjunto, incentivar uma área de registros do 

familiar. Isso tudo também para envolver a família para a continuidade correta do 

tratamento em casa: na alta o familiar recebe todas as orientações dos profissionais 

do IMED a fim de garantir a qualidade da recuperação na residência. 

Pesquisa de opinião: além de implantarmos uma ouvidoria em horário comercial e 

caixas com trancas dispostas em todos os ambientes para colher a opinião do 

paciente, criaremos um grupo focal em todas as áreas de relacionamento 24 horas, 

sete dias da semana, liderado por um profissional dedicado no tratamento de 

medidas corretivas que impactem na satisfação e apoio no atendimento aos 

usuários. 

Família, amigos e o apoio social: sabemos que a família é o melhor remédio e o 

apoio social vital para a saúde. O IMED valoriza a permissão dos membros da 

família nos cuidados com o paciente: grupos de apoio às famílias liderados por 

assistentes sociais e psicólogos a fim de acompanharem o familiar em cada etapa 

do processo de recuperação do paciente. Sempre trazendo segurança e conforto a 
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ambas as partes do processo. 

Aspectos nutricionais e alimentares: auxiliar na prática nutricional dos pacientes, 

tanto na qualidade dos alimentos, quanto no seu acesso e forma de entrega. 

Proporcionar que um familiar alimente quando desejar o paciente, que o acompanhe 

nas refeições, montar jantares e almoços especiais em situações de comemoração. 

Construir uma alimentação autêntica que faça com que o paciente se sinta 

familiarizado, alinhado à cultura e que traga o amor de casa para os alimentos. 

O toque humanizado: além do atendimento de forma gentil e humana, queremos 

utilizar maneiras inovadoras de levar o toque humanizado até as pessoas. Um 

Programa de Voluntários para realizar massagens nos pés, por exemplo, atos 

simples da forma como se segura as mãos do familiar para o trazer segurança, 

como cumprimentar o paciente ou a forma de como se aproximar e toca 

simplesmente para dizer "Estou aqui". 

Para possibilitar a utilização deste modelo no processo de relacionamento, todas as 

estratégias e ações serão apoiadas no tripé: Gestão de Stakeholders, Gestão de 

Pessoas e Gestão do Negócio. Esta estrutura de gestão somente se faz possível por 

meio dos Programas de Excelência e Práticas de Gestão, Programas de 

Desenvolvimento e Reforço da Cultura do IMED, Programas de Relacionamento 

com Stakeholders e, principalmente, a qualidade com que operacionalizamos a 

execução de nossas estratégias. 
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Alcançar a saúde integral do ser humano e ser grande depende do nível de cuidado 

dedicado aos pequenos detalhes. O Jeito IMED de Atender é o caminho pelo qual 

trafegamos e viabilizamos uma gestão eficiente de pessoas e processos, ações de 

qualidade segundo as melhores práticas de mercado, humanização no 

relacionamento com nossos stakeholders e inovação na operacionalização de 

nossas estratégias. 

Com a implantação do Jeito IMED de Atender esperamos que nossos profissionais 

sejam orientadores para o alcance integral da saúde. Isso somente será possível se 

incentivarmos e permitirmos que cada stakeholder assuma seu papel neste 

contexto, apoiando em sua integralidade as diretrizes da Política Nacional de 

Humanização do Ministério da Saúde valorizando os diferentes sujeitos implicados 

no processo de produção de saúde e enfatizando a autonomia e o protagonismo 

desses sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos 
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solidários e a participação coletiva no processo de gestão. 

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO, na busca do aprimoramento e 

da eficiência na prestação dos serviços públicos de saúde, visa adotar um modelo 

de gestão e ofertar regionalmente serviços da Atenção Especializada em Saúde à 

população do Estado de Goiás, com resolubilidade, facilitando o acesso em tempo 

oportuno e contínuo ao HUTRIN. 

Tal serviço tem por objetivos: 

1 - Potencializar a qualidade na execução dos serviços de saúde. 

li - Melhorar o serviço ofertado ao usuário SUS com assistência humanizada. 

Ili - Implantar um modelo de gestão voltado para resultados. 

IV - Apoiar as necessidades dos serviços de Atenção à Saúde, com oferta de 

consultas de especialidades médicas, serviços de diagnóstico e cirurgias, em regime 

de hospitalização. 

V - Garantir a equidade na atenção criando mecanismos de acesso para serviços e 

ações de saúde integrais (promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e 

reabilitação). 

VI - Buscar a eficiência, eficácia e efetividade na gestão na saúde a ser adotado no 

Estado de Goiás obedecendo aos princípios e diretrizes do SUS, atendendo às 

políticas públicas definidas para a regionalização da saúde, buscando atender os 

pacientes oriundos da demanda referenciada pelo Complexo Regulador Estadual e a 

Central Municipal de Regulação, preservando a missão da SES/GO. 

Organização Gerencial 

Utilizaremos como base para o modelo gerencial do Hospital de Urgências de 

Trindade, o modelo de excelência em gestão e derivações imprescindíveis à 

construção, manutenção e evolução da excelência na prestação de serviços de 

saúde para todos os stakeholders envolvidos no processo com o objetivo de geração 

de valor. 
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A Figura abaixo expressa estas premissas. 

Figura - Modelo e Organização Gerencial 

A partir deste modelo nosso foco é o da concretização da missão com a 

possibilidade de evolução contínua do grau de maturidade da gestão, pontuando 

processos gerenciais e resultados organizacionais, além de proporcionar a 

compreensão do mercado e do cenário local e global onde a instituição atua e se 

relaciona. 

O que pretendemos é o alinhamento de recursos, identificando pontos fortes e 

oportunidades de melhoria, aprimoramento da comunicação com nossos públicos de 

relacionamento, aumento constante da produtividade e efetividade das ações e o 

atingimento dos objetivos estratégicos acordados. 

A organização é um sistema vivo, integrante de um ecossistema complexo, 

adaptável ao ambiente no qual esteja inserido e sugere uma visão sistêmica da 

gestão organizacional. Passam por ela e dela derivam características necessárias 

ao cumprimento desta visão de gestão: Desenvolvimento de Parcerias, Constante 

IMED - Instituto de Medicfna1 Estudas e Desenvolvimento 

Rua ltapeva, 202 / Conjunto 34, 8eio Vista, 5ão Pauío/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02- Telefone: {11i 3141-1128 

www.imed,org,br - projetos@fmed,org.br 
0002.:, 



~ IMED 

Aprendizado Organizacional, Prática de Pensamento Sistêmico e a Construção e 

Manutenção de Cultura de Inovação. 

A fim de gerar valor, otimizando recursos em todos os pontos de contato com 

stakeholders, deve-se passar pelos atributos de Liderança e Constância de 

Propósitos, Visão de Futuro, Orientação por Processos, Valorização das Pessoas, 

Conhecimento do Cliente e do Mercado e Responsabilidade Social. Apresentamos 

abaixo a contextualização da prática deste modelo na prestação de serviços do 

IMED. 

Contextualização do modelo de gestão utilizado pelo IMED 

A Instituição Hospitalar do século XXI, de acordo com a Organização Mundial de 

Saúde (2000), é caracterizada como uma Instituição complexa, com a presença de 

diversos pontos de atenção, voltada para o manejo de eventos agudos com 

incorporação tecnológica compatível com a sua atuação, eficiente, eficaz, dotado de 

ambiência física compatível com suas funções e acolhedora para seus usuários. 

A Portaria Nº 4.279 GM/MS de 30/12/201 O (consolidada pela Portaria de 

Consolidação Nº 3 de 28/09/2017 - Ministério da Saúde), ao estabelecer diretrizes 

para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde expôs o cenário de fragmentação de serviços e outros, e continua atual em 

sua análise dos desafios existentes a serem superados para o estabelecimento de 

uma Política de Atenção do componente hospitalar, tendo em vista a implementação 

da rede de Atenção à Saúde. 

De acordo com a citada Portaria observa-se como principais desafios: 

• Lacunas assistenciais importantes; 

• Financiamento público insuficiente, fragmentado e baixa eficiência no 

emprego dos recursos, com redução da capacidade do sistema de prover 

integralidade da atenção à saúde; 

• Configuração inadequada de modelos de atenção, marcada pela incoerência 

entre a oferta de serviços e a necessidade de atenção, não conseguindo 
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acompanhar a tendência de declínio dos problemas agudos e de ascensão das 

condições crõnicas; 

• Fragilidade na gestão do trabalho com o grave problema de precarização e 

carência de profissionais em número e alinhamento com a política pública; 

Pulverização dos serviços nos municípios. 

Além destes, dadas as especificidades da Atenção Hospitalar, acrescentamos: 

• Perfil Técnico-Assistencial; 

• Alocação Desigual Inter Regional; 

• Complexidade Administrativo Gerencial: 

• Ambiência Hospitalar; 

• Educação Permanente e Formação. 

Ferramentas e instrumentos de modernização gerencial 

Este modelo está estruturado em Fases: distintas, sequenciais e interligadas. A 

busca da excelência em gestão passa por este caminho e o IMED define este 

modelo para todos os seus contratos, se comprometendo com os resultados sob a 

ótica da qualidade da assistência e da gestão. 

Fase do conhecimento e do planejamento 

Nesta fase identificamos o problema ou objetivo, levantamos as informações 

necessárias, analisamos as variáveis, definimos as metas e elaboramos um plano 

de ação. 

Fase da execução 

Nesta fase executamos o que foi definido no planejamento sendo elemento de base 

a qualificação das pessoas que atuarão nos processos, sendo ainda importante 

ações de comunicação onde o público formado por colaboradores e usuários possa 
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entender as mudanças propostas, seus objetivos e seu cronograma. 

Fase da avaliação 

Neste momento, avaliamos as ações e seus resultados são comparados ao previsto 

no planejamento, neste momento os desvios do planejamento são analisados, as 

causas são debatidas e criamos uma base de informações para o segundo momento 

de planejamento. 

Fase de aprimoramento do conhecimento e crescimento gerencial 

Conhecendo os resultados obtidos pelas ações executadas desenvolvemos a 

segunda leva de planejamento, agora dispondo de melhores informações, estando 

os atores treinados e sendo o objetivo conhecido pelas pessoas envolvidas. Nesta 

fase observamos os ganhos: em tempo de execução, com economia de recursos. 

Ampliamos as metas e definimos o plano de ação mais focado. 

Fase da execução aprimorada 

Nesta fase implementam-se ações corretivas definidas no planejamento aprimorado, 

fechando este ciclo e trazendo uma nova realidade a ser conhecida, estudada, 

planejada e executada. 

Este modelo se fundamenta em metodologias de gestão e planejamento 

consagradas mundialmente, desenvolvida por pensadores como Dr. W. Edwards 

Deming, (considerado por muitos como o pai do controle de qualidade moderno) e 

baseia-se no método cientifico, desenvolvido a partir do trabalho de Francis Bacon. 

O modelo foi testado em vários ambientes com resultados favoráveis, ele define o 

rumo, o veículo e permite que o caminho se adapte a cada solo (unidade de saúde). 

O diagrama abaixo define o ciclo de atividades que se pretende implementar nas 

unidades. 
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------~ 
Excelencia em Gestão 

Gestão estratégica 

Aprimoramento dos 
processos de trabalho 

Figura - Ciclo de atividade de Gestão do IMED 
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1. ÁREA DE ATIVIDADE 

1.1 ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

1.1.A • IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS 
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1.1.A.1 - FLUXOS OPERACIONAIS COMPREENDENDO CIRCULAÇÃO EM 

ÁREAS RESTRITAS, EXTERNAS E INTERNAS 

INICIO 

CHEGADA 

Paciente 
trànlõp\)rt.~.g8 •• 

Paciente 
arnb.ula.nte 

Funcionario 

1· Visitantes 

1

, Usuários com 

· .•. n, ec·e· s.si·d· .ª. __ d··. e·•.·•s········ .especiais 1,,,,,,,,,,,,,,,,;:-,:x;,,,-,,,,,,,,,--:-s,,,: 

RECEPÇÃO 
AGQ!,Hll\,1ENTO 

SAIL"A EMERGêNGIA 

l 
Pronto Atendimento 

Atendimento 
Ambulatorial 

SADT 
Laboratório 
Internação 

Unidade•Nutrição e. 

FIM 

Remoção de 
cadáveres ,<<->l. -··' 

i 

ÓBITO DO 
PACIENTE 

FINALIZAÇÃO DO 
ATENDIMENTO/ 

EXPEDIENTE 

FIM 
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INÍCIO 

Acolhimento/ 
triagem 

Avaliar e classificar o 
paciente 

Encaminhar para 
atendimento de 
acordo com a 
complexidade 

Paciente avaliado, 
encaminhar de 
acordo com a 

solicitação médica 

D 

RECEBER PACIENTES 
DE ACORDO COM A 

DEMANDA 

Encaminhar 
pacientes para 

ex,1mii.s diagnósticos 

Transferir paciente 
para Unidade de 

maior complexidade 

Internação 

Observação 

ALTA 

1 

'V 

Sala de urgência / 
emergência 

Prestar assistência 
aos pacientes 

Paciente 
estabilizado. 

encaminhar para 
continuidade do 

atendimento 

FIM 
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1.1.A.2 - FLUXOS PARA REGISTROS E DOCUMENTOS DE USUÁRIOS E 

ADMINISTRATIVOS 

IMPRESSOS E/OU INSTRUMENTOS PARA REGISTROS 

INÍCIO 

NÃO 

Realizar ou 
solicitar novo 

registro 

Recebimento de Impressos 
e/ou instrumentos para 

registros 

CONFERÊNCIA 

Registro de informações 
administrativas 

Conferência da informação 
registrada e 

Data e assinatura do 
registrad<>r 

FIM 
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FLUXO PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS DA RECEPÇÃO E SETOR DE 

GUIAS 

INÍCIO 

Atendimento: 
Ambulatorial. 

Emergência e SADT · ... · ··. .. r m+•+••• 

Agendamento e/ou 
registros de 
atendimento 

······r+·················· 

Encaminhamento 
das faturas e 

relatórios. 

Registro de 
Produção e 
relatórios de 
Ocorrênc.ia!S 

ACOLHER PACIENTES E 
ACOMPANHANTES DE 

ACORDO COM A 
DEMANDA ... 

Internação e registro 
conforme sua 

característica e guia 
//AIH autorizada 

Gerenciamento de 
autorizações e 
prorrogações ......... · .. r·.... . 

v 
Encaminhamento de 

Guias , AIHS. 
Faturas. Produção e 

relatórios 

Registro de 
Produção e 
relatórios de 
Ocorrências 

FIM 

1 

--~{ 

Informações ou 
visitas 

Orientação ao 
paciente. 

acompanhante ou 
visitante 

·· Registro de visitas e 
Acessos e entrega 

de crachás 

Registro de 
Produção e 

encaminhamento de 
relatórios 
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ADMISSÃO DO PACIENTE 

INÍCIO 

SIM 

"' ADMISSÃO DO PACIENTE 

Consulta médica e 
de enfermagem 

•. , •••. , ... ! '"···· 
' 

· Registro de informações do 
processo saúde/ doença do 

NÃO 

Atendimento 
Setor de 

Urgência 1 
E~~r,gência .... 

Registro de 
informações do 
processo saúde 

1 doença do 
paciente 

Atendimento 
Ambulatorial 

· NÃO. 
ALTA 

SIM 

l 
SAME 

Consulta 
médica e de 
enfermagem 
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FLUXO PARA REGISTRO DE DOCUMENTOS DE FATURAMENTO 

INÍCIO 

RECEBER E 
PROTOCOLAR GUIAS 

E LAUDOS 

RECEBER OS 
PRONTUARIOS 

Conferir as contas e 
lançar a cobrança 

SIM 

Encaminhar para 
Auditoria 

~ 
t~'Oi'tNI~ 

Devolver para 
as unidades 
corrigirem 

NÃO 
,,,,,,,,,,,,,,,,,a,,,,,, __ >M ___ _ 

FIM 

Fechar as faturas parciais e 
as notas fiscais dos 

procedimentos especiais 

Fechar mapa: faturamento 
diário 

Fechar as contas 
hospitalares e faturas 

Enviar os prontuários para o 
arquivo 

Encaminhar as faturas ao 
cliente e relatório de 

faturamento ao Financeiro e 
Contabilidade 

Fechar os relatórios de 
plantões médicos. honorários 

e SADTs e encaminhar ao 
Financeiro e Contabilidade 

Conciliar as Glosas com 
Faturado e elaborar o 

Recurso ou Acene 

Encaminhar relatórios de 
conciliação e causa de 

glosas 
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1.1.A.3 - FLUXO UNIDIRECIONAL PARA MATERIAIS ESTERILIZADOS 

Dinâmica e Fluxo Unidirecional na Central de Material Esterilizado 

A dinâmica de trabalho na Central de Material Esterilizado (CME) deve possuir um 

fluxo continuo e unidirecional de artigos, evitando o cruzamento de artigos sujos, 

com os limpos e esterilizados. 

A dinâmica também deve impedir que o funcionário escalado para a área 

contaminada transite pelas áreas limpas e vice-versa, desta forma, deve haver 

barreiras que garantam este impedimento, conforme ilustração dos fluxos abaixo. 

Expurgo 

L ÁREASUJA 

1~-----~1~~------,~ 
1 Preparo de material 

1 

) : L. ÁREA _Llfl!PA 

Retirada de material da 
1 autocl~ve e g~arda do 

l;l)_<lte,j.íl!19IE'/ril · ·. ,~~====~= 
J : [""·••·•""• ,."". =""Á""R°"EA=E.S""T""E""R"'IL===J 

FLUXO UNIDIRECIONAL 

As diretrizes/normas de funcionamento das CMEs estão amparadas pela RDC 15 da 

ANVISA de 15 de março de 2012. 
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1.1.A.4 - FLUXO UNIDIRECIONAL PARA ROUPAS 

O fluxo de roupas deve ser determinado de forma cuidadosa para que não ocorra 

cruzamento entre roupa suja e roupa limpa, evitando contaminações. Além deste 

importante resultado, o fluxo adequado também contribuirá com a racionalização do 

tempo, equipamento, recursos humanos e ocupação da área de circulação, 

resultando em melhor funcionalidade na lavanderia. 

-

Proposta de Fluxo unidirecional do processamento de roupas 

Recepção 

Barrei!'~, de contarnine.ç(w .... - ____ IIIQIWI; _____ __ 

Separação 

Pesagem 

Identificação 

ÁREA SUJA OU 
SETOR DE 

SEPARACAO E 

· .; .i;;\V~.~!iiM •. :, 

- - Lavagem 
----7 - - Barr1:,:iradé co11_tàm_ina,Çã_o ~-------~ 

,------~.~--•r••~~0~ 
1 

1 

1 

1 

1 

ÁREA LIMPA OU 
SETOR.DE 1 

1 
1 

1 

1 

Centrifugagem 

1-~ 
J 

. ··-· l .. 
Seleção 

+ 

'· ;AÇ/>..1,!/>.!"!1:.1'4'[(? 

Tratamento 

________ +- _________ -} 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
: Caladragem l I Secagem 

l (_;;,.;;,,,,,,,.,,,,~,"'-·'f'r_·,,~_--·-_·--'_···_-l __ !_:~,--_··=··=··~--~---·-_h=_i.-_-_-'.-_:·i~ 

Prensagem Passagem 

' w 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 -1 

r··--------------, 
1 

1 
1 
1 
1 

+ -··- ---1!!11!1i1Bv 

Seleção 

Dobrage__n; 

Barrtú1·a d4 contaminiH.;:$0 -·- -· - -
Conserto --> Baixa Repouso 

ÁREA OE 
ESTOCAGEM 

OIJ SE"íQR OE .• 

:.~9lJ.f1~1/>. 
DISTRIBUICA0

0 
........ ·/ 
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As diretrizes/normas de funcionamento das Lavanderias e Processamento de roupas 

estão amparadas pelo "Manual de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde 

Prevenção e controle de riscos - ANVISA/2009" e pelo "Manual de Lavanderia 

Hospitalar - Ministério da Saúde/1986". 

Regulamentações 

As normas abaixo deverão ser atendidas quanto ao serviço em questão: 

• Portaria Nº 15 de 23 de agosto de 1988 e suas alterações (RDC 35/201 O): 

Determina que o registro de produtos saneantes domissanitários com finalidade 

antimicrobiana seja procedido de acordo com as normas regulamentares, 

• Portaria GM/MS Nº 3.523, de 28 de agosto de 1998: Aprova o regulamento 

técnico contendo medidas básicas aos procedimentos de verificação visual do 

estado de limpeza, remoção de sujidades por métodos físicos e manutenção do 

estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos sistemas de 

climatização, para garantir a qualidade do ar de interiores e prevenção de riscos à 

saúde dos ocupantes de ambientes climatizados; 

• Portaria Nº 393, de 15 de maio de 1998 e suas alterações (RDC 180/2006): 

Estabelece os métodos para determinação da biodegradabilidade de tenso ativos 

aniônicos com validade em todo território nacional. 

• Portaria MS Nº 518, de 25 de março de 2004 e suas alterações (Portaria 

2914/2011 e Portaria de Consolidação nº 05/2017): Estabelece os procedimentos e 

responsabilidades relativas ao controle e vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências; 

• RDC Nº 184, de 22 de outubro de 2001 - Altera a Resolução 336, de 30 de 

julho de 1999; 

• RDC Nº 306, de 07 de dezembro de 2004: Dispõe sobre o Regulamento 

Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; 

• RDC Nº 50: Dispõem sobre o regulamento técnico para planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde; 
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• NR-5: Dispõe sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 

e tem como objetivo a prevenção de acidentes e as doenças decorrentes do 

trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a 

preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador (BRASIL, 1978 - NR 

5). De acordo com essa NR, a unidade de processamento de roupas que possuir 

acima de vinte trabalhadores deve constituir a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes - CIPA; 

• NR-9: Dispõe sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -

PPRA, e tem como objetivo conhecer e identificar os riscos presentes no ambiente 

de trabalho, bem como recomendar e aplicar medidas de controle, minimização ou 

eliminação desses riscos (BRASIL, 1978 - NR-9). A elaboração e execução do 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais "visa à preservação da saúde e da 

integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação, reconhecimento, 

avaliação e conseqüente controle dos agentes de risco ambiental existente ou que 

venham a existir no ambiente de trabalho, levando em consideração a proteção do 

meio ambiente e dos recursos naturais" (Brasil, 1978 NR-9); 

• NR-7 (BRASIL, 1978- NR7): Dispões sobre o Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional - PCMSO. Esse programa é planejado e implementado 

com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados 

nas avaliações previstas nas demais NR (BRASIL, 1978 - NR-7). 

• NR-17: Visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das 

condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de 

modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho 

características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a 

análise ergonómica do trabalho conforme NR-17 (BRASIL, 1978 - NR-17); 

• NR-24: Dispõe sobre as condições sanitárias e de conforto nos locais de 

trabalho; 

• NR-32: Dispõe sobre a Segurança e Saúde no trabalho em Estabelecimento 

de Saúde e tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para 

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 geral (BRASIL, 2005 - NR-32). 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ttapeva, 202 f Con,iunto 34, Bela Vista, São Pouio/5P 

CNPJ: 19324.171/0001-02-Telefone: (11) 3141-1128 

www.ímed.org,br -projetos{,{{limed.org.br 



14'\. 1 ME D 

1.1.A.5 - FLUXO UNIDIRECIONAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE 

Os serviços de saúde são os responsáveis pelo correto gerenciamento de todos os 

Resíduos de Saúde por eles gerados e devem atender às normas e exigências 

legais, desde o momento de sua geração até a sua destinação final. 

A Lei Federal Nº 12.305, de 2 de agosto de 201 O que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos é o marco legal que aborda o tema sobre a Logística Reversa dos 

matérias médicos e insumos hospitalares. 

As etapas que envolvem desde a produção, segregação e o acompanhamento do 

descarte correto dos Resíduos dos Serviços de Saúde - RSS permitem reduzir o 

volume de resíduos perigosos e a incidência de acidentes ocupacionais dentre 

outros benefícios à saúde pública e ao meio ambiente. 

Para a correta execução de cada etapa deste processo, se faz necessário a 

definição de um FLUXO UNIDIRECIONAL, que é uma das partes integrantes dos 

demais processos relacionados à coleta e descarte de resíduos produzidos em urna 

unidade de saúde. Este, e demais outros fluxos relacionados à coleta e descarte do 

RSSs devem estar inseridos em um Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviço de Saúde - PGRSS, que será apresentado na sequência. 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE - PGRSS 

O PGRSS é um documento que descreve um conjunto de procedimentos que devem 

ser adotados pelos estabelecimentos hospitalares/unidades de saúde com o objetivo 

de diminuir ou eliminar a produção de resíduos produzidos e proporcionar aos 

resíduos gerados um destino/encaminhamento seguro de forma eficiente, visando a 

proteção dos trabalhadores e a preservação da saúde pública e do meio ambiente. 

OBJETIVO 

O PGRSS tem como objeto maior o estabelecimento de diretrizes que visam o 
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cumprimento das legislações ambientais vigentes que tem o papel de responder 

para as inspeções da ANVISA e Secretarias do Meio Ambiente e Vigilância Sanitária. 

Além de obedecer a RDC 222/ANVISA, de 29/03/2018 (em substituição à RDC 306 

de 2004), a unidade de saúde geradora de resíduo, como responsável por seu 

resíduo (da geração à destinação final), tem estes procedimentos para facilitar a 

proteção e identificação de problemas da saúde (colaborador, usuário e fornecedor) 

e do meio ambiente através da correta gestão dos resíduos gerados nos serviços de 

saúde, também conhecidos por Resíduos de Serviços de Saúde - RSS. 

RESPONSABILIDADES 

A unidade de saúde visa à proteção e preservação ocupacional e ambiental através 

da correta e necessária Gestão dos Resíduos, contando com a colaboração de 

TODOS os seus integrantes, envolvendo desde os níveis Estratégicos (Diretorias) 

até os níveis Táticos (Coordenações) e Operacionais. 

Nível Responsabilidade 

Garantir a política da gestão 
Direção: adequada dos RSS para evitar que 

Diretor/Coordenação Geral, causem problemas à saúde e ao 
Diretor Técnico, meio ambiente ( colaborador, 

usuário e fornecedor). 

Programar e assegurar a 
Responsáveis pelo PGRSS manutenção do PGRSS, aplicando 

Responsável técnico e respectivas necessidades e normas 
CGRSS de manejo dos resíduos ( da 

segregação à destinação final). 

~~·"-' .. --· 

Administrar as recomendações de 

Comissão de Controle de 
Biossegurança 

Infecções Hospitalar (CCIH) 
(controlar infecções). 

Validar processos do manejo dos 
RSS. 
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Garantir a saúde ocupacional dos 
trabalhadores envolvidos e 

Segurança e medicina do monitorar os riscos existentes nos Téc. em Segurança do 
trabalho (SESMT) processos de resíduos. Trabalho 

Garantir a execução das normas de 
segurança (evitar riscos potenciais). 

Proporcionar a execução das 
necessidades operacionais da 

gestão dos resíduos. 

Apoio Tático 
Envolvidos nos processos: seguir 

Colaboradores da 
aos critérios estabelecidos em suas 

Auxiliares de Serviços 
Higienização. 

respectivas áreas de atuação. Gerais 
Empresas Receptoras dos Coletores dos Resíduos 

Resíduos. 
Empresa terceirizada: atender à 
legislação vigente para coleta, 

manuseio, tratamento e disposição 
final dos resíduos. 

r----------

Assegurar a participação e 
envolvimento dos colaboradores da Todos os diretores, Coordenações e instituição nos treinamentos coordenadores e 

Supervisões advindos do PGRSS garantindo a supervisores 
eficácia deles em suas áreas de 

coordenação. 

Suporte Estratégico Assessorar no levantamento de 
necessidades e melhorias que se Colaboradores do setor 

Educação Permanente / fizerem necessárias para a gestão 
Qualidade / Outros dos resíduos. 

TIPOS DE RESÍDUOS SOLÍDOS HOSPITALARES GERADOS NUMA 

INSTITUIÇÃO DE SAÚDE 

Resíduos do grupo A - infectantes, presença de material biológico 

• Resíduos com possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características, podem apresentar risco de infecção. 

• Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que 

não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 

• Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de 

procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de confirmação 
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diagnóstica. 

Os Resíduos do Grupo A, são subdivididos em 5 subgrupos: 

A1: Resíduos com suspeita ou certeza de contaminação biológica, por exemplo: 

- Culturas e estoques de micro-organismos; resíduos de fabricação de produtos 

biológicos, exceto os medicamentos hemoderivados; descarte de vacinas de 

microrganismos vivos, atenuados ou inativados; meios de cultura e instrumentais 

utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de 

laboratórios de manipulação genética. 

- Resíduos resultantes da atividade de ensino e pesquisa ou atenção à saúde de 

indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por 

agentes classe de risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de 

disseminação ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente 

importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido. 

- Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por 

contaminação ou por mà conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas 

oriundas de coleta incompleta. 

- Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, 

recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo 

sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 

A2: - Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de 

animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de 

microrganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de 

serem portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de 

disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou 

confirmação diagnóstica. 

A3 - Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem 

sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 

centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor 
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cientifico ou legal e não tenha sido requisitado pelo paciente ou seus familiares. 

A4 - Kits de linhas arteriais. endovenosas e dialisadores, quando descartados. -

Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de 

equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares. - Sobras de 

amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, 

provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter 

agentes classe de risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de 

disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne 

epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja 

desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons. - Resíduos de tecido 

adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de 

cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo. - Recipientes e materiais resultantes 

do processo de assistência á saúde, que não contenha sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre. - Peças anatômicas (órgãos e tecidos), incluindo a 

placenta, e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos 

anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica. - Cadáveres, carcaças, peças 

anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a 

processos de experimentação com inoculação de microrganismos. - Bolsas 

transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 

A5 - Órgãos, tecidos e fluidos orgânicos de alta infectividade para príons, de casos 

suspeitos ou confirmados, bem como quaisquer materiais resultantes da atenção á 

saúde de indivíduos ou animais, suspeitos ou confirmados, e que tiveram contato 

com órgãos, tecidos e fluidos de alta infectividade para príons. - Tecidos de alta 

infectividade para príons são aqueles assim definidos em documentos oficiais pelos 

órgãos sanitários competentes. 

Referência: World Health Organization, 201 O. WHO Tables on Tissue lnfectivity 

Distribution in Transmissible Spongiform Encephalopathies 

Resíduos do grupo B 

- Resíduos contendo produtos químicos que apresentam periculosidade à saúde 
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pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, carcinogenicidade, 

teratogenicidade, mutagenicidade e quantidade. 

- Produtos farmacêuticos 

- Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais 

pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por 

estes. 

- Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores). 

- Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas. 

- Demais produtos considerados perigosos: tóxicos, corrosivos, inflamáveis e 

reativos. 

Resíduos do grupo C 

Qualquer material que contenha radionuclídeo em quantidade superior aos níveis de 

dispensa especificados em norma da CNEN e para os quais a reutilização é 

imprópria ou não prevista. 

- Enquadra-se neste grupo o rejeito radioativo, proveniente de laboratório de 

pesquisa e ensino na área da saúde, laboratório de análise clínica, serviço de 

medicina nuclear e radioterapia, segundo Resolução da CNEN e Plano de Proteção 

Radiológica aprovado para a instalação radiativa. 

Resíduos do grupo D: lixo comum, sem risco biológico 

- Sobras de alimentos e do preparo de alimentos. 

- Resto alimentar de refeitório. 

- Resíduos provenientes das áreas administrativas. 

- Resíduos de varrição, flores, podas e jardins. 
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- Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde. 

- Forrações de animais de biotérios sem risco biológico associado. 

- Resíduos recicláveis sem contaminação biológica, química e radiológica associada. 

Resíduos do grupo E - materiais perfurocortantes 

• Resíduos 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. 
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Simbologia dos Resíduos de Saúde 

Fonte: RDC 222 -ANVISA 
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Rejeitos líquidos hospitalares 

O lançamento de rejeitos líquidos em rede coletora de esgotos, conectada à estação 

de tratamento, deve atender às normas ambientais e às diretrizes do serviço de 

saneamento. 

Quando não houver acesso ao sistema de coleta e tratamento de esgoto por 

empresa de saneamento, estes efluentes devem ser tratados em sistema 

ambientalmente licenciado antes do lançamento em corpo receptor. 

-
Rejeitos Líquidos Destino 

Sangue e secreções provenientes de cirurgias Rede de esgoto 
e aspirações 

Sobras de medicamentos , Devolvidos à Farmácia 
1 -- -----

Desinfetantes e detergentes utilizados em Rede de esgoto 
desinfecção do ambiente 

Efluentes resultantes da lavagem e Rede de esgoto 
degermaç:ão das mãos com antissépticos 

Efluentes resultantes da lavagem de roupas Rede de esgoto 
com adição de produtos químicos 

-··-

Ácido Peracético 
Rede de esgoto, produto 

biodegradável 
-· 

Revelador e Fixador de Raios X 
Recolhimento por empresa 

esoecializada 

Óleo proveniente de preparo de alimentos 
Recolhimento por empresa 

es(.)ecializada 

Óleo diesel - resíduos do gerador 
Recolhimento por empresa 

especializada --

Estação de tratamento de esgoto 

O esgoto sanitário é tratado pela estação de tratamento local. Os resíduos líquidos 

gerados diariamente pelas unidades de saúde serão constituídos basicamente de 

água e de resíduos transportados (fezes, urina, desinfetante, detergente, gorduras, 

partículas de alimentos entre outros componentes utilizados nas atividades 

cotidianas), e apresenta as mesmas características dos efluentes sanitários urbanos. 

Para inativação do revelador e fixador de raios x, estes serão passados pelo filtro 

que será coletado por empresa especializada. 
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O óleo utilizado na cozinha deverá ser acondicionado em embalagem plástica rígida, 

resistente á ruptura, lacrado com tampa rosqueável, devidamente identificada e 

armazenada sobre paletes, na baia de químicos no abrigo de resíduos das 

unidades. 

A Comissão de Resíduos das unidades possui como desafio de encontrar uma 

empresa que colete esse tipo de resíduo para reciclagem. 

No caso de a unidade possuir GERADOR, o descarte do óleo diesel utilizado no 

gerador é acondicionado em embalagem plástica rígida, resistente à ruptura, lacrado 

com tampa rosqueàvel, devidamente identificada e armazenada sobre palets, na 

baia de químicos nos abrigos de resíduos das unidades e sendo entregue a 

empresa especializada que realizará a destinação final do resíduo. 

É necessário o uso de E.P.I (Equipamentos de Proteção Individual) durante o 

manuseio de qualquer produto químico. (Luvas, óculos com proteção lateral e 

máscara facial). 

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE ACORDO COM OS SETORES 

~· 

Local Resídu~ 
Sólidos 

Almoxarifado Be:---j Áreas Administrativas em geral 

Central de Material e Esterilização 

Clínica Médica e Clínica Cirúrqica (também definidas como áreas de internação) 

Compras 

Engenharia Clínica 
-

Farmácia 

~rviºo de Apoio Diagnóstico e Tratamento 

Laboratório 

Manutenção 

Necrotério 

Pronto Socorro 

··-
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Rece[lç:ões D 

Serviç:o de Higiene e Lim[Jeza A, Be D 

Serviço de Nutrição e Dietética e Lactário BeD 

Quantidade de resíduos gerados 

As quantidades de resíduos geradas por tipo de resíduo serão analisadas 

mensalmente em reuniões da comissão de resíduos mitigando as possíveis causas 

das quantidades geradas traçando estratégias para melhoria contínua. Serão 

analisados mensalmente através de um indicador de processos internos a 

quantidade de resíduos gerados de acordo com o número de pacientes/dia das 

unidades. 

Coleta interna e necessidades por grupo de resíduos 

Grupo EPl"s Período 
Freqüência Equipamento 

N.º Carrinho de Transeorte ·7 
Coleta Func. ª" ! Capacidade Recipiente 

Si:1co· branco eôfTi ·simbologia 

A infectante- 100 -e 60 litros. 
Saco vermelho 100 e 60 litros 

Carro coietor 
Luvas 

Manhã 
Horário pré- fechado 

Máscara 
Tarde estabelecido e devidamente 01 por 120 Litros 

óculos 
Noite 

sempre que identificado de Turno 
Avental necessário acordo com o tipo 

de coleta. 

Quadro de pessoal no manejo dos resíduos 

Atividade 
N.º de funcionànos/turno 

DIURNO NOTURNO TOTAL 

COLETA INTERNA 3* 2** 5 

*um colaborador para cada plantão diurno, sendo dividido em 3 plantões por motivo de escala ser de 12x60 

horas. Todos os colaboradores recebem treinamento periodicamente . 

.. Um funcionário para cada plantão noturno, 1 para o plantão par e 1 para o plantão ímpar. Os colaboradores 

são treinados na integração e periodicamente. 
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Carros de coleta 

Os carros de transporte interno são identificados com a simbologia correspondente 

ao tipo de resíduo transportado, sendo higienizados diariamente a cada fim de turno. 

Características das salas de acondicionamento interno 

Ponto de água? Água quente? Ralo sifonado? 1 

Ventilação Iluminação 
Porta proteção ? 

adeauada? adequada? 
SIM NÃO SIM i SIM SIM SIM 

Características das salas de armazenamento externo - abrigo de resíduos 

O abrigo de resíduos externo, que deve estar localizado em área externa de uma 

unidade de saúde, deverá ser dividido por baias identificadas (comum, infectante, 

químico e reciclável), possuir portas com tela mosquiteira, piso lavável e paredes 

azulejadas e deverá possuir pia para lavagem de mãos. 

Os resíduos comuns e infectantes deverão ser armazenados em recipientes 

adequados, separados por cores e identificados, devidamente higienizados a cada 

coleta. Os resíduos químicos e perfuro cortantes são disponibilizados em cima de 

palets. 

Rota de coletas de horários pré-estabelecidos 

As coletas dos resíduos das salas de acondicionamento interno temporários para o 

abrigo externo deverão ser de acordo com os horários pré-estabelecidos e conforme 

a necessidade das unidades, porém deverão sempre respeitar o fluxo de entrega 

dos seguintes setores: SND e CME. Caso haja situação de confronto nos 

corredores, a equipe de retirada dos resíduos e CME deverá dar prioridade aos 

demais. 

Acondicionamento interno, tratamento, frequência de coleta e destinação final 

dos resíduos gerados 

A unidade de saúde pode optar pela incineração dos resíduos infectantes, químicos 

(medicamentos impróprios para uso, químicos em geral) e perfuro cortantes. 
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A coleta do resíduo comum é de responsabilidade do Serviço de Limpeza Urbana da 

Prefeitura Municipal. Os resíduos recicláveis (papelão e plástico) poderão ser 

doados revertidos em recursos financeiros para sua manutenção da instituição 

coletora. 

Especificação do uso de EPI no manejo de resíduos 

(' deverá ser validado pelo SESMET) 

Procedimentos 
Avental de Luva de 

Máscara óculos 
PVC PVC 

Fechamento dos sacos plásticos X X X X 

Remoção dos sacos pi o carro de 
X X X X 

transporte 

Remoção dos sacos do carro pi o abrigo 
X X X X 

externo de resíduos 

H1gienização do carro de transporte X X X X 

Recolhimento de material derramado X X X X 

Higienização do abrigo externo de 
X X X X 

resíduos 

Características do uniforme para o manejo de resíduos 

• Calça comprida e camisa com manga curta, de tecido resistente e cor clara; 

• Luvas: devem ser de PVC, impermeáveis, resistentes, de cor clara, 

antiderrapantes, de cano longo; 

• Gorro: deve ser de cor clara, de forma a proteger os cabelos; 

• Botas: devem ser de PVC, impermeáveis, resistentes, de cor clara com cano 

¾ e solado antiderrapante; 

• Máscara: deverá ser respiratória, tipo semifacial e impermeável; 

• óculos: devem ter lente panorâmica, incolor, de plástico e proteção lateral; 

• Avental: deve ser de PVC impermeável. 
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Gestão de riscos 

A Gestão de riscos é responsável pelos meios de controle dos riscos aos quais 

estão expostos os colaboradores, sendo: 

1 - uso de equipamentos de proteção coletiva (EPC); 

2 - uso de equipamentos de proteção individual (EPI); 

3 - imunização; educação continuada, pois toda atividade implica risco em maior ou 

menor grau. 

Os coletores terceirizados também são orientados a utilizar os EPls. 

Principais riscos 

Riscos Físicos: 

Formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores (vibrações, 

ruídos, etc). 

Riscos Químicos: 

Produtos que possam penetrar no organismo das mais diversas formas. 

Riscos Biológicos: 

Contaminação por fungos, bactérias, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, etc. 

Riscos Ergonômicos: 

São os elementos físicos e organizacionais que interferem no conforto da atividade 

laboral. 

Os riscos acima deverão estar devidamente mapeados e disponibilizados logo na 

entrada do Setor para conhecimento antes do desempenho das atividades. 
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Biossegurança para RSS 

1 - Utilizar os EPl's indicados para sua função, ao manipular os resíduos; 

2 - Descartar os materiais pontiagudos e perfurocortantes em local adequado, ou 

seja, nas caixas coletoras; 

3- Não remover, dobrar ou reencapar agulhas colocadas no suporte ou seringas; 

4 - Remover e descartar imediatamente, substituindo por outro, luvas ou qualquer 

dispositivo de segurança que esteja inadequado (furado, rasgado, quebrado ou 

trincado). 

Medidas de contenção em caso de acidentes 

A: Ruptura de sacos coletores: 

Em caso de vazamento ou derramamento de resíduos imediatamente providenciar o 

recolhimento, sendo novamente acondicionados os resíduos de acordo com as 

especificações de acondicionamento e realizada a limpeza e desinfecção da área 

atingida, conforme as rotinas estabelecidas nas Instruções de Trabalho. Registrar 

em impresso próprio as lntercorrências e encaminhar ao coordenador do Serviço de 

Limpeza. 

B: Ruptura de embalagens com perfurocortantes: 

Em caso de ruptura das embalagens dos perfurocortantes coletar os resíduos com 

luvas de borracha, pá coletora de resíduo e vassourinha, e descartar em caixa de 

perfurocortante, NÃO É PERMITIDO coletar as agulhas, ampolas e frascos 

diretamente com as mãos. 

C: Extravasamento de líquidos: 

Nos casos de extravasamento de líquidos, conter o volume de acordo com a 

descrição abaixo, caso ocorra contato com a pele ou mucosas, lavar a área afetada 

com água abundante e comunicar imediatamente a Segurança do Trabalho e na 

ausência deste procurar o enfermeiro plantonista do Setor de Emergência para 
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abertura de CAT e atendimento médico. 

Óleo Diesel - Gerador Conter volume com serragem 

Peróxido de Hidrogênio -
Serragem Soluções em geral Hemodiálise 

Derramamento de líquido em geral 
Chamar a equipe de Serviço de Limpeza para contenção com 

tecidos destinados para esse fim e limpeza imediata. 

PROGRAMA DE INSTRUÇÃO SOBRE PGRSS 

Tema Setor Facilitador 

Integração Responsáveis pelo CGRSS e gestores 

Todos os das áreas 
setores Coordenações/ CCIH / CIPA/ SESMT / 

Reciclagem do PGRSS 
CGRSS 

Higienização 

PGRSS SND 
CCIH / LIMPEZA / SESMT/ NGQ / 
CGRSS 

Enfermagem 

Divulgação do PGRSS Todos os CGRSS 
(informativo) setores 

Cuidados c/ materiais 
CCIH / SESMT / COORD 

perfurocortantes (prevenção de Enfermagem 
acidentes) 

ENFERMAGEM/NGQ/CGRSS 

Cuidados c/ manejo resíduos Higienização 
CCIH / SESMT / SUPERVISÃO DA 

(prevenção de acidentes) LIMPEZA/ CGRSS 

Indicadores indispensáveis para a avaliação e gestão dos resíduos 

• Índice de Resíduos lnfectantes Gerados por paciente/dia 

• Mapa estatístico alimentado diariamente mapeando as quantidades de 

residuos gerados por dia em todas as unidades e serviços das unidades. 

O indicador e mapa estatístico acima são gerenciados mensalmente em reunião da 
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Comissão de Resíduos e mitigado as possíveis causas pela quantidade gerada nas 

unidades. 

FLUXO UNIDIRECIONAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE 

O manejo de resíduos sólidos deverá ser feito de maneira integrada, para proteger a 

saúde dos envolvidos; melhorar as condições de trabalho nas instalações da 

unidade de saúde, evitar a contaminação dos resíduos comuns, proteger o meio 

ambiente e atender a Legislação. 

Fluxo do manejo integrado de resíduos 

LOCAIS DE 
GERAÇÃO DE 

RESÍDUOS 

IDENTIFICAÇÃO 

COLETA INTERNA 
com armazenamento 

/ termporário nas salas 

SEGREGAÇÃO com 
acondicionamento de 

acordo com a 
clssifiqaçiró 

(/ >• •• }$utilídades 

' 

COLETA EXTERNA 
para destino final de 
acordo com o Grupo 

\V 

GRUPO A 

1 

.\~, 

Tratamento 
Incineração 

Cinzas 
ATERRO 

SANITARIO 

\Íi 
GRUPOB 

Tratamento 
Incineração 

·>--· :,.T_. __ .... 
'+' 

Cinzas 
ATERRO 

SANITÁRIO 

COLETA INTERNA 
com transporte e 

armazenamento no 
abrigo de resíduos 

\V ·j! 

GRUPOC GRUPO D 

Não serà Resíduo Resrduo 
gerado na Comum Reciclável_ [ 

.. r······· ,.,,,,,,, ~""'!·--'·' 

1 

V 
UNIDADE 

ATERRO DE 
SANITÁRIO RECICLA 

GEM 
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As resoluções/normas que balizam gerenciamento dos resíduos de saúde estão 

amparadas pela RDC 396 de 7 de dezembro de 2004/ANVISA, RDC 222, DE 28 DE 

MARÇO DE 2018/ANVISA e pelo "Manual de Gerenciamento dos Resíduos de 

Serviços de Saúde - ANVISA/2009". 
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1.1.B - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO 
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1.1.B.1 PROPOSTA PARA A IMPLANTAÇÃO DA LOGÍSTICA DE 

SUPRIMENTOS 

A palavra "LOGÍSTICA" tem a sua origem no verbo francês "loger", que significa 

alojar ou acolher. Foi inicialmente usado para descrever a ciência da movimentação, 

suprimento e manutenção de forças militares no terreno. 

Considera-se que a logística nasceu da necessidade dos militares em se abastecer 

com armamento, munições e rações, enquanto se deslocavam da sua base para as 

posições avançadas. Na Grécia antiga, império Romano e império Bizantino, os 

oficiais militares com o título Logistikas eram responsáveis pelos assuntos 

financeiros e de distribuição de suprimentos. 

No caso de uma unidade de saúde, a logística de suprimentos, é responsável pelo 

planejamento, movimentação, armazenagem e controle eficiente de insumos, 

(matérias-primas, serviços, produtos acabados e informações), desde o ponto de 

origem até o ponto de consumo final, que no caso seria os pacientes. 

A Logística de Suprimentos envolve as etapas de padronização de materiais e 

medicamentos, planejamento de compras, recebimento, armazenamento, 

distribuição, controle e contabilidade. 

As atividades envolvem os setores de farmácia/dispensação, almoxarifado/controle 

de estoque, compras/finanças, T.I, etc. 

Principais Atividades relacionadas à Logística de suprimentos são: 

• Padronização de materiais e medicamentos; 

• Planejamento de Compras; 

• Aquisições; Recebimento; Armazenamento; Separação; Conferência; 

Distribuição; Controle de Estoques; 

• Processos de rastreabilidade; 
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• Inventários periódicos. 

A logística, quando aplicada na administração de uma instituição de saúde ou de um 

sistema de saúde, é uma ação que gerencia de maneira estratégica e racional as 

aquisições, movimentações e armazenamentos dos materiais médico

hospitalares. 

Além dos insumos médicos-hospitalares e quaisquer outros materiais necessários 

para que ocorra o pleno funcionamento de um sistema de saúde, os fluxos das 

informações relacionados á movimentação dos itens físicos e os fluxos e processos 

devem ser desenhados de modo a possibilitar a proteção da vida e/ou recuperação 

da saúde dos pacientes com a melhor qualidade e atendimento, baixo custo e um 

resultado positivo para a instituição. 

A logística inclui ainda, todo o conjunto de procedimentos de gestão de uma 

instituição e/ou sistema de saúde com planejamentos elaborados a partir de bases 

em regras legais, científicas e técnicas que possuem o objetivo de assegurar a 

eficiência, segurança, qualidade, rastreabilidade, sustentabilidade e o bom 

desempenho das tecnologias aplicadas na área da saúde. 

Investir em logística implica em ações e desdobramentos futuros como a redução de 

gastos com insumos; diminuição dos custos da folha de pagamento e redução de 

desperdício de sustentabilidade. 

O IMED oferece um modelo de gerenciamento moderno e altamente eficiente 

baseado na gestão por processos: cada procedimento efetuado será analisado em 

separado para garantir uma maior eficiência e rapidez. Os detalhamentos desses 

processos internos serão efetuados de forma única e individualizada para o 

Contratante, de acordo com o número e tipo de itens a serem administrados, número 

de colaboradores suficientes para o bom funcionamento do setor e recursos físicos e 

tecnológicos disponíveis. 

A meta do IMED é sempre entregar para as unidades de saúde os produtos certos, 

na quantidade certa, no prazo desejado. Para a instituição de um modo geral, o 

objetivo será sempre o uso do recurso financeiro necessário para a realização das 
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compras e a manutenção dos estoques de forma sustentável. Desta forma a análise 

de relatórios gerenciais com informações confiáveis é um item que deve ser 

valorizado para tornar a gestão da Saúde eficiente, sem gastos desnecessários e 

demandas reprimidas. 

Descrição das Atividades do almoxarifado 

Almoxarifado é o local destinado à guarda e conservação de materiais, em recinto 

coberto ou não, adequado à sua natureza, tendo a função de destinar espaços onde 

permanecerá cada item aguardando a necessidade do seu uso, ficando sua 

localização, equipamentos e disposição interna acondicionados à política geral de 

estoques de uma instituição. 

O almoxarifado deverá assegurar que o material adequado esteja, na quantidade 

devida, no local certo, quando necessário; impedir que haja divergências de 

inventário e perdas de qualquer natureza; preservar a qualidade e as quantidades 

exatas; possuir instalações adequadas e recursos de movimentação e distribuição 

suficientes a um atendimento rápido e eficiente; garantir adequadas formas de 

armazenamento dos diversos itens. 

No almoxarifado hospitalar, existem produtos que são imprescindíveis para o 

atendimento ao cliente/paciente, sendo que o grau para sua disponibilidade deve ser 

de imediato, tendo a necessidade da existência de um estoque mínimo mesmo que 

não exista a movimentação do material. 

Por esse motivo há de existir a previsibilidade de consumo e para isso pagasse um 

preço pela disponibilidade do produto que não é consumido de forma constante. 

Essas particularidades dificultam, assim, o bom gerenciamento do estoque com 

relação a custos. 

As falhas nos processos geram muitos problemas para uma instituição e problemas 

relacionados à compra de materiais em excesso, quando comprado em demasia ou 

sua a falta, quando comprado sem previsão e planejamento, geram 

insustentabilidade e aumento de despesa. A falta de material gera perda de lucro e 

descontinuidade no atendimento ao cliente. 
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Em suma, as atividades de um almoxarifado no âmbito da saúde devem estar 

alinhadas em bases processuais e operacionais, para que não ocorra a falta ou 

excesso de determinados materiais/medicamentos, insumos de saúde, 

medicamentos, dietas, itens/materiais estes com relação direta com a prática 

assistencial, assim como itens/materiais que compõem a cadeia de produção e 

execução de serviços em uma unidade de saúde (matérias de escritório, expediente, 

etc). 

O gestor de um almoxarifado da saúde deve utilizar ferramentas e sistemas 

informatizados para um controle eficiente do estoque, e deste modo garantir o 

adequado e ininterrupto suprimento de matérias para os diversos setores de uma 

unidade de saúde. 

Enxergamos que o ALMOXARIFADO é uma estrutura física departamentalizada 

inserida na estrutura da unidade de saúde, que tem como seu objeto principal 

fornecer meios para o armazenamento correto dos itens de consumo geral, 

agregando funções operacionais referente ao fornecimento de insumos para o 

funcionamento geral da instituição, assim como, agrega funções de apoio à atividade 

assistencial médica, incluindo neste escopo as atividades farmacêuticas. 

São funções do almoxarifado: 

• Planejamento e controle do estoque de materiais 

• Receber os materiais adquiridos, certificando/conferindo a especificação, 

marca de fabricação, qualidade e quantidade, custo unitário/total, CNPJ/Razão 

Social da Empresa fornecedora, através da AF/empenho, cuja Nota Fiscal também 

deverá estar conforme a especificação técnica descrita na AF/empenho; 

• Manter estoque mínimo de Materiais Médico-Hospitalares, 

• Realizar mensalmente, inventários/conferências dos materiais em estoque 

• Acompanhar/Supervisionar o cumprimento do prazo de entrega de todos os 

materiais adquiridos junto aos fornecedores e montar/Instruir processo e 

• Providenciar a confecção ou aquisição de formulários e impressos 
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padronizados pelo IMED, com acompanhamento do consumo dos mesmos. 

Gestão de Estoques 

As classificações denominadas ABC de valor e ABC de popularidade (ou XYZ de 

importância) são também importantes e serão detalhadas no subsistema de 

controle. 

A primeira classifica os materiais conforme o comprometimento de recursos 

financeiros para cada item. A segunda utiliza como parâmetro a freqüência de 

solicitação do item e a sua importância para o processo assistencial. Ambas as 

classificações serão úteis para a definição da política de estoques. 

Cada produto consumido pelo sistema de saúde possui a sua importância, porém, 

quando se fala dos custos envolvidos na aquisição de cada item de estoque, existem 

diferenças entre os materiais. A análise dos recursos financeiros alocados em cada 

produto vai demonstrar que um pequeno número de itens é responsável pelo 

comprometimento de um grande volume de recursos despendidos com materiais. 

Com variações devidas à complexidade dos serviços oferecidos, estima-se que a 

distribuição seja: 

• 5% do total de itens em estoque consomem cerca de 80% dos recursos; 

• 15% do total de itens em estoque consomem aproximadamente 15% dos 

recursos; 

• 80% do total de itens em estoque consomem aproximadamente 5% dos 

recursos. 

Os itens do primeiro grupo são classificados como itens A. Embora representem os 

maiores gastos, não são necessariamente aqueles de maior custo unitário. Produtos 

de custo unitário médio. mas de consumo elevado. absorvem grandes volumes 

financeiros. 

Os itens do segundo grupo são denominados B e os do terceiro, conhecidos como 
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itens C. 

Naturalmente, os critérios de gerenciamento de estoque aplicados para os produtos 

A são diferentes dos demais. Para esses itens, as ações devem ter como meta: 

• redução dos prazos de abastecimento; 

• redução dos estoques; 

• redução dos períodos de renovação; 

• redução dos estoques de segurança; 

• estabelecimento de controles de utilização; 

• busca dos melhores fornecedores; 

• obtenção dos melhores preços. 

Como foi mencionado, a classificação ABC de popularidade (ou XYZ) pode ser feita 

de maneira análoga á classificação ABC de valor, apenas substituindo-se os valores 

despendidos pelo número de unidades consumidas pelo item. Nesse caso, supõe-se 

que itens muito utilizados são importantes. De fato, no setor da saúde, isso nem 

sempre é verdade. O fato é que é difícil eleger critérios para indicar a importância de 

um item em relação a outro. A quantidade de uso é um deles, mas talvez não seja 

suficiente. 

Outros critérios são a eficácia terapêutica, a possibilidade de gerar efeitos colaterais, 

etc. O objetivo da análise chamada XYZ é melhorar ainda mais a gestão de 

estoques, tomando sempre providências adicionais em relação aos itens X, ou seja, 

os mais importantes do processo assistencial. 

O giro de estoque ou rotatividade é um indicador utilizado na Gestão de Estoques 

que reflete o número de vezes que o estoque roda em um determinado período. A 

expressão matemática para calculá-lo é: consumo no período (em unidades) dividido 

pelo estoque médio no período (em unidades). 

O dado referente ao estoque médio de um determinado item é obtido calculando-se 
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a média dos estoques diários do produto no período considerado. Uma forma 

simplificada de cálculo substitui o estoque médio do período pelo número de 

unidades em estoque no último dia do período considerado. 

Assim, se um hospital consome 200 caixas de seringas de 10 mi por mês e possui 

um estoque médio de 400 caixas, o giro desse item será 0,5. Isso significa que o 

estoque do produto girou meia vez em um mês. O inverso do giro (ou antigiro) indica 

o número de períodos necessários para o consumo do estoque. No caso acima, dois 

períodos, que equivalem a dois meses. 

Valores elevados de giro indicam a necessidade de compras freqüentes. Por outro 

lado, valores baixos revelam um volume elevado de estoque e, portanto, grandes 

valores monetários imobilizados, 

Baseado nestas premissas o IMED pretende realizar uma gestão do estoque de 

insumos, medicamentos e materiais médicos da unidade de saúde, sempre 

primando pelos princípios de economicidade e eficiência operacional, 

Normas para realização dos procedimentos de aquisição, recebimento, guarda 

e distribuição de materiais no Hospital 

No Item 3.4.D desta proposta, encontram-se descritas as "Normas para realização 

dos procedimentos de aquisição, recebimento, guarda e distribuição de materiais do 

Hospital" que fazem parte da logistica de suprimentos a ser implantada na unidade. 

Descrição do Modelo de Gestão da Informação 

O IMED será responsável pelo projeto de informatização no que se referem os 

aspectos relacionados com a logística de suprimentos da unidade de saúde objeto 

deste Chamamento. 

O IMED fornecerá os insumos básicos necessários para o funcionamento destes 

equipamentos como etiquetas, ribbon, sulfite, cartuchos para as impressoras e 
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materiais de informática necessários para as realizações das manutenções 

preventivas e corretivas durante a vigência do contrato. 

O IMED fornecerá as licenças de uso dos softwares de gestão durante a vigência do 

contrato. 

O sistema de gestão informatizada trabalhará com os valores reais das Notas de 

Empenho/Autorização de Fornecimento da Contratada. Por isso o IMED 

disponibilizará estudo técnico para que exista: ou integração do sistema contratado 

com o sistema fiscal oficial da Contratante; ou apenas funcionando em paralelo com 

o mesmo. 

Caso a Contratada já tenha sistema de gestão informatizado trabalhando em 

paralelo, o IMED adotará o valor simbólico (R$0,01) ou valor zero para a entrada dos 

produtos, considerados CONSIGNADOS. Se existir necessidade, nosso sistema de 

informatização trabalhará com estoques internos diferenciados e separados 

fisicamente. 

Todas as movimentações serão comprovadas através de relatórios gerenciais, e 

mesmo assim receberão os códigos de barras e terão sua rastreabilidade garantida. 
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1.1.B.2 · POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS A SER IMPLANTADA 

Objetivo 

Estimular e fortalecer o capital humano do IMED, através de estratégias 

direcionadas a soluções que proporcionem condições adequadas ao 

desenvolvimento, valorização e retenção de pessoas, com base na cultura 

institucional. 

Responsabilidades 

• Gerência de RH: Elaboração da política e disseminação 

• Diretoria Operacional: Aprovação da política 

• Diretoria do Projeto: Disseminação da política 

• Lideranças: Cuidados para que o ambiente de trabalho seja humanizado e 

que a força de trabalho esteja motivada e comprometida, de acordo com a política 

desenvolvida pela empresa, visando o desenvolvimento das competências 

profissionais, a excelência dos resultados das atividades e o alcance dos objetivos 

da unidade de saúde contratualizada. 

• Colaboradores: Conhecer a política, estar comprometido com os objetivos e 

metas do projeto. 

Abrangência 

Aplica-se a todos os colaboradores da unidade de saúde contratualizada. 
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Documentos Complementares 

• Código de ética e sustentabilidade 

• Manual do atendimento e do relacionamento 

Disposições gerais 

Este normativo estabelece como diretrizes: 

• Fornecer suporte às diversas àreas na identificação e atração de profissionais 

para atender as necessidades atuais e futuras da unidade de saúde. 

• Disponibilizar profissionais alinhados aos valores e à visão do IMED quanto 

aos resultados da prestação de serviços, com competências e habilidades 

fundamentais ao desenvolvimento das suas atividades. 

• Estimular a meritocracia quando da escolha de colaboradores para promoção 

através de vagas abertas na unidade, o que deve representar uma oportunidade de 

desenvolvimento para os candidatos internos. 

• Todo o processo seletivo deve estar pautado na pràtica humanizada, 

transparente e meritocrática. 

• Todo o processo seletivo deve garantir a igualdade de direitos dos 

candidatos. 

• Não estão contemplados processos seletivos especiais, tais como: Jovens 

Aprendizes, Estagiários e Trainees. 

• Este processo contempla a contratação de cargos Administrativos, 

Operacionais e de Apoio a Operação. 
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Abertura da Posição 

A requisição para abertura da posição pode se caracterizar por: 

• Reposição do Quadro: refere-se a uma posição em aberto na estrutura em 

função de desligamento ou movimentação (promoção/ transferência) do colaborador 

para outra posição. 

• Aumento de quadro: abertura de uma nova posição. desde que aprovada pela 

Diretoria do IMED e prevista no orçamento. 

• Aumento de quadro não orçado: abertura de uma nova posição não orçada 

anteriormente. Válido apenas para situações críticas e emergenciais. 

A posição deve estar em conformidade com a estrutura de cargos vigentes. 

Caso seja necessária a criação de um novo cargo, o Gestor Requisitante deverá 

elaborar a descrição do cargo, discutir com o Gestor de RH, que validará a 

solicitação, encaminhando o pedido ao Diretor do Projeto que fará a solicitação ao 

Diretor Operacional. 

Entende-se por Gestor Requisitante o gestor da área que possui a vaga a ser 

contratada. 

Durante o processo de abertura da posição é responsabilidade do Gestor de RH 

analisar a solicitação e, em caso de inadequações ou irregularidades quanto as 

especificidades da vaga ou do cargo, solicitar que o requisitante execute a correção 

da solicitação. 

Recrutamento, Seleção e Contratação 

Objetivo 

Estabelecer diretrizes para os processos de recrutamento, seleção e contratação de 

pessoal ("processos seletivos"). 

IMED - Instituto de Medicina, Estudas e Desenvolvimento 
rwa Jtapeva, 201 / Conjunto 34, Sela Vista, São Pauíoí.SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02- Teiefone: (11) 3141-1128 
www.imed.org,br- projetos@imed,org.ht 

000b8 



~ lMED 

Abrangência 

Estas diretrizes devem ser observadas por todos os envolvidos com o recrutamento, 

a seleção e a contratação de pessoal. 

Diretrizes 

A área de Recursos Humanos coordenará os processos seletivos e apoiará a 

coordenação requisitante na escolha final do candidato. A responsabilidade pelo 

recrutamento e seleção se dará conforme abaixo: 

Todas as posições de trabalho, sejam lideres ou pos1çoes operacionais serão 

coordenados pela Gerência de Recursos Humanos da unidade de saúde, apoiada 

pelo jurídico do IMED. Todos os processos deverão ser aprovados pelo Diretor da 

Unidade de Saúde. 

Os processos seletivos para cargos a nível de direção deverão ser coordenados 

pelo Setor de RH do IMED e aprovados por um colegiado do Instituto. 

As negociações salariais para as contratações se darão conforme as 

responsabilidades acima e deverão seguir a política de cargos e salários do IMED. 

Os casos de exceção serão tratados pelo Diretor Operacional que apresentará sua 

decisão ao colegiado do IMED para aprovação. 

Quando houver a necessidade de contratações de temporários, terceiros ou 

processos de internalização, a aprovação será do Diretor Operacional. 

Em processos de internalização de áreas operadas por empresas terceiras não 

haverá Seleção Interna, salvo nos casos em que não haja o profissional qualificado 

para a posição na empresa terceirizada. Posições de liderança, profissionais de 

nível superior ou de nível técnico, deverão ter suas qualificações avaliadas pelo 

Gerente de RH e revistas pelo Diretor do Projeto 

Candidatos que tenham parentesco com colaboradores só poderão participar do 
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processo seletivo caso não haja relação de reporte imediato ou que possam 

trabalhar em funções que não gerem conflito de interesses. 

Em casos de movimentação de colaboradores dentro de uma mesma gerência este 

movimento deverá ser feito sob orientação e validação da Gerência de Recursos 

Humanos. Para movimentação lateral esta validação não é necessária. 

Em casos de colaboradores que exerçam funções correlatas à área de destino, a 

Gerência de Recursos Humanos deverá validar a movimentação. 

Todos os colaboradores só poderão ser contratados após a aprovação da avaliação 

clínica, realizando os testes psicológicos: AC - Atenção Concentrada, IHS -

Inventário de Habilidades Sociais e Palográfico - Personalidade e realização de 

testes específico da área. 

O IMED não contrata trabalho infantil, nem trabalho de adolescentes fora das 

situações permitidas na legislação trabalhista em vigor ou na lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, como também não contrata 

mão-de-obra forçada ou escrava. 

Todas as normas para seleção, contratação e desligamento de funcionários estão 

descritas detalhadamente no item "3.6.B - Proposta para estabelecimento de normas 

para seleção de pessoal, contrato de trabalho e avaliação de desempenho sugestão 

de condutas para combater absenteísmo e estimular produção." 

Cargos, Salários e Benefícios 

Objetivo 

• Estabelecer critérios a serem observados na administração do Plano de 

Cargos e Carreira e Benefícios da unidade de saúde; 

• Definir estrutura de cargos adequada e transparente aos processos 

organizacionais; 
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• Gerar um conjunto de orientações e regras de remuneração e movimentação; 

Fornecer uma base de conduta para que o colaborador conheça com clareza 

as suas atribuições e responsabilidades; 

• Assegurar uma remuneração alinhada às práticas de mercado em função do 

valor que agrega à organização. 

Nota - As regras e critérios estabelecidos nesta política estão vinculados diretamente 

ao modelo de gestão estabelecido e poderão ser alterados a qualquer tempo, sem 

prévio aviso, em função das demandas ou necessidades do negócio. 

Diretrizes 

O Plano de Cargos e Carreira denominado, tem como principal objetivo, definir o 

nível hierárquico, assim como as possíveis trajetórias de crescimento profissional. 

Podem ser subdivididos e classificados nos seguintes estágios de senioridade: 

Junior: Início de carreira e desenvolve trabalhos de menor complexidade e requer 

constante acompanhamento de liderança. 

Pleno: Significativa experiência e maturidade profissional para desenvolver e/ou 

liderar tecnicamente trabalhos de média complexidade e requer menor 

acompanhamento da liderança. 

Sénior: Sólida experiência e maturidade profissional para desenvolver e liderar 

tecnicamente trabalhos com alto grau de complexidade e requer eventual 

acompanhamento da liderança. 

Diretor, Gerente, Coordenador, Supervisor e Executivo: Sólida e relevante 

experiência profissional e são posições de representação, comando e de gestão. 
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Critérios para Movimentação na Carreira 

Os critérios mandatários para movimentação dos colaboradores são: 

1. Existência de vaga aprovada formalmente pela Diretoria e orçada dentro do 

ano vigente; 

2. Avaliação de Desempenho igual ou superior a "atende os padrões" na posição 

atual; 

3. Pleno atendimento das exigências definidas para cada posição, sendo elas: 

Conhecimentos: Adquirir no período que exerce suas atividades, novos 

conhecimentos técnicos, determinados pelo hospital, necessários para o 

crescimento de nível profissional; 

Formação: Pré-requisito educadonal para assumir o cargo; 

Experiência Profissional: Desempenhar as atividades de sua posição atual com 

qualidade e maturidade, apresentando capacidade e habilidade para assumir as 

rotinas relativas ao novo cargo. 

Criação, Extinção e/ou Alteração de Cargo 

Somente a Gerência de Recursos Humanos do IMED será responsável pela criação 

e/ou alteração de cargos da empresa, em alinhamento com a Diretoria 

Geral/Operacional da área em questão e respeitando as diretrizes da Política de 

Recrutamento e Seleção. 

Aprovação de vagas 

• Vaga extra orçamentária: 

A liberação de vaga extra orçamentária ocorrerá após a aprovação formal pelo 
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Diretor Operacional e/ou Conselho Administrativo. 

Vagas orçadas: 

A aprovação de vagas obedecerá aos critérios vigentes determinados pela Gerência 

de Recursos Humanos. 

Contratações de Novos Colaboradores 

A posição alvo do salário base para novos colaboradores será no ponto inicial da 

faixa salarial correspondente ao nível de carreira, respeitando equidade externa e 

interna. 

Valores salariais entre o ponto inicial da faixa até 90% da faixa somente serão 

negociados entre a Gerência de Recursos Humanos e os candidatos aprovados, se 

necessário. 

Valores acima de 90% da faixa deverão ser aprovados pelo Diretor Operacional 

antes de serem ofertados. 

IMPORTANTE: Não deve ser levantada nenhuma expectativa junto aos candidatos 

sobre remuneração sem que ambos, o candidato e a remuneração a ser oferecida 

estejam devidamente aprovados. Toda e qualquer oferta somente será feita pela 

área de Departamento Pessoal ou Gerência de Recursos Humanos. 

Alterações de Salário 

As movimentações salariais ocorrerão no ciclo de revisão salarial a ser definida pela 

Gerência de Recursos Humanos, normalmente no mês de maio de cada ano, 

podendo ocorrer uma segunda revisão em outubro, caso necessário. 

A Gerência de Recursos Humanos realizará uma análise do impacto das 

movimentações salariais propostas e equilíbrio interno, posição salarial versus 
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mercado, coerência com outras áreas, pré-requisitos previamente definidos no plano 

de carreira e sucessão. 

As alterações salariais somente poderão ser concedidas nas seguintes condições: 

Promoção 

Nos casos de promoção para um cargo de maior responsabilidade, a alteração 

salarial terá como alvo o ponto inicial da nova faixa salarial. 

O enquadramento para este ponto terá um percentual máximo de 20%. Se este 

percentual não for suficiente para o salário chegar ao inicial da faixa, haverá uma 

programação de aumentos salariais a cada 3 meses até atingir o alinhamento 

salarial programado. 

A efetivação do aumento está vinculada a análise e aprovação da Gerência de 

Recursos Humanos. 

Nota - Movimentações laterais que significarem a absorção de atribuições com 

maior complexidade em relação á atual, a alteração salarial terá como alvo o ponto 

médio da faixa salarial, respeitando o percentual máximo 20%. 

Mérito 

Vinculado diretamente ao desempenho individual e posição na faixa salarial, com os 

critérios definidos anualmente pela Gerência de Recursos Humanos. 

Enquadramento 

Tem como objetivo assegurar a competitividade salarial frente ao mercado que atua, 

enquadrando os salários aos níveis apurados pela pesquisa de mercado em cada 

localidade. Visa também assegurar a consistência interna, bem como reduzir a 

diferença entre o salário do empregado e o alvo salarial definido para o cargo que 

ocupa. 

Nota: Os colaboradores com posicionamento superior a 120% da faixa salarial não 

são elegíveis a mérito e nem a enquadramento. 
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Reajuste Coletivo 

Assegurado conforme estabelecido em convenção coletiva das categorias. 

Elegibilidade 

Todos os colaboradores das unidades administradas pelo IMED. 

Aprovações de Alteração salarial 

A alteração salarial deverá ser aprovada sempre pelo Conselho Diretor em conjunto 

com a Gerência de Recursos Humanos. 

Caberá ao RH realizar as descrições de cargos com base no modelo elaborado pela 

Gerência de Recursos Humanos por sua vez, aprovará os documentos, atualizando 

o Plano de Cargos e Salários da unidade de saúde. 

Uma vez criadas, as respectivas descrições das posições serão atualizadas sempre 

que houver: alterações organizacionais (reestruturação ou racionalização de 

processos) ou quando se fizer necessário. 

Caberá à Gerência de Recursos Humanos avaliar os cargos e inseri-los na escala 

salarial vigente revisando-os quando necessário ou no período de até 2 (dois) anos. 

Benefícios 

O IMED concederá a todos os colaboradores vale transporte de acordo com a 

jornada de trabalho, alimentação no refeitório ou através do fornecimento de vale 

refeição. 

Definições 

• Avaliação de Cargo 

É um processo que por meio do uso de metodologia apropriada, determina o valor 
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relativo a ser atribuído a várias funções dentro da organização. 

• Cargo: Compreende o entendimento de todas as características e demandas 

esperadas de um cargo/função. Tem por objetivo subsidiar o processo de 

ponderação e avaliação de cargos. 

• Carreira: Possibilidade de movimentação nos processos de trabalho nas 

unidades administradas pelo IMED, em ordem crescente de complexidade, dos mais 

simples para aos mais complexos, movimentações vertical e horizontal. 

• Ciclo de Revisão Salarial: Período no qual ocorrem as revisões salariais 

individuais. 

• Enquadramento: É a movimentação da remuneração do colaborador dentro 

da faixa salarial podendo ser: 

Vertical: O salário é alterado para se enquadrar em um novo cargo 

Horizontal: Aumento por mérito (5%, 8% ou 12%) 

• Faixa salarial - É o intervalo de valores atribuídos a cada grupo salarial e é 

composta por um ponto inicial (90%) e um máximo (120%), onde o ponto médio 

(100%) representa a mediana de remuneração do mercado para o cargo 

referenciado neste grupo salarial. 

• Grupo Salarial - É o intervalo em pontos, que agrupa os cargos com perfil e 

dimensões equivalentes. 

• Estrutura de Cargos - Conjunto de todos os cargos devidamente avaliados e 

hierarquizados. 

• Mérito - É a alteração salarial concedida aos colaboradores, dentro da mesma 

faixa salarial do cargo, condicionada a avaliação de desempenho, posição na faixa e 

aquisição de novas habilidades. 

• Promoção É a mudança de um cargo para outro de maior 

responsabilidade/nível/complexidade. Ocorre quando um colaborador passa a 
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executar atividades de maior complexidade. 

• Reajustes Coletivos - Reajustes coletivos são definidos através de um 

processo de negociação da categoria. 

• Senioridade - Estágio indicativo do desenvolvimento funcional no cargo, 

vivência profissional, na realização das atividades/tarefas. 

• Tabela salarial - É o conjunto de grupos e faixas salariais, definindo 

claramente os pontos de referência para a gestão dos salários. Anualmente 

atualizada com índices de convenção coletiva e de acordo com a pesquisa salarial 

de mercado assegurado a atração e retenção. 

Processo de Integração 

A Instituição promoverá a socialização dos novos colaboradores, por meio de 

programas de integração, visando familiarizá-los com a linguagem usual da 

instituição, cultura organizacional, políticas, estrutura (as áreas, departamentos ou 

setores existentes), os principais serviços, a missão, visão e valores institucionais, 

bem como as atribuições inerentes ao cargo e rotinas de trabalho. 

O processo de integração é realizado junto com o gestor imediato da área, sendo 

responsável por fazer a inserção do novo colaborador a sua rotina de trabalho. 

O programa de integração visa à aprendizagem dos valores, das normas e dos 

padrões de comportamento que a Instituição considera imprescindíveis e relevante 

para um bom desempenho. 

É obrigatório que todos os colaboradores da unidade, realizem a integração, assim 

como os cooperados, terceirizados, estagiários e voluntários que respondam para o 

IMED. 
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Avaliação do período de experiência 

Os colaboradores recém-admitidos na unidade de saúde terão que ser submetidos à 

avaliação do período de experiência de 45 dias e 90 dias, que serà realizado através 

do formulàrio enviado pelo RH ao gestor imediato, sendo o objetivo acompanhar o 

desempenho do novo colaborador, revelando a eficiência ou ineficiência das 

atividades que vem desempenhado nesse período. 

O gestor deverà enviar o formulário de avaliação 1 O dias antes do término do 

período de experiência, para que o RH possa avaliar os resultados, e seguir com os 

procedimentos cabíveis. 

Avaliação de desempenho com foco na diminuição do absenteísmo e estímulo 

da eficiência 

A fim de se obter a melhor qualidade na prestação dos serviços, bem com 

cumprimento das metas, faz-se necessária a implementação de um sistema de 

avaliação de desempenho da unidade, setores e colaboradores. 

Um sistema formal de Avaliação Funcional tem maior valor e significado com relação 

a avaliações isoladas de cada setor de uma instituição, tendo em vista que agrega 

critérios padronizados a todos os avaliados, ampliando a capacidade de se estimular 

a produtividade, minimizar o absenteísmo, bem como incentivar o desenvolvimento 

dos funcionàrios, em consonância aos valores institucionais. Por esta razão, a 

unidade adotará um processo de avaliação de desempenho contínuo. 

Esta ferramenta terá um papel relevante na mensuração e monitoramento do 

comportamento e desempenho profissional, podendo inclusive, alimentar outros 

processos de RH, como o de treinamento e desenvolvimento de pessoal. 

O processo de avaliação que será adotado permitirá uma apreciação sistemática 

sobre cada profissional, sem restringir-se apenas ao momento presente. 

O IMED considera que pouco ou nada se aproveita de uma avaliação funcional, 
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unilateral, onde somente o gestor tem o poder de decidir sobre o destino do 

avaliado. Deste modo optou-se pela implantação de um processo dinâmico, que 

envolverá o avaliado e seu coordenador/supervisor na solução de problemas, 

melhoria do trabalho e na consecução dos objetivos da Instituição. 

O instrumento, que será utilizado, permitirá melhorar os resultados das pessoas na 

Instituição e está detalhadamente descrito no item 3.6.B dessa proposta. 

Pesquisa de Clima Organizacional 

A pesquisa de clima organizacional visa conhecer o grau de satisfação sobre 

diversos aspectos relacionados ao ambiente de trabalho como a comunicação, 

integração, valorização profissional, relacionamento interpessoal e relação com a 

liderança, além de proporcionar uma visão global da concepção dos funcionários em 

relação a Instituição. 

A pesquisa de clima permite a identificação de indicadores de oportunidades e 

ameaças da instituição, e assim, a criação de ações de melhorias para que haja 

equilíbrio entre desempenho, satisfação profissional e alcance dos objetivos 

institucionais, na unidade de saúde. 

Resumindo, clima organizacional é a percepção coletiva que as pessoas têm da 

empresa. 

O objetivo da pesquisa de clima organizacional é obter uma análise do ambiente 

interno da organização, para levantar pontos de insatisfação e buscar soluções a 

essas demandas. Fomentar um ambiente de trabalho favorável ao desenvolvimento 

profissional e organizacional, através de uma equipe conscientizada, integrada, 

participativa e motivada é o diferencial de um modelo de gestão do clima com 

vinculação direta aos resultados da pesquisa. 

Etapas do processo: 

• Alinhamento estratégico com RH e planejamento; 
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• Campanha de Comunicação e sensibilização interna; 

• Aplicação do diagnóstico; 

• Tratamento estatístico dos dados coletados; 

• Análise dos resultados; 

• Elaboração do Relatório Corporativo; 

• Apresentação dos resultados para RH e diretoria. 

A pesquisa de clima organizacional estará presente no plano estratégico da 

Instituição e deverá subsidiar anualmente as decisões que promovam o elevado 

nível de satisfação dos funcionários. Cabe a Diretoria de posse do relatório, analisar 

os dados e definir as estratégias a serem adotadas. 

Será de responsabilidade do RH operacionalizar todo o processo, além de instruir os 

gestores e as equipes quanto às etapas e prazos. Estem item está detalhadamente 

descrito no item 3.6.A dessa proposta. 

Caixa de Sugestões 

Serão disponibilizadas caixas de sugestões na unidade, as quais serão o canal de 

comunicação do colaborador com o RH, que poderá fazer sugestões e/ou 

reclamações relacionados a utilização de recursos, saúde e segurança do trabalho, 

e relacionamento interno e externo. As sugestões/reclamações serão coletadas 

mensalmente e tabuladas, sendo encaminhadas para as diretorias para análise e 

providencia. 

Capacitação e desenvolvimento profissional 

Com o objetivo de aprimoramento do pessoal e consequente melhoria no 

desempenho das atividades, o IMED irá promover, coordenar e acompanhar 
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treinamentos presenciais, treinamentos à distância, treinamentos in loco, cursos, 

palestras, jornadas, simpósios, seminários, workshop, congressos, programas de 

reciclagem e campanhas educativas e preventivas. 

Todas as ações de capacitação visam desenvolver as competências dos 

colaboradores (conhecimentos, habilidades e atitudes) e sua ascensão na carreira 

funcional e, também, o desenvolvimento da Instituição. 

Definições 

• Bens de Uso - Crachás, equipamentos, EPl's, uniformes, celular, notebook, 

veículo etc., utilizados pelo colaborador em suas atribuições do dia-a-dia. 

• Dispensa por Justa Causa - Dispensa de colaborador que tenha cometido ato 

ilícito violando alguma limitação legal ou contratual. Permite ao empregador a 

rescisão do contrato de trabalho sem que tenha que retribuir ao colaborador 

algumas verbas, como: aviso prévio, multa de 40% sobre os depósitos de FGTS, 

bem como 13° salário e férias proporcionais, além da desnecessidade de entrega de 

guias para o levantamento do FGTS e beneficio do seguro-desemprego. A dispensa 

por justa poderá ainda ocorrer por culpa recíproca, onde será paga a metade da 

indenização prevista para o caso de culpa exclusiva do empregador e também por 

culpa do empregador nas hipóteses previstas no art. 483 da CL T. 

• Dispensa sem Justa Causa - Ocorre quando o empregador dispensa o 

colaborador, sem justo motivo. 

• Pedido de Demissão - Ocorre quando o próprio colaborador deseja rescindir o 

contrato sem justo motivo. 

• GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório FGTS e Contribuição Social 

Disposições gerais 
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As revisões deste documento acontecerão a cada 2 (dois) anos, e/ou quando houver 

mudanças de processo e/ou alteração de tecnologia (sistemas aplicativos) ou por 

determinação da Diretoria do IMED. 

Será arquivado por 5 (cinco) anos, sendo descartada somente no caso de suas 

versões subsequentes estarem em uso (divulgadas) por no mínimo 5 (cinco) anos. 

O presente documento revoga todas as disposições em contrário. 

Este documento é para uso interno. Sua divulgação externa deve ser precedida de 

autorização formal da área de Normas e Procedimentos e/ou Diretor da área. 
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1.1.B. 3 - PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA UNIDADE 

REGIMENTO INTERNO DA UNIDADE 

Capítulo 1. Da Constituição e das Finalidades 

Artigo 1 - O HUTRIN é uma Unidade de Assistência, Ensino e Pesquisa, tendo por 

finalidade a prestação da assistência como prioridade a urgência/emergência 

obstétrica, especializado em Baixa e Média Complexidade em Clínica Obstétrica, 

Clínica Cirúrgica e Clínica Médica, de forma referenciada, nos limites de sua 

capacidade instalada, com qualidade e atendimento aos princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde. 

Artigo 2 - Para a consecução de seus objetivos cabe ao HOSPITAL: 

• Desenvolver atividades assistenciais de prevenção e tratamento da doença, 

bem como de proteção e recuperação da saúde no âmbito das especialidades que 

lhe compete; 

• Prestar assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de emergência no 

âmbito das especialidades que lhe compete; 

• Promover, prevenir, recuperar e reabilitar a saúde da população dentro da 

área de abrangência geográfica que lhe compete; 

Capitulo li. Da Estrutura Organizacional 

Artigo 3 - O Hospital possui a seguinte estrutura organizacional: 

Seção 1. Diretoria Geral 

Paragráfo único: A Diretoria Geral é o órgão máximo na estrutura Hierárquica e 

será assessorado pelos seguinte setores: 
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• Secretaria, 

• Assessoria Jurídica, 

• Coordenação de Gestão de Pessoas, 

• Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, 

• Comissão de Revisão de Prontuários, 

• Comissão de Farmácia, 

• Comissão de Revisão de Óbitos, 

• Comissão de Ética Médica, 

• Comissão de Ética de Enfermagem, 

• Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, 

• Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente, 

• Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal, 

• Comissões Temporárias, 

• Núcleo Interno de Regulação. 

Seção li. Diretoria Técnica 

Paragráfo único: A Diretoria Técnica será subordinada á Diretoria Geral e será o 

órgão que representará a classe médica no hospital. Será assessorada pelos 

seguintes Coordenações: 

• Coordenação da Clínica Médica, 

• Coordenação da Clínica Cirúrgica, 

• Coordenação da Clínica Obstétrica, 
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• Coordenação de Urgência e Emergência, 

• Coordenação do Ambulatório, 

• Coordenação do Centro Cirúrgico, 

• Coordenação do SADT, 

Seção Ili. Gerência de Enfermagem 

Paragráfo único: A Gerência de Enfermagem será subrodinada à Diretoria Geral e 

será o órgão que representará a classe de enfermagem no hospital. Será 

assessorado pelos seguintes Coordenações: 

• Coordenação de enfermagem das Unidades de Internação, 

• Coordenação de enfermagem das UTls e Unidade de Urgência e Emergência, 

• Coordenação do Ambulatório e Bloco Cirúrgico. 

Seção IV. Gerência Administrativa 

Paragráfo único: A Gerência Administrativa será subrodinada à Diretoria Geral e 

será o órgão que representará os profissionais de apoio assistencial e logístico no 

hospital. Será assessorado pelos seguintes Coordenações: 

• Coordenação do Serviço Social, 

• Coordenação de Reabilitação, 

• Coordenação de Nutrição e Dietética, 

• Coordenação de Assistência Farmacêutica, 

• Coordenação do Serviço de Arquivo Médico e Estatística. 

• Coordenação dos Serviços Gerais, 

• Serviço de Portaria e Vigilância, 
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• Serviço de Limpeza. 

• Supervisão de Manutenção de Equipamentos e Transportes, 

• Supervisão de Manutenção Predial/Equipamentos, 

• Supervisão de Tecnologia da Informação, 

• Supervisão de Lavanderia, Rouparia e Costuraria, 

• Supervisão do Almoxarifado e Patrimônio, 

Seção 1. Diretoria Geral 

Artigo 4 - À Diretoria Geral compete: 

Coordenar, acompanhar e conduzir as diretrizes e objetivos da política de saúde 

preconizada para o hospital; 

Coordenar, estimular e acompanhar as ações desenvolvidas através da Diretoria 

Técnica, Gerência Administrativa e Gerência de Enfermagem, objetivando a 

eficiência e a eficácia da organização; 

Coordenar, estimular e acompanhar as ações desenvolvidas pelas Comissões 

Permanentes e Comissões Temporárias, objetivando a articulação e o cumprimento 

de seus objetivos propostos; 

Coordenar e acompanhar as ações desenvolvidas através das Assessorias de 

Jurídica, promovendo a articulação e bom desempenho aos órgãos integrantes da 

1 nstitu ição; 

Coordenar e acompanhar as ações desenvolvidas através da Assessoria Financeria, 

promovendo a articulação e bom desempenho aos órgãos integrantes da Instituição; 

Coordenar e acompanhar as ações desenvolvidas através da Assessoria de 

Jurídica, promovendo a articulação e bom desempenho aos órgãos integrantes da 
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Instituição; 

Coordenar e acompanhar as ações desenvolvidas na Coordenação de RH, 

promovendo a articulação e bom desempenho aos órgãos integrantes da Instituição; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Promover articulação com órgãos afins para o desenvolvimento de programas, 

convênios e parcerias da Instituição Hospitalar. 

Artigo 5 - À Secretaria compete: 

Prestar assistência à Diretoria Geral, participando de reuniões para elaboração de 

Atas e/ou Relatórios; 

Recepcionar as pessoas que procuram a Diretoria, esclarecendo-se sobre o assunto 

a tratar e encaminhá-las, se for ocaso: 

Recepcionar e selecionar a documentação recebida para despacho com o Diretor 

Geral; 

Redigir, digitar, receber, encaminhar e arquivar correspondências e documentos da 

Diretoria Geral; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado. 

Artigo 6 - À Assessoria Jurídica compete: 

Prestar assessoria ao Diretor Geral nos aspectos relacionados com as atividades 

voltadas para o Direito Público, em especial ao Direito Administrativo inerente a área 

hospitalar; 

Manifestar-se sobre procedimentos sindicantes, requerimentos administrativos, 

recursos e demais documentos que tenham teor jurídico; 
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Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado. 

Artigo 7 -À Assessoria Finaceira compete: 

Planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades desenvolvidas 

através da Supervisão de Contabilidade, Supervisão de Tesouraria e Supervisão de 

Faturamento; 

Executar as atividades relativas a faturamento, elaboração e execução 

orçamentária, registros contábeis, pagamentos e recebimentos; 

Fazer registro diário dos serviços prestados; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Prestar assessoria ao Diretor Geral nos aspectos relacionados com as atividades de 

planejamento em saúde; 

Analisar, permanentemente, os aspectos organizacionais e operacionais do Hospital 

e sugerir medidas para um adequado funcionamento; 

Elaborar planos, programas e projetos de trabalho do Hospital; 

Avaliar e emitir relatórios qualitativos e quantitativos relativos a metas e 

desempenho; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 
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Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado. 

Manter contato com a Diretoria Geral objetivando a eficiência administrativa dos 

serviços hospitalares; 

Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado. 

Parágrafo Único - As atividades da Assessoria Financeira serão disciplinadas, de 

modo complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 8 - À Supervisão de Contabilidade compete: 

Planejar. supervisionar, executar. controlar e avaliar as atividades desenvolvidas 

pela Supervisão de Contabilidade; 

Fazer registro diário dos serviços prestados; 

Elaborar a proposta orçamentária do Hospital; 

Emitir notas de empenho e/ou anulação, bem como liquidação dos mesmos, de 

acordo com a legislação, mantendo atualizado seu controle; 

Elaborar os registros contábeis; 

Manter o registro das receitas e despesas realizadas através do SIC; 

Enviar a prestação de contas a Secretaria de Saúde; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Manter contato com a Coordenação Financeira objetivando a eficiência 

administrativa dos serviços hospitalares; 
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Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado. 

Parágrafo Único - As atividades da Supervisão de Contabilidade serão 

disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 9 -À Supervisão de Tesouraria compete: 

Planejar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades desenvolvidas 

pela Supervisão de Tesouraria; 

Receber, guardar, entregar, pagar e restituir, mediante comprovação, quaisquer 

valores do Hospital ou do paciente; 

Proceder diariamente o registro dos pagamentos e recebimentos efetuados e a 

verificação de saldos existentes em caixa, emitindo boletim financeiro; 

Manter o controle de contas bancárias; 

Efetuar pagamentos dos processos de aquisição de materiais, prestação de serviços 

e folha de pagamento; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Manter contato com a Coordenação Financeira objetivando a eficiência 

administrativa dos serviços hospitalares; 

Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado. 

Parágrafo Único - As atividades da Supervisão de Tesouraria serão disciplinadas, 

de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 10 -À Supervisão de Faturamento compete: 

Planejar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades desenvolvidas 
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pela Supervisão de Faturamento; 

Fazer registro diário dos serviços prestados; 

Classificar, conferir e apurar despesas por pacientes, de acordo com as 

comunicações das Unidades de Enfermagem; 

Classificar as contas; 

Calcular as despesas de internação e de atendimento de pacientes externos; 

Calcular outras contas de despesas por clientela, bem como as de particulares; 

Promover conferência dos cálculos de preços lançados nas contas; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Manter contato com a Coordenação Financeira objetivando a eficiência 

administrativa dos serviços hospitalares; 

Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado. 

Parágrafo Único - As atividades da Supervisão de Faturamento serão 

disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 11 - À Supervisão de Compras compete: 

Planejar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades desenvolvidas 

pela Supervisão de Compras; 

Planejar e programar a aquisição dos materiais e equipamentos, devidamente 

autorizada pela Diretoria, em articulação com a Supervisão de Almoxarifado e 

Coordenação de Assistência Farmacêutica, de conformidade com a política de 

estoque e as necessidades do hospital, identificando no mercado as melhores 
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condições; 

Fazer registro diário dos serviços prestados; 

Buscar novas fontes de fornecimento e descobrir novos produtos, visando o 

aprimoramento dos procedimentos e os métodos, através de uma política de 

compras dinâmica e eficaz; 

Manter boas relações comerciais com os fornecedores, assegurando o cumprimento 

dos prazos de entrega, através do cumprimento dos prazos de pagamento pela 

Diretoria; 

Certificar-se de que materiais adquiridos foram recebidos conforme quantidades e 

especificações constantes nos Pedidos de Fornecimento de Mercadorias e seus 

anexos, através do processo de diligenciamento; 

Manter atualizadas as informações cadastrais dos fornecedores; 

Catalogar leis, decretos, portarias e instruções relativas á aquisição de material; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Manter contato com a Coordenação Administrativa da Diretoria Administrativa e 

Financeira objetivando a eficiência administrativa dos serviços hospitalares; 

Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado. 

Parágrafo Único - As atividades da Supervisão de Compras serão disciplinadas, de 

modo complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 12 - À Coordenação de Gestão de Pessoas compete: 

Coordenar, planejar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades 
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desenvolvidas pela Gestão de Pessoas e Recursos Humanos; 

Realizar levantamento das necessidades de pessoal em cada setor do Hospital; 

Manter atualizado o Sistema de Gestão de Pessoas com todas as informações 

cadastrais e registros de ocorrências dos profissionais do hospital; 

Fazer registro diário dos serviços prestados; 

Controlar a concessão de férias e licenças dos profissionais, mediante cronogramas 

elaborados pelas Coordenações e Supervisões; 

Controlar e apurar a frequência e o horário de trabalho, para fins de elaboração de 

folha de pagamento e verificação do cumprimento da jornada de trabalho; 

Receber e informar, no que lhe competir, todos os requerimentos referentes ao 

pessoal lotado no Hospital; 

Elaborar escala de férias e licenças, mediante informações fornecidas por cada 

setor, e controlar sua concessão; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Manter contato com a Coordenação Administrativa da Diretoria Administrativa e 

Financeira objetivando a eficiência administrativa dos serviços hospitalares; 

Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado. 

Elaborar o Plano de Capacitação de Recursos Humanos; 

Promover cursos de treinamento e reciclagem do pessoal conforme as demandas 

dos serviços; 

Desenvolver mecanismos de avaliação de desempenho do pessoal que compõe o 
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quadro do hospital, visando instituir o programa de educação continuada e o 

aprimoramento dos serviços; 

Zelar pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Manter contato com a Supervisão de Gestão de Pessoas objetivando a eficiência 

administrativa dos serviços hospitalares. 

Parágrafo Único - As atividades da Supervisão de Gestão de Pessoas serão 

disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 13 -À Comissão de Controle de Infecção Hospitalar compete: 

Estudar e avaliar, permanentemente, as taxas de infecção hospitalar; 

Sugerir medidas para controle e diminuição de infecção hospitalar; 

Auxiliar a Diretoria Técnica no estudo, programação, avaliação e supervisão, assim 

como na coordenação de atividades relacionadas com o controle e/ou combate á 

infecção hospitalar. 

Verificar, do ponto de vista preventivo, os ambientes e as condições de trabalho no 

Hospital; 

Capacitar os profissionais envolvidos, direta ou indiretamente, com o controle da 

infecção hospitalar, por meio de programas de educação continuada, devidamente 

registrados; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 
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Elaborar o regimento interno da Comissão, com aprovação da Diretoria; 

Realizar reuniões ordinárias e registrá-las em ata. 

Artigo 14 -À Comissão de Revisão de Prontuários compete: 

Propor a atualização de impressos, formulários e modelos específicos do prontuário 

médico; 

Zelar pela qualidade do prontuário médico e pela clareza e exatidão dos registros 

médicos; 

Promover a avaliação qualitativa e quantitativa dos prontuários médicos, visando o 

cumprimento das normas do Sistema Único de Saúde; 

Sugerir à Diretoria Técnica ou adotar, quando oportuno, medidas corretivas de 

desvios do padrão do prontuário médico; 

Capacitar os profissionais envolvidos, direta ou indiretamente, com o prontuário 

médico, por meio de programas de educação continuada, devidamente registrados; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Elaborar regimento interno da Comissão, com aprovação da Diretoria; 

Realizar reuniões ordinárias e registrá-las em ata. 

Artigo 15 -À Comissão de Farmácia compete: 

Estabelecer normas e procedimentos relacionados à seleção, distribuição, produção, 

utilização e administração de fármacos e agentes diagnósticos; 

Elaborar a padronização, promover e avaliar o uso seguro e racional dos 

medicamentos prescritos no hospital; 

Estabelecer condutas terapêuticas; 

Fazer estudos clínicos controlados e/ou revisões bibliográficas sobre medicamentos, 
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emitindo parecer técnico sob sua eficácia terapêutica como critério fundamental de 

escolha; 

Desenvolver programas de farmacovigilância; 

Estabelecer critérios e procedimentos que serão observados para a aquisição de 

medicamentos não padronizados; 

Capacitar os profissionais envolvidos, direta ou indiretamente, com fármacos e 

agentes diagnósticos, por meio de programas de educação continuada, devidamente 

registrados; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Elaborar regimento interno da Comissão, com aprovação da Diretoria; 

Realizar reuniões ordinárias e registrá-las em ata. 

Artigo 16 -À Comissão de Revisão de Óbitos compete: 

Auxiliar a Diretoria Técnica no estudo, avaliação dos indicadores de mortalidade do 

hospital; 

Sugerir / adotar, quando oportuno, medidas corretivas, visando manter a taxa de 

mortalidade hospitalar dentro dos percentuais aceitos, compatíveis com a qualidade 

da assistência hospitalar; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Elaborar regimento interno da Comissão, com aprovação da Diretoria; 

Realizar reuniões ordinárias e registrá-las em ata. 

Artigo 17 -À Comissão de Ética Médica compete 

Colaborar com o Conselho Regional de Medicina na tarefa de educar, discutir, 
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divulgar e orientar sobre temas relativos à Ética Médica; 

Supervisionar, orientar e fiscalizar, em sua área de atuação, o exercício da atividade 

médica, atentando para que as condições de trabalho do médico, sua liberdade, 

iniciativa e qualidade do atendimento oferecido aos pacientes, respeitando os 

preceitos médicos e legais; 

Fornecer subsídios à Direção visando a melhoria das condições de trabalho e da 

assistência médica; 

Após denúncia de práticas médicas desnecessárias e atos médicos ilícitos, instaurar 

sindicância, instruir e formular relatório circunstanciado acerca do problema, 

encaminhando-o ao Conselho Regional de Medicina; 

Atuar preventivamente, conscientizando o Corpo Clínico quanto às normas legais 

que disciplinam o seu comportamento ético; 

Encaminhar aos Conselhos fiscalizadores das outras profissões da área de saúde 

que atuem no hospital representações sobre indícios de infração aos seus 

respectivos Códigos de Ética; 

Colaborar com os órgãos públicos e outras entidades de profissionais de saúde em 

tarefas relacionadas com o exercício profissional; 

Orientar o público usuário do hospital sobre questões referentes à Ética Médica; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Elaborar regimento interno da Comissão, com aprovação da Diretoria; 

Realizar reuniões ordinárias e registrá-las em ata. 

Artigo 18 -À Comissão de Ética de Enfermagem compete: 

Colaborar com o Conselho Regional de Enfermagem na tarefa de educar, discutir, 

divulgar e orientar sobre temas relativos à Ética de Enfermagem; 
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Divulgar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normas 

disciplinares e Éticas do Exercício Profissional; 

Assessorar a Diretoria Geral e Gerência de Enfermagem, no que se refere às 

questões inerentes à Ética Profissional; 

Trabalhar junto à equipe de Enfermagem, orientando sobre a importância do 

comportamento Ético-profissional, bem como das implicações legais advindas de 

atitudes antiéticas; 

Analisar e emitir parecer sobre questões Éticas de Enfermagem no hospital, sempre 

que necessàrio; 

Orientar o público usuário do hospital sobre questões referentes à Ética de 

Enfermagem; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservaçâo do equipamento e material 

utilizado; 

Elaborar regimento interno da Comissâo, com aprovaçâo da Diretoria; 

Realizar reuniões ordinárias e registrá-las em ata. 

Artigo 19 -À Comissão Interna de Prevenção de Acidentes compete: 

Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos; 

Elaborar e implementar o plano de trabalho que viabilize ações preventivas 

relacionadas à segurança e saúde no trabalho; 

Controlar a qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como avaliar as 

prioridades de ação nos locais de trabalho; 

Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho, 

visando à identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e 

saúde dos trabalhadores; 

Participar das discussões promovidas pelo Hospital para avaliar os impactos de 
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alterações no ambiente e processos de trabalho relacionados à segurança e saúde 

dos trabalhadores, bem como da análise das causas das doenças e acidentes de 

trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados; 

Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho; 

Requerer ao Hospital a paralisação de máquina ou serviço onde considere haver 

risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores; 

Colaborar no desenvolvimento e implementação do Programa de Controle Médico e 

Saúde Ocupacional - PCMSO e Programa de Previsão de Riscos Ambientais -

PPRA e de outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho; 

Elaborar regimento interno da Comissão, com aprovação da Diretoria; 

Realizar reuniões ordinárias e registrá-las em ata. 

Artigo 20 -Às Comissões Temporárias compete: 

Estudar e analisar problemas e situações não previstas na competência das 

Comissões Permanentes; 

Sugerir soluções ou correção dos problemas ou situações que lhe forem indicadas. 

Artigo 21 - Ao Núcleo Interno de Regulação (NIR) compete: 

Fortalecer o processo de regulação e gerenciamento de leitos da unidade; 

Atuar como interface entre as Centrais de Regulação (CR) e o hospital; 

Interagir com as equipes da unidade e das CR para a resolução de situações não 

previstas na pactuação; 

Informar regularmente às CR as atualizações do cadastro da instituição (CNES); 

Disponibilizar a situação dos leitos hospitalares sob regulação em tempo real para 

as CR, contribuindo para a redução do tempo de espera para a internação; 

Centralizar o trabalho da regulação no nível institucional; 
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Qualificar a informação gerencial intra-hospitalar; 

Participar da construção dos protocolos assistenciais para fins da regulação de 

leitos; 

Fornecer subsídios para a Direção Geral e Técnica para o adequado gerenciamento 

dos leitos; 

Sinalizar para a Direção e para as CR as contingências locais que possam 

comprometer a regulação; 

Acompanhar indicadores gerenciais; 

Monitorar o censo diário; 

Monitorar motivos de retardo na ocupação e desocupação de leitos; 

Elaborar relatórios mensais contendo os indicadores gerenciais de movimentação de 

leitos e correlatos, para que estes sejam discutidos em instância colegiada da 

instituição. 

Avaliação dos resultados e busca por melhorias. 

Seção li. Da Diretoria Técnica 

Artigo 22 -À Diretoria Técnica compete: 

Cumprir e fazer cumprir o presente regimento e as determinações da Direção Geral 

do hospital; 

Planejar, coordenar, estimular, acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas 

através das seguintes Coordenações e Supervisões: Coordenação da Clínica 

Médica; Coordenação da Clínica Cirúrgica; Coordenação da Unidade de Terapia 

Intensiva; Coordenação de Urgência e Emergência; Coordenação do Ambulatório; 

Coordenação do SADT. 
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Coordenar e supervisionar todas as atividades médicas, zelando pelo prestígio 

técnico, moral e profissional do corpo clínico; 

Coordenar a assistência médico-hospitalar prestada aos pacientes; 

Estudar e propor medidas que visam a melhoria técnica ou administrativa dos 

serviços médico-hospitalares nas Unidades, bem como examinar solicitações e 

sugestões do Corpo Clínico e adotar as providências que julgar necessárias; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Desenvolver o espírito de crítica científica através do estímulo ao estudo e a 

pesquisa; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Fazer reuniões periódicas com toda a sua equipe, registrando em livro ata as 

atividades técnicas e administrativas de sua área; 

Manter contato com a Direção Geral do hospital objetivando a eficiência 

administrativa dos serviços hospitalares; 

Fazer cumprir as normas do Conselho Federal e Regional de Medicina; 

Artigo 23 -À Coordenação da Clínica Médica compete: 

Coordenar, controlar e avaliar o desenvolvimento dos cuidados aos pacientes 

clínicos, hospitalizados e de ambulatório, visando um melhor nível de assistência e à 

adequada média de permanência dos mesmos no Hospital; 

Emitir pareceres, quando solicitados por outra clínica, obedecendo escala médica 

pré-estabelecida; 

Coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à área médica, 

visando à melhoria da assistência ao paciente e a integralidade da mesma; 
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Fazer registro diário dos serviços prestados; 

Manter contato com a Diretoria Técnica do hospital objetivando a eficiência 

administrativa dos serviços hospitalares; 

Zelar para que as visitas médicas sejam feitas diariamente aos pacientes 

hospitalizados e que sejam realizadas semanalmente reuniões científicas com todo 

o corpo clínico; 

Elaborar escala de atendimento ambulatorial para todos os membros da clínica; 

Preencher adequadamente o prontuário dos pacientes para efeito de estatística e 

pesquisa científica; 

Preencher todos os itens de Declaração de Óbitos, com a devida clareza, no que se 

refere á parte médica; 

Proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de 

coletar dados para fins estatísticos; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Primar pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as atividades 

desenvolvidas na clínica; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado. 

Parágrafo Único - As atividades da Clínica Médica serão disciplinadas, de modo 

complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 24 -À Coordenação da Clínica Cirúrgica compete: 

Coordenar, controlar e avaliar o desenvolvimento dos cuidados aos pacientes 
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cirúrgicos, hospitalizados e de ambulatório, visando um melhor nível de assistência e 

à adequada média de permanência dos mesmos no Hospital; 

Emitir pareceres, quando solicitados por outra clínica, obedecendo escala médica 

pré-estabelecida; 

Coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à área médica, 

visando à melhoria da assistência ao paciente e a integralidade da mesma; 

Fazer registro diário dos serviços prestados; 

Manter contato com a Diretoria Técnica do hospital objetivando a eficiência 

administrativa dos serviços hospitalares; 

Zelar para que as visitas médicas sejam feitas diariamente aos pacientes 

hospitalizados e que sejam realizadas semanalmente reuniões científicas com todo 

o corpo clínico; 

Elaborar escala de atendimento ambulatorial para todos os membros da clínica; 

Elaborar escala de cirurgias para todos os membros da Clínica; 

Preencher, adequadamente, o prontuário dos pacientes para efeito de estatística e 

pesquisa científica; 

Preencher todos os itens de Declaração de Óbitos, com a devida clareza, no que se 

refere à parte médica; 

Proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de 

coletar dados para fins estatísticos; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Primar pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as atividades 

desenvolvidas na clínica; 
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Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado. 

Parágrafo Único - As atividades da Clínica Cirúrgica serão disciplinadas, de modo 

complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 25 -À Coordenação da Clínica Obstétrica compete: 

Coordenar. controlar e avaliar o desenvolvimento dos cuidados aos pacientes 

obstétricos, hospitalizados e de ambulatório, visando um melhor nível de assistência 

e à adequada média de permanência dos mesmos no Hospital; 

Emitir pareceres, quando solicitados por outra clínica, obedecendo escala médica 

pré-estabelecida; 

Coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à área médica, 

visando à melhoria da assistência ao paciente e a integralidade da mesma; 

Fazer registro diário dos serviços prestados; 

Manter contato com a Diretoria Técnica do hospital objetivando a eficiência 

administrativa dos serviços hospitalares; 

Zelar para que as visitas médicas sejam feitas diariamente aos pacientes 

hospitalizados e que sejam realizadas semanalmente reuniões científicas com todo 

o corpo clínico; 

Elaborar escala de atendimento ambulatorial para todos os membros da clínica; 

Preencher adequadamente o prontuário dos pacientes para efeito de estatística e 

pesquisa científica; 

Preencher todos os itens de Declaração de Óbitos, com a devida clareza, no que se 

refere à parte médica; 

Proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de 
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coletar dados para fins estatísticos; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Primar pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as atividades 

desenvolvidas na clínica; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado. 

Parágrafo Único - As atividades da Clínica Obstétrica serão disciplinadas, de modo 

complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 26 -À Coordenação de Urgência e Emergência compete: 

Planejar, coordenar, estimular. acompanhar e avaliar as atividades assistenciais 

desenvolvidas na unidade de urgência e emergência, visando um melhor 

atendimento e à adequada média de permanência dos pacientes no hospital; 

Coordenar a assistência médico-hospitalar prestada aos pacientes no Pronto 

Socorro; 

Orientar os profissionais de saúde para que seja dada assistência urgente aos 

pacientes, encaminhando-os para o destino que for d€terminado pelas normas 

hospitalares; 

Estudar e propor medidas que visem a melhoria técnica ou administrativa dos 

serviços médico-hospitalares na Urgência e Emergência, bem como examinar 

solicitações e sugestões do Corpo Clínico e adotar as providências que julgar 

necessárias; 

Fazer registro diário dos serviços prestados; 

Proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de 
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coletar dados para fins estatísticos; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Manter contato com a Diretoria Técnica, objetivando a eficiência administrativa do 

serviço; 

Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado. 

Parágrafo Único - As atividades da Coordenação de Urgência e Emergência serão 

disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 27 -À Coordenação do Ambulatório compete: 

Cumprir e fazer cumprir o regimento do hospital e as determinações da Direção 

Geral do hospital; 

Planejar, coordenar, estimular, acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas no 

âmbito do ambulatório; 

Estudar e propor medidas que visem a melhoria técnica ou administrativa dos 

serviços ambulatoriais, bem como examinar solicitações e sugestões das 

Coordenações e Supervisões e adotar as providências que julgar necessárias; 

Cumprir e fazer cumprir o regimento do hospital e as determinações da Direção 

Geral do hospital; 

Planejar, coordenar, estimular, acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas no 

âmbito do ambulatório para os pacientes egressos e de demanda agenda; 

Proporcionar ao SAME, através do registro das atividades, condições de coletar 

dados para fins de estatística, jurídicos e outros; 
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Desenvolver ações de saúde pública e colaborar com programas de medicina 

comunitária; 

Colaborar na formação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área da saúde; 

Desenvolver o espírito de critica cientifica através do estimulo ao estudo e a 

pesquisa; 

Fazer reuniões periódicas com toda a sua equipe, registrando em livro ata as 

atividades técnicas e administrativas de sua área; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento ambulatorial; 

Manter contato com a Direção Técnica do hospital objetivando a eficiência 

administrativa dos serviços ambulatoriais; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado. 

Parágrafo Único - As atividades de Coordenação do Ambulatório Integrado serão 

disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 28 -À Coordenação do Centro Cirúrgico compete 

Planejar, supervisionar, executar, controlar e avaliar o desenvolvimento de todas as 

atividades relacionadas à atuação da equipe médica sua área; 

Prestar assistência de médico cirúrgica aos pacientes nas salas de cirurgias e de 

recuperação pós-anestésicos, bem como executar os procedimentos referentes a 

material e instrumental necessários, proporcionando-lhes assistência integral e 

continua, colaborando com a equipe multiprofissional; 

Formar uma equipe qualificada e integrada de modo a facilitar o tratamento realizado 

ao paciente; 

Elaborar o mapa cirúrgico em conjunto com a coordenação de enfermagem e 
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encaminhá-lo às Unidades de Internação, Serviços de Apoie NIR; 

Executar e supervisionar a atividade da equipe médica; 

Notificar e comunicar a ocorrência das doenças ou agravos à saúde que compõem a 

lista de notificação compulsória de doenças do Ministério da Saúde; 

Notificar, em caráter reservado, eventuais suspeitas envolvendo produtos de uso 

hospitalar nas áreas de Farmacovigilância, Tecnovigilância e Hemovigilância; 

Solicitar condutas junto à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com relação 

aos pacientes com infecção hospitalar; 

Estabelecer sistemas de prevenção de riscos ocupacionais junto a Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes - CIPA; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Reunir periodicamente a equipe de enfermagem, para análise e solução dos 

problemas; 

Proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de 

coletar dados para fins estatísticos; 

Fazer registro diário dos serviços prestados; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado. 

Parágrafo Único - As atividades do Serviço Médico do Centro Cirúrgico serão 

disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 29 - À Coordenação do SADT 

Coordenar, supervisionar, controlar e avaliar o desenvolvimento das atividades 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ítapevó, 202 J Conjunta 34, Belo Vista, .São Paulo/SP 

CNPJ; 19324,171/0001-02 - Tefefone: 314ln1128 

www.imed,org,br - projetos@íme-d.org,br 
U' · i, ··.·,, ê; 

v-V 



D 

realizada pelos serviços de apoio ao diagnóstico (LAC, Exames de métodos 

gráficos, exames de imagem), visando uma melhor qualidade dos exames 

complementares realizados; 

Observar rigorosamente as normas de proteção contra as radiações; 

Realizar todos os exames para pacientes internados e ambulatoriais do Hospital; 

Integrar-se com os profissionais das outras especialidades medicas para a 

elucidação eficiente dos diagnósticos; 

Estabelecer plantão nas 24 (vinte e quatro) horas para realização de exames de 

urgência para os pacientes internados; 

Fazer registro diário dos serviços prestados; 

Manter contato com a Diretoria Técnica do hospital objetivando a eficiência 

administrativa dos serviços hospitalares; 

Proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de 

coletar dados para fins estatísticos; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Primar pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as atividades 

desenvolvidas no Laboratório; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado. 

Parágrafo Único - As atividades do SADT serão disciplinadas, de modo 

complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Seção Ili. Da Gerência de Enfermagem 
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Artigo 30 - À Gerência de Enfermagem compete 

Cumprir e fazer cumprir o regimento do hospital e as determinações da Direção 

Geral do hospital; 

Planejar, gerenciar, estimular, acompanhar e avaliar as ações de enfermagem 

desenvolvidas pelas seguintes áreas: Unidade de Terapia Intensiva; Ambulatório; 

SADT; Unidades de Internação (Clínica Médica, Clínica Cirúrgica); Bloco cirúrgico 

(Centro Cirúrgico CME) e unidade de urgência e emergência; 

Desenvolver programas de assistência integral e contínua aos pacientes e de 

orientação e atualização de conhecimento á sua equipe; 

Notificar e comunicar a ocorrência das doenças ou agravos á saúde que compõem a 

lista de notificação compulsória suspeita ou confirmada do Ministério da Saúde; 

Notificar, em caráter reservado, eventuais suspeitas envolvendo produtos de uso 

hospitalar nas áreas de Farmacovigilância, Tecnovigilância e Hemovigilância; 

Organizar o serviço de enfermagem de acordo com a especificidade do hospital; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Zelar pelas atividades privativas do Enfermeiro; 

Colaborar com a fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem - COREN, 

sempre que solicitado e, no encaminhamento do pessoal notificado para 

regularização junto a este Órgão; 

Conhecer e divulgar para sua equipe o Código de Ética do profissional de 

enfermagem; 

Atender sempre ás convocações do COREN, no prazo determinado; 

Fazer reuniões periódicas com toda a sua equipe, registrando em livro ata as 

atividades técnicas e administrativas de sua área; 
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Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Manter contato com a Direção Geral do hospital objetivando a eficiência 

administrativa dos serviços hospitalares; 

Fazer cumprir as normas do Conselho Federal e Regional de Enfermagem. 

Parágrafo Único - a função de Gerente de Enfermagem deverá ser exercida por 

Enfermeiro qualificado com graduação em escola reconhecida. 

Seção IV. Da Gerência Administrativa 

Artigo 31 -À Gerencia Administrativa compete: 

Gerenciar, planejar, coordenar, controlar e avaliar o desenvolvimento de todas as 

atividades relacionadas aos Serviços Gerais (Portaria e Vigilância, Limpeza), 

Supervisão de Manutenção de Equipamentos e Transportes, Supervisão de 

Tecnologia da Informação, Supervisão de Lavanderia, Rouparia e Costuraria, 

Supervisão do Almoxarifado e Patrimônio Coordenação do Serviço Social e 

psicologia, Coordenação de Reabilitação, Coordenação de Nutrição e Dietética, 

Coordenação de Assistência Farmacêutica, Coordenação do Serviço de Arquivo 

Médico e Estatística; 

Coordenar e supervisionar todas as atividades médicas, zelando pelo prestígio 

técnico, moral e profissional do corpo clínico; 

Coordenar a assistência médico-hospitalar prestada aos pacientes; 

Estudar e propor medidas que visam a melhoria técnica ou administrativa dos 

serviços médico-hospitalares nas Unidades, bem como examinar solicitações e 

sugestões do Corpo Clínico e adotar as providências que julgar necessárias; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 
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Desenvolver o espírito de crítica científica através do estímulo ao estudo e a 

pesquisa entre os profissionais assistenciais; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Fazer reuniões periódicas com toda a sua equipe, registrando em livro ata as 

atividades técnicas e administrativas de sua área; 

Manter contato com a Direção Geral, Técnica e Gerência de enfermagem do hospital 

objetivando a eficiência assistencial ,administrativa e logística dos serviços 

hospitalares; 

Fazer cumprir as normas dos Conselhos de cada grupo de profissionais 

subordinados à gerencia Administrativa. 

Parágrafo Único - As atividades da Gerência Administrativa serão disciplinadas, de 

modo complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 32 - À Coordenação de Serviços Gerais compete: 

Coordenar, planejar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades 

desenvolvidas pelos Serviços de Portaria e Vigilância e Limpeza; 

Fazer registro diário dos serviços prestados; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Manter contato com a Gerência Administrativa objetivando a eficiência administrativa 

dos serviços hospitalares; 

Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado. 
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Artigo 33 · Ao Serviço de Portaria e Vigilância compete: 

Controlar a entrada e saida dos pacientes, acompanhantes, visitantes e o público 

em geral no hospital; 

Planejar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades desenvolvidas 

pelo Serviço; 

Fazer registro diário dos serviços prestados; 

Prestar informações ao público sobre a localização das unidades hospitalares, seus 

pacientes e profissionais; 

Exercer vigilância permanente das dependências de circulação do público, 

principalmente das entradas e saídas do hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Realizar serviços correlatos, quando autorizados pela Supervisão; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Manter contato com a Gerência Administrativa objetivando a eficiência administrativa 

dos serviços hospitalares. 

Artigo 34 - Ao Serviço de Limpeza compete: 

Executar a limpeza, visando higiene, nas dependências do hospital, nos móveis e 

equipamentos em uso, de acordo com as normas e padrões definidos pela CCIH. 

Limpar as áreas externas e de circulação do hospital; 

Planejar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades desenvolvidas 

pelo Serviço; 

Fazer registro diário dos serviços prestados; 

Promover o combate a insetos e roedores nas dependências do Hospital, bem como 
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da adoção de medidas práticas que evitem sua presença; 

Controlar o gasto de material de limpeza, mantendo registro de consumo médio para 

fins de apuração de custos; 

Efetuar mudanças e organizações, quando solicitado; 

Realizar serviços correlatos, quando autorizados pela Supervisão; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Manter contato com a Supervisão de Serviços Gerais objetivando a eficiência 

administrativa dos serviços hospitalares. 

Parágrafo Único - As atividades da Supervisão de Serviços Gerais serão 

disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 35 - À Coordenação de Manutenção de Equipamentos e Transporte 

compete; 

Planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo 

Serviço; 

Realizar atividades referentes a consertos de materiais e equipamentos hospitalares, 

no próprio serviço ou terceirizados, solicitando autorização da Gerência 

Administrativa; 

Fazer registro diário dos serviços prestados; 

Estabelecer cronograma de manutenção preventiva dos equipamentos e veículos; 

Operar e manter em regular funcionamento os equipamentos fazendo revisões 

periódicas dos mesmos e de suas redes de distribuição; 

Realizar serviços correlatos, quando autorizados pela Coordenação; 
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J 
Executar os serviços de transporte, conforme solicitações prévias das Coordenações 

e Supervisões do Hospital; 

Manter contato com a Diretoria Geral e Gerência Administrativa objetivando a 

eficiência administrativa dos serviços hospitalares; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado. 

Parágrafo Único - As atividades da Coordenação de Manutenção e Transporte 

serão disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 36 -À Coordenação de Manutenção Predial compete: 

Planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo 

Serviço; 

Fazer registro diário dos serviços prestados; 

Operar, manter e executar revisão periódica e conserto nas instalações elétricas, de 

água e esgotos do hospital, colocando-os em condições de operação continua, 

confiável, segura e econômica; 

Proceder á limpeza, pintura e/ou recuperação da estrutura física e dos móveis do 

hospital, mantendo-os em condições de apresentação e funcionalidade; 

Realizar serviços correlatos, quando autorizados pela Coordenação; 

Manter contato com a Gerência Administrativa objetivando a eficiência administrativa 

dos serviços hospitalares; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 
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Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado. 

Parágrafo Único - As atividades da Coordenação de Manutenção Predial serão 

disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 37 -À Supervisão de Tecnologia da Informação compete: 

Planejar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades desenvolvidas 

pelo Serviço; 

Fazer registro diário dos serviços prestados; 

Gerenciar os sistemas de informática, bancos de dados, intranet e internet do 

hospital; 

Emitir pareceres sobre equipamentos, instrumentos e aplicativos mais adequados ao 

processamento de dados do hospital; 

Manter os equipamentos de informática em perfeitas condições de uso; 

Proporcionar aos demais setores do hospital os meios necessários ao 

processamento de dados, com finalidade de gerar informações que venham 

fundamentar o processo de decisão da Direção do hospital; 

Manter contato com a Gerência Administrativa objetivando a eficiência administrativa 

dos serviços hospitalares; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar: 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 
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Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado. 

Parágrafo Único -As atividades da Supervisão de Tecnologia da Informação serão 

disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 38 - À Supervisão de Lavanderia, Rouparia e Costuraria compete: 

Planejar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades desenvolvidas 

pelos Serviços de Lavanderia, Rouparia e Costuraria; 

Fazer registro diário dos serviços prestados; 

Requisitar ao Almoxarifado e receber todos os tecidos, aviamentos, produtos de 

lavanderia e demais materiais necessários, bem como controlar sua utilização, além 

de manter atualizado o sistema de gerenciamento com as informações referentes ao 

processamento de roupas e seus custos; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Manter contato com a Gerência Administrativa objetivando a eficiência administrativa 

dos serviços hospitalares; 

Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado, 

obedecendo as normas e legislações vigentes em relação as boas práticas bem 

como as orientações definidas pela CCIH. 

Artigo 39 - À Supervisão de Almoxarifado e Patrimônio compete: 

Planejar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades desenvolvidas 

pela Supervisão de Almoxarifado e Patrimônio; 

Receber, conferir, estocar, distribuir e controlar de forma racional o material recebido 

mediante pedido de fornecimento e das unidades, de acordo com as normas fixadas 

\~ 
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pela Diretoria Geral e Gerência Administrativa; 

Efetuar o registro de entrada e saída de material no sistema de gerenciamento dos 

estoques, mantendo a Gerência do hospital permanentemente informada sobre os 

níveis de cada item existente; 

Manter atualizado o sistema de gerenciamento de estoques, fornecendo 

informações precisas sobre o consumo de materiais por cada setor; 

Fazer conferência periódica dos estoques para verificação de saldos, prazos de 

validade, condições de armazenagem, avarias e obsolescências, efetuando os 

ajustes necessários e dando baixa se for o caso, conforme autorizado pela Diretoria 

do hospital; 

Obedecer ás políticas de estoque adotadas pela Diretoria do hospital; 

Manter o estoque dos materiais padronizados no hospital em níveis ideais, de forma 

que o fluxo de abastecimento não seja interrompido por falta, nem haja estoque 

excessivo, empatando capital desnecessariamente; 

Atender as requisições dos setores, conforme lista de materiais padronizados pelo 

hospital, e distribuir os materiais mediante emissão de Nota de Fornecimento de 

Materiais; 

Controlar e orientar os funcionários quanto á boa utilização dos materiais e 

equipamentos; 

Efetuar o levantamento anual dos bens patrimoniais do Hospital, e encaminhar seu 

relatório aos setores e/ou órgãos competentes; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 
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Manter contato com a Gerência Administrativa objetivando a eficiência administrativa 

dos serviços hospitalares; 

Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado. 

Parágrafo Único - As atividades da Supervisão de Almoxarifado e Patrimônio serão 

disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 40 - À Coordenação do Serviço Social compete: 

Coordenar, planejar, supervisionar, controlar e avaliar o desenvolvimento das 

atividades do serviço social; 

Fazer registro diário dos serviços prestados; 

Defender a observância dos direitos e deveres dos pacientes e profissionais no 

hospital; 

Democratizar as informações e o acesso aos serviços de saúde disponíveis no 

hospital e na rede; 

Atuar de forma integrada com as políticas públicas e a rede assistencial de serviços 

objetivando atender as necessidades sociais dos pacientes; 

Participar dos programas de saúde desenvolvidos no hospital; 

Trabalhar a situação socioeconômica e cultural dos pacientes, relacionada ao 

processo saúde-doença; 

Colaborar na agilização e racionalização dos leitos hospitalares; 

Participar de programas de atualização, aperfeiçoamento profissional, capacitação e 

desenvolvimento em Serviço Social; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Promover a participação do paciente na assistência hospitalar; 
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Promover educação em saúde no hospital; 

Manter contato com a Gerência Administrativa do hospital objetivando a eficiência 

administrativa dos serviços hospitalares; 

Proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de 

coletar dados para fins estatísticos; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Elaborar manuais de normas e rotinas próprios e do direito e deveres dos usuários, 

bem como mantê-los atualizado. 

Parágrafo Único - As atividades do Serviço Social serão disciplinadas, de modo 

complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 41 -À Coordenação da Reabilitação compete: 

Coordenar, planejar, supervisionar, estimular, acompanhar e avaliar todas as 

atividades técnicas e administrativas da área de fisioterapia, psicologia, 

fonoaudiologia e terapia ocupacional na UTI, Unidades de Internação e unidade de 

urgência e emergência, visando um melhor nível de assistência e à adequada média 

de permanência dos mesmos no Hospital; 

Prestar assistência de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia, 

aos pacientes internados, através de atendimento humanizado e de qualidade aos 

usuários, familiares, contribuindo de maneira interdisciplinar para com todas as 

outras equipes. 

Prestar assistência conforme legislação vigente no âmbito do exercício profissional e 

código de ética; 

Fazer registro diário dos serviços prestados; 
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Preencher, adequadamente, o prontuário dos pacientes para efeito de estatística e 

pesquisa científica; 

Proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições de 

coletar dados para fins estatísticos; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento ambulatorial e hospitalar; 

Defender a observância dos direitos e deveres dos usuários e profissionais no 

hospital, primando pelo respeito ao consagrado sistema da hierarquia em todas as 

atividades desenvolvidas no serviço; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado. 

Parágrafo Único - As atividades dos Serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, 

psicologia e terapia ocupacional hospitalar serão disciplinadas, de modo 

complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 42 -À Coordenação de Nutrição e Dietética compete; 

Coordenar, planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações desenvolvidas 

através da supervisão de produção e supervisão de dietética; 

Realizar o planejamento administrativo do Serviço de Nutrição e Dietética (SND), 

coordenando, controlando e avaliando o sistema produtivo dos insumos, visando 

proporcionar aos comensais uma adequada assistência nutricional, embasada em 

fundamentos técnico-científicos; 

Fazer registro diário dos serviços prestados, e apurar custos; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 
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Manter contato com a Diretoria Técnica do hospital objetivando a eficiência 

administrativa dos serviços hospitalares; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado. 

Parágrafo Único - As atividades do Serviço de Nutrição e Dietética serão 

disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 43 - À Coordenação de Assistência Farmacêutica compete: 

Coordenar, planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades 

desenvolvidas através da Supervisão de Dispensação Médica; 

Coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades pertinentes à àrea 

farmacêutica, visando à melhoria de assistência ao paciente; 

Fazer registro diàrio dos serviços prestados; 

Manter central de abastecimento farmacêutico e executar as atribuições e tarefas 

inerentes ao controle físico e contàbil necessàrios à prestação de conta do hospital; 

Elaborar pedidos de compras de medicamentos de acordo com a política 

administrativa do hospital; 

Receber, armazenar, distribuir e controlar medicamentos, insumos farmacêuticos e 

produtos de laboratório; 

Controlar, de acordo com a legislação vigente, medicamentos que podem levar à 

dependência física e ou psíquica ou que provoquem efeitos colaterais importantes; 

Emitir pareceres técnico-científicos, quando solicitado, sobre medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos; 

Elaborar avaliações fàrmaco econômicas e gerenciar programas de 

farmacovigilância e centro de informação de medicamentos; 
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Desenvolver atividades de Farmácia Clínica / Atenção Farmacêutica; 

Manipular e preparar soluções desinfetantes e antissépticas distribuindo-as na 

diluição de uso para todas as unidades; 

Controlar a qualidade da matéria-prima e do material de envase adquiridos, bem 

como dos produtos manipulados no hospital; 

Manter contato com a Gerência Administrativa objetivando a eficiência administrativa 

dos serviços hospitalares; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado. 

Parágrafo Único - As atividades da Coordenação de Assistência Farmacêutica 

serão disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Artigo 44 -À Coordenação do Serviço de Arquivo Médico e Estatística compete: 

Coordenar, planejar, supervisionar, controlar e avaliar o desenvolvimento de todas 

as atividades relacionadas ao Serviço de Internação e Alta, Serviço de Arquivo, 

Serviço de Estatística e Serviço de Registro Geral; 

Supervisionar o recebimento, registro e controle do movimento dos usuários e 

respectivos prontuários, sejam eles das Unidades de Internação ou do Serviço de 

Emergência, fornecendo dados médicos e administrativos; 

Fazer registro diário dos serviços prestados; 

Estimular a prática profissional interdisciplinar no hospital; 

Colaborar na humanização do atendimento hospitalar; 
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Manter contato com a Gerência Administrativa do hospital objetivando a eficiência 

administrativa dos serviços hospitalares; 

Zelar pela guarda, controle, manutenção e conservação do equipamento e material 

utilizado; 

Elaborar manual de normas e rotinas próprio, bem como mantê-lo atualizado. 

Parágrafo Único - As atividades do Serviço de Arquivo Médico e Estatística serão 

disciplinadas, de modo complementar, pelo manual de normas e rotinas. 

Capítulo IV. Das Atribuições do Pessoal 

Artigo 45 - São atribuições do Diretor Geral: 

Dirigir o Hospital, orientando e controlando suas atividades, expedindo normas, 

instruções e ordens para execução das atividades; 

Participar do planejamento e programação dos acordos, convênios e projetos a 

serem implantados e desenvolvidos pelo Hospital; 

Submeter à aprovação superior o plano de ação e a proposta orçamentária do 

Hospital; 

Fornecer orientação técnica-administrativa aos subordinados diretos, garantindo um 

bom nível de desempenho, mantendo gerência participativa sobre o grupo; 

Garantir um bom assessoramento técnico-profissional e administrativo; 

Baixar portarias, instruções e ordens de serviço, bem como determinar a instauração 

de processos administrativos; 

Indicar os Diretores, Gerente, Assessoria, Coordenadores e Supervisores; 

Assinar com o Tesoureiro os cheques; 

Assinar os empenhos e as ordens bancárias; 

Programar e presidir reuniões com as Diretorias e Gerência; 
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Homologar, revogar ou anular, conforme o caso, as licitações realizadas pelo 

Hospital; 

Elogiar e/ou aplicar penas disciplinares, inclusive pena de suspensão aos 

profissionais do Hospital; 

Submeter relatório das atividades realizadas a Secretaria de Saúde. 

Artigo 46 - São atribuições do Diretor Técnico: 

Dirigir, orientar, coordenar e controlar as atividades dos Serviços Técnicos 

Assistenciais no ãmbito da área médica, cumprindo e fazendo cumprir o presente 

Regimento e as Normas e Rotinas estabelecidas pela Direção do Hospital; 

Despachar com o Diretor Geral; 

Baixar instruções de serviço para as Coordenações e Supervisões a ele 

subordinadas; 

Assinar o expediente próprio e os que lhe forem atribuídos por delegação de 

competência; 

Distribuir e movimentar o pessoal subordinado, de acordo com as necessidades do 

serviço; 

Consultar e propor ao Diretor Geral penas disciplinares aos profissionais; 

Zelar pela disciplina, ordem, regularidade e eficiência dos trabalhos sob a sua 

direção; 

Proceder á apuração de qualquer irregularidade em sua área, propondo a 

instauração de processo administrativo, se for ocaso; 

Comunicar ao Conselho Regional de Medicina - CRM quaisquer infrações ao 

Código de Ética, ficando, portanto, o médico responsável pelas suas omissões; 

Participar de reuniões promovidas pelo Diretor Geral; 
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Convocar e presidir reuniões com sua equipe de trabalho; 

Elaborar relatório de suas atividades para apresentação à Diretoria Geral; 

Requisitar material e equipamento para uso da Diretoria, controlando seu uso e sua 

conservação, bem como providenciando reposição, quando necessário. 

Artigo 47 - São atribuições do Gerente Administrativo 

Dirigir, orientar, coordenar e controlar as atividades dos Serviços Administrativos, 

Logísticos e de apoio assistenciais, cumprindo e fazendo cumprir o presente 

Regimento e as Normas e Rotinas estabelecidas pela Direção do Hospital; 

Despachar com o Diretor Geral e Diretor Técnico; 

Baixar instruções de serviço para as Coordenações e Supervisões a ele 

subordinadas; 

Assinar o expediente próprio e os que lhe forem atribuídos por delegação de 

competência; 

Distribuir e movimentar o pessoal subordinado, de acordo com as necessidades do 

serviço; 

Consultar e propor ao Diretor Geral penas disciplinares aos profissionais; 

Zelar pela disciplina, ordem, regularidade e eficiência dos trabalhos sob a sua 

direção; 

Proceder à apuração de qualquer irregularidade em sua área, propondo a 

instauração de processo administrativo, se for ocaso; 

Participar de reuniões promovidas pelo Diretor Geral; 

Convocar e presidir reuniões com sua equipe de trabalho; 

Elaborar relatório mensal de suas atividades para apresentação à Diretoria Geral; 

Artigo 48 - São atribuições do Gerente de Enfermagem: 
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Dirigir, orientar, coordenar e controlar as atividades dos Serviços de Enfermagem, 

cumprindo e fazendo cumprir o presente Regimento e as Normas e Rotinas 

estabelecidas pela Direção do Hospital; 

Despachar com o Diretor Geral; 

Baixar instruções de serviço para as Supervisões a ele subordinadas; 

Assinar o expediente próprio e os que lhe forem atribuídos por delegação de 

competência; 

Distribuir e movimentar o pessoal subordinado, de acordo com as necessidades do 

serviço; 

Elogiar e propor ao Diretor Geral penas disciplinares aos profissionais; 

Zelar pela disciplina, ordem, regularidade e eficiência dos trabalhos sob a sua 

direção; 

Proceder à apuração de qualquer irregularidade em sua área, propondo a 

instauração de processo administrativo, se for ocaso; 

Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem - COREN quaisquer infrações ao 

Código de Ética, ficando, portanto, o enfermeiro responsável pelas suas omissões; 

Participar de reuniões promovidas pelo Diretor Geral; 

Convocar e presidir reuniões com sua equipe de trabalho; 

Elaborar relatório mensal de suas atividades para apresentação à Diretoria Geral; 

Requisitar material e equipamento para uso da Diretoria, controlando seu uso e sua 

conservação, bem como providenciando reposição, quando necessário. 

Artigo 49 - São atribuições dos Coordenadores e Supervisores: 

Coordenar, supervisionar e controlar e avaliar as atividades dos Serviços, cumprindo 

e fazendo cumprir o presente Regimento e as Normas e Rotinas estabelecidas pela 
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Direção do Hospital; 

Distribuir e movimentar o pessoal subordinado, de acordo com as necessidades do 

serviço; 

Assinar o expediente próprio e os que lhe forem atribuídos por delegação de 

competência; 

Zelar pela disciplina e fiscalizar as atividades sob sua responsabilidade; 

Organizar e submeter à aprovação do superior imediato a escala de férias dos 

profissionais; 

Propor medidas adequadas à boa execução dos serviços; 

Proceder à apuração de qualquer irregularidade em sua área, propondo a 

instauração de processo administrativo, se for ocaso; 

Propor ao superior imediato elogio ou aplicação de penalidade aos profissionais 

subordinados: 

Participar de reuniões promovidas pelo Diretor/ Gerente/ Coordenador imediato; 

Promover reuniões com os seus colaboradores para apreciação de sugestões e 

aperfeiçoamento de métodos de trabalho; 

Coordenar / supervisionar o registro diário dos serviços prestados e elaborar 

relatório de suas atividades para apresentar ao Diretor/ Gerente/ Coordenador 

imediato; 

Requisitar material e equipamento para uso do Serviço, controlando seu uso e sua 

conservação, bem como providenciando reposição, quando necessário. 

Artigo 50 - São deveres do profissional de qualquer categoria: 

Cumprir o horário e as obrigações contratuais e funcionais; 

Manter-se em seu local de trabalho, ausentando-se somente a objeto de serviço ou 
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quando autorizado; 

Executar as tarefas que lhe forem determinadas; 

Tratar com humanidade os pacientes, colegas de trabalho e superiores hierárquicos, 

bem como as pessoas que procurem o Hospital, defendendo a observância dos 

Direitos e Deveres destes; 

Zelar pelo patrimônio do Hospital; 

Comunicar à chefia imediata irregularidades de serviços de que tiver conhecimento; 

Obedecer aos respectivos Códigos de Ética Profissional; 

Participar de comissões; 

Aguardar em serviço a chegada do substituto; 

Evitar a divulgação entre estranhos de assuntos internos dos serviços; 

Participar de reuniões, quando convocado; 

Executar as atribuições delegadas. 

Capítulo V. Das Disposições Gerais 

Artigo 51 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Diretor 

Geral. Caso seja necessário, pela natureza do caso omisso, serão ouvidos o Diretor 

Técnico e/ou a Comissão de Ética Médica e/ou Comissão de ética de Enfermagem 

ou outra comissão temporária definida para tal. 

Artigo 52 - Sempre que necessário este Regimento Interno poderá ser analisado, 

revisado e reformulado. 

Artigo 53 - Revogam-se as disposições em contrário. 
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1.1.B.4 - PROPOSTA DE REGIMENTO DE ENFERMAGEM 

REGIMENTO INTERNO DE ENFERMAGEM 

CAPÍTULO 1 - Da Finalidade 

Art. 1°- O Serviço de Enfermagem tem por finalidade prestar uma assistência com 

qualidade, com ausência de riscos ao cliente/ paciente, atuando em consonância 

com a Missão, Visão e Valores institucionais, têm a filosofia baseada nos seguintes 

princípios: 

1. Promoção da saúde e prevenção de doenças; 

2 Atendimento humanizado e integral; 

3. Respeito ao paciente, família e profissionais; 

4. Trabalho multiprofissional, respeitando o modelo de gestão e atenção; 

5. Incentivo ao desenvolvimento pessoal através de capacitações e estímulo ao 

trabalho em equipe; 

6. Promoção da interação de ensino/ pesquisa/ assistência. 

CAPÍTULO li - Da Responsabilidade 

Art. 2º- Compete ao Serviço de Enfermagem: 

1. Fazer cumprir a Lei do Exercício Profissional conforme Decreto nº 94.406 de 

08/06/1987; 

2. Fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem conforme 

Resolução COFEN nº 564/2017; 

3. Realizar o dimensionamento do pessoal de enfermagem conforme Resolução 

COFEN nº 543/2017 
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4. Estabelecer políticas da assistência de enfermagem através da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

CAPÍTULO Ili - Do Pessoal, seus Requisitos e Competências 

Art. 3° - A equipe de enfermagem possui as seguintes atribuições, divididas em 

funções específicas: 

1. Gerente de Enfermagem; 

2. Coordenador de Enfermagem; 

3. Enfermeiro Assistencial; 

4. Técnico de Enfermagem. 

Art. 4° - São requisitos e competências para o Gerente / Coordenador de 

Enfermagem 

Requisitos Gerente de Enfermagem: Graduação em Enfermagem; Registro junto 

ao COREN ativo; Ensino Superior Completo em Enfermagem; e Especialização em 

Administração Hospitalar ou Gestão; Desejável experiência em Gerenciamento de 

Enfermagem. 

Competências Gerente de Enfermagem: Orientação para resultados, Foco no 

Cliente, Relacionamento Interpessoal e Comunicação. Gestão de Equipe, Liderança, 

Planejamento, Visão de Negócio e Visão Sistémica. Prevenção e solução de 

problemas, negociação, resiliência, criatividade, iniciativa, segurança na tomada de 

decisão. 

Requisitos Coordenador de Enfermagem: Graduação em Enfermagem; Registro 

junto ao COREN ativo; Ensino Superior Completo em Enfermagem. Pós-Graduação 

em Gestão; Desejável: Experiencia em Coordenação de Enfermagem. 

Competências Coordenador de Enfermagem: Orientação para Resultados, Foco 

no Cliente, Relacionamento Interpessoal e Comunicação. Gestão de Equipe, 
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Liderança, Planejamento e Visão Sistêmica. Prevenção e Solução de Problemas. 

Negociação, Iniciativa, Organização, Segurança na Tomada de Decisão e 

Resiliência. Liderança, negociação, visão sistêmica dos serviços do SUS e 

comprometimento com o projeto institucional. 

Art. 5° - São requisitos e competências para o Enfermeiro Assistencial: 

Requisitos Enfermeiro Assistencial: Graduação em Enfermagem; Registro junto 

ao COREN ativo; Especialização na área correspondente ao cargo exercido; 

Experiência como Enfermeiro Assistencial. 

Competências Enfermeiro Assistencial: Liderança, trabalho em equipe, 

flexibilidade e comprometimento com o projeto institucional. 

Art. 6° - São requisitos e competências para o Técnico de Enfermagem: 

Requisitos Técnico de Enfermagem: Curso de Técnico em Enfermagem; Registro 

junto ao COREN ativo; Experiência profissional na área de trabalho exercida. 

Competências Técnico de Enfermagem: Responsabilidade e atitude ética, 

comunicação, trabalho em equipe e comprometimento com o projeto institucional. 

CAPÍTULO IV - Das Atribuições 

Art. 7°- São atribuições do Gerente de Enfermagem: 

1. Elaborar e executar o Planejamento Estratégico anual de enfermagem 

alinhado ao planejamento da Instituição; 

2. Realizar diagnóstico, planejar e avaliar resultados das ações pertinentes a 

enfermagem; 

3. Zelar pelo cumprimento das disposições legais e éticas no exercício 

profissional da Enfermagem; 

4. Realizar gestão estratégica de trabalho, apoiar iniciativas e projetos de 
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interesse da instituição; 

5. Cooperar com as demais Diretorias da Instituição e assessorá-las nos 

assuntos de sua competência; 

6. Convocar e participar nas reuniões com os coordenadores de enfermagem; 

7. Participar nas ações de formação em serviço que são efetuadas na unidade; 

8. Efetuar a avaliação de desempenho do coordenador de enfermagem, de 

acordo com a legislação e orientações da instituição; 

9. Estabelecer as diretrizes da assistência de enfermagem de acordo com a 

missão, visão e valores da instituição; 

1 O. Assumir a responsabilidade técnica do Serviço de Enfermagem junto aos 

Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e demais entidades reguladoras de 

saúde; 

11. Assegurar a prestação da assistência de enfermagem em todas as áreas de 

atendimento da Instituição em quantidade e qualidade, garantindo sua efetividade; 

12. Gerenciar as atividades técnicas, administrativas, de ensino e pesquisa junto 

a Educação Permanente e Desenvolvimento, em consonância com a Diretoria 

Técnica da Instituição; 

13. Acompanhar os trabalhos da Comissão de Ética em Enfermagem, tomando 

providências quando necessário sobre atitudes e comportamentos dos profissionais 

de enfermagem; 

14. Dimensionar o quadro de profissionais de enfermagem e solicitar o 

provimento nas vagas das unidades de trabalho; 

15. Indicar os coordenadores de enfermagem como cargos de confiança, 

respeitando o critério e requisitos específicos de cada cargo; 

16. Assegurar a disponibilidade de serviços de enfermagem para todas as 
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unidades dalnstituição, bem como sua qualificação consoante aos objetivos e 

missão da Gerência de Enfermagem e em perfeita conformidade com o regulamento 

do exercício de enfermagem (COREN); 

17. Estruturar, organizar e dirigir a Gerência de Enfermagem, assegurando a 

qualidade da assistência, desenvolvendo, preservando e mantendo atualizados os 

processos de qualidade; 

18. Colaborar no planejamento dos objetivos, estratégias e políticas operacionais 

da Gerência Assistencial; 

19. Elaborar, propor e executar o plano de atividades da sua área de 

responsabilidade, inclusive normas quando necessárias; 

20. Aprovar os planos, dirigir e controlar as atividades das áreas subordinadas, às 

unidades de internação, centro cirúrgico, CME, pronto socorro e ambulatório; 

21. Zelar pelo patrimônio e imagem da Instituição; 

22. Tratar de assuntos específicos, de acordo com as qualificações e 

conhecimentos pessoais; 

23. Organizar, dirigir e supervisionar os cuidados de Enfermagem prestados pela 

Instituição, assegurando assistência contínua e eficiente aos pacientes; 

24. Propor adaptações e reformar de planta física que se façam necessárias para 

atender às necessidades técnicas; 

25. Manter a Diretoria Técnica informada sobre todos os problemas operacionais, 

técnicos e administrativos relacionados com os cuidados prestados aos pacientes, 

bem como, dar sugestão das alterações em protocolos e manuais de Enfermagem; 

26. Propiciar uma dinâmica de trabalho adequada à satisfação do paciente, de 

seus familiares e da equipe de enfermagem; 

27. Apresentar relatórios mensais sobre as atividades realizadas e movimentos 

estatísticos; 
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28. Motivar a equipe a uma visão holística do paciente, mantendo cuidados de 

forma integral e individualizada; 

29. Visitar as áreas sob sua responsabilidade, interagindo com os integrantes da 

equipe; 

30. Convocar e presidir reuniões com a equipe de enfermagem; 

31. Manter uma integração com os demais serviços dalnstituição para facilitar e 

agilizar o atendimento ao paciente; 

32. Monitorar os serviços das empresas terceirizadas, visando manter a 

qualidade do serviço. 

Art. 8°- - São atribuições do Coordenador de Enfermagem 

1. Realizar o monitoramento dos indicadores da Assistência de Enfermagem; 

2. Realizar o gerenciamento da Comissão de Enfermagem; 

3. Monitorar e intervir quando necessário, na escala de atividades do corpo de 

enfermagem; 

4. Emitir parecer sobre assuntos relativos à Assistência de Enfermagem; 

5. Gerar os números para os indicadores de desempenho e qualidade; 

6. Zelar pelo cumprimento das disposições legais e éticas no exercício 

profissional da Enfermagem; 

7. Coordenar o processo de trabalho da Enfermagem com o objetivo de garantir 

indicadores básicos de qualidade nas Unidades Assistenciais; 

8. Realizar gestão estratégica de trabalho, apoiar iniciativas e projetos de 

interesse da Unidade; 

9. Cooperar com as demais Diretorias da Unidade e assessorá-las nos assuntos 

de sua competência; 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua Jtapeva, 202 / Conjunto 34, Beio Vista, São Paufo/5P 
CNPJ: 19,.324 .. 171/00()1-02 ·- retejone: (í1} 3141-1128 

www.fmed.org,br -· projetos@iméd,org,br 



~ IM 

10. Estabelecer comunicação com a equipe Médica e Administrativa. para acerto 

de situações que se revelem necessárias; 

11. Participar nas ações de formação em serviço que são efetuadas na unidade; 

12. Efetuar a avaliação de desempenho dos enfermeiros e supervisores, de 

acordo com a legislação e orientações da Instituição; 

13. Acompanhar as atividades junto à Educação Permanente; 

14. Validar escalas de folgas e férias, garantindo o dimensionamento correto da 

equipe; 

15. Auxiliar o RH nas auditorias periódicas aos registros de enfermagem; 

16. Fornecer relatórios e documentações sempre que solicitado pela Diretoria da 

Unidade; 

17. Realizar as _atividades de área/setor, seguindo as determinações do Gestor 

imediato e padronizações da Instituição; 

18. Acompanhar junto ao gestor imediato e Administração de Pessoal, a situação 

de cada profissional da equipe junto ao Conselho Regional de Enfermagem; 

19. Atuar na interface com os diversos serviços na resolução de não 

conformidades garantindo o desenvolvimento e avaliação de eficácia de todos os 

processos referentes à Assistência de Enfermagem. 

20. Supervisionar o processo de higienização, limpeza e organização das 

dependências da unidade; 

Art. 09º- São atribuições do Enfermeiro Assistencial: 

1. Atender as normativas do Conselho Regional de Enfermagem; 

2. Garantir o cumprimento das rotinas institucionais; 

3. Acolher os pacientes de modo que sejam atendidos continuamente em suas 
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necessidades; 

4. Prestar assistência a pacientes graves, desde sua admissão, e acompanhá-

los em caso de remoção a outro serviço; 

5. Assegurar a correta utilização dos equipamentos e acessórios disponíveis 

para o processo assistencial; 

6. Receber e passar o plantão mantendo adequada comunicação entre as 

equipes; 

7. Redigir relatório no livro de plantão; 

8. Elaborar escala de atividades, distribuir e acompanhar o cumprimento da 

mesma pela equipe de enfermagem; 

9. Planejar e prover os recursos necessários para o desenvolvimento da 

Assistência de Enfermagem; 

10. Realizar os registros da Assistência de Enfermagem, conforme padrões da 

Instituição e a legislação em vigor; 

11. Supervisionar o preenchimento de registros da Assistência de Enfermagem 

realizados pelos Têcnicos de Enfermagem, conforme padrões da Instituição e a 

legislação em vigor; 

12. Realizar ações corretivas e educativas motivadas por não conformidades 

identificadas nos registros de assistência de enfermagem; 

13. Supervisionar os procedimentos técnicos e assistenciais executados pelos 

Técnicos de Enfermagem; 

14. Atuar na interface com os diversos serviços na resolução de não 

conformidades; 

15. Interagir com os diversos processos e serviços da unidade; 

16. Realizar, acompanhar e monitorar a Sistematização da Assistência de 
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Enfermagem (SAE) dos pacientes da unidade; 

17. Realizar aspiração de traqueotomia, tubo oro traqueal e vias áreas superiores; 

18. Realizar passagem de cateter nasogástrico e vesical, após avaliação do 

enfermeiro; 

19. Prestar cuidados de enfermagem em situações de urgência/ emergência; 

20. Participar da visita multiprofissional; 

21. Participar das reuniões setorial multiprofissional; 

22. Preencher notificações de sua responsabilidade, segundo padronização da 

Coordenação de Vigilância Sanitária e Secretaria Estadual de Saúde; 

23. Supervisionar o processo de higienização, limpeza e organização das 

dependências da unidade; 

24 Acompanhar menor desacompanhado em consulta ou designar o Técnico ou 

Auxiliar de Enfermagem para fazê-lo; 

25. Supervisionar ou acompanhar a realização de procedimentos técnicos, 

enfocando segurança e diminuição de riscos de infecção; 

26. Participar de treinamentos e programas de desenvolvimento oferecidos pela 

Instituição; 

27 Receber e passar o plantão mantendo adequada comunicação entre as 

equipes; 

28. Elaborar escala de atividades, distribuir e acompanhar o cumprimento da 

mesma pela equipe de enfermagem; 

29. Elaborar escala de folgas, conferir presença, faltas, atrasos e realocar os 

funcionários para atendimento onde for necessário; 

30. Avaliar periodicamente os funcionários de sua equipe; 
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31. Orientar e supervisionar o uso correto de materiais e equipamentos; 

32. Seguir normas relacionadas ao controle de infecção hospitalar (lavagem das 

mãos, precauções padrão, contato, gotículas e aerossóis); 

33. Cumprir e fazer cumprir normas e recomendações de Biossegurança, 

mantendo o ambiente seguro para o paciente e equipe multiprofissional; 

34. Supervisionar cumprimento de normas estabelecidas pelo Serviço de Controle 

de Infecção Hospitalar colaborando para o controle de infecção; 

35. Participar de reuniões pertinentes à área, quando solicitado pelo Gestor; 

36. Realizar as atividades de área/setor, seguindo as determinações do Gestor 

imediato e padronizações da Instituição; 

37. Zelar pelo preenchimento e organização do prontuário do paciente; 

38. Facilitar e interagir com os processos da Coordenação de Enfermagem; 

39. Promover a comunicação efetiva com os clientes internos e externos, 

participar da tomada de decisão e resolução de problemas relacionados à 

assistência. 

Art. 10º- São atribuições do Técnico de Enfermagem: 

1. Integrar a equipe de saúde, assegurando à pessoa, família e coletividade 

assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e 

imprudência; 

2. Realizar anotações de enfermagem pontuais, em ordem cronológica e com 

letra legível, devidamente datada, carimbadas e assinadas; 

3. Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos e auxiliar em 

procedimentos; 

4. Ministrar medicamentos por via oral, inalatória e parenteral; 
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5. Realizar controle hídrico, registrando dados no prontuário do paciente; 

6. Realizar curativos conforme prescrição de enfermagem: 

7. Aplicar oxigenoterapia, nebulização e inalação; 

8. Pesar e medir o paciente; 

9. Alimentar e/ ou auxiliar o paciente; 

1 O. Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente: banho de aspersão ou 

leito, higiene oral, íntima e ocular e mudança de decúbito; 

11. Realizar troca diária da fixação do tubo oro traqueal após o banho e sempre 

que necessário; 

12. Realizar punção venosa, identificando data da punção e atentar para sinais 

flogísticos; 

13. Colher material para exames laboratoriais e identificá-los corretamente; 

14. Realizar controle de sinais vitais, glicemia capilar e pressão venosa central; 

15. Prestar cuidados de enfermagem em situações de urgência/ emergência; 

16. Prestar cuidados de enfermagem ao paciente crítico sob supervisão do 

enfermeiro; 

17. Prestar assistência a pacientes graves, desde sua admissão, e acompanhá-

los em caso de remoção a outro serviço; 

18. Seguir normas relacionadas ao controle de infecção hospitalar (lavagem das 

mãos, precauções padrão, contato, gotículas e aerossóis); 

19. Zelar pela limpeza e ordem do material, dos equipamentos e das 

dependências da unidade; 

20. Participar da visita multiprofissional; 

IMED ~ Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua Jtapeva, 202 / Coníunto 34, Bela Vfata, Sào Poulo/SP 

CNPJ: 19,J24.J.7J./0001-Q2 -· Teleffme: (11.} 3141.··1.l28 

ww~v.ímed.org, f::rr - pr<,fetost_'éyf mr!d. Of'fJ, br 



r9\ IMED 

21. Participar das reuniões setorial e das reuniões de equipe: 

22. Participar nos programas de treinamentos e aprimoramento profissional 

desenvolvidos na unidade e/ ou instituição; 

23. Participação das reuniões de Educação Permanente. 

CAPÍTULO V - Das Normas Gerais 

Art. 11 º A passagem de plantão é um procedimento fundamental que garante a 

continuidade correta da assistência ao paciente, mas quando mal executada, 

infelizmente pode provocar danos. Para haver passagem adequada de plantão, deve 

ser realizada em local específico, com todos os profissionais presentes relatando as 

intercorrências sem nenhuma interrupção. Deve ser objetiva, rápida e priorizar as 

informações sobre intercorrências e as observações que fizerem parte da 

assistência prestada ao paciente O enfermeiro deve coordenar a passagem de 

plantão e estimular para que todos os membros da equipe estejam presentes. 

Horários da passagem de plantão: 

- Manhã: a partir das 06hs; 

- Tarde: a partir das 14h 20 min; 

- Noite: a partir das 21 h 40min; 

Art. 12º - O enfermeiro só poderá se ausentar da unidade a partir do momento que o 

próximo enfermeiro assumir o plantão, preservando a garantia da qualidade e 

continuidade da assistência. 

Art. 13º - Norma Regulamentadora nº 32 ou NR - 32 

É uma legislação do Ministério do Trabalho e Emprego que estabelece medidas para 

proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores de saúde em qualquer serviço de 

saúde inclusive os que trabalham nas escolas, ensinando e pesquisando. As 
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normas/ recomendações a serem seguidas são: 

1. As precauções padrão deve ser praticadas rotineiramente, usando sempre os 

equipamentos de proteção individual (EPI); 

2. O profissional da enfermagem deve atender a convocação para receber as 

vacinas e exames de saúde, eles são importantes para a prevenção de moléstias 

infecciosas que poderão estar presentes no ambiente de trabalho; 

3. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem 

iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de 

documento de liberação para o trabalho; 

4. O descarte de agulhas e outros materiais perfuro cortantes, sem reencapar, 

devem ser realizados dentro da caixa apropriada; 

5. Qualquer acidente de trabalho por menor que seja, mesmo não havendo 

afastamento do trabalho, deve ser notificado no Pronto Socorro Adulto e 

posteriormente a Unidade de Saúde do Trabalhador; 

6. Não deve usar calçado aberto. Entende-se por calçado aberto aquele que 

proporciona exposição da região do calcâneo (calcanhar), do dorso (peito) ou das 

laterais do pé; 

7. Não guardar alimentos em locais não destinados para este fim; 

8. Não manusear lentes de contato nos postos de trabalho. 

Art. 14º - A enfermagem é uma profissão regida pelo Decreto nº 94. 406, de 08 de 

junho de 1987, que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe 

sobre o exercício da enfermagem. É necessário obedecer às leis que regem o 

exercício da enfermagem no país, mantendo inscrição no Conselho Regional de 

Enfermagem, de acordo com a categoria profissional que está exercendo. A 

inscrição deve estar ativa e regularizada; o descumprimento do exposto 

anteriormente caracteriza exercício ilegal da profissão e consequentemente 

impedimento profissional. Uma vez constatado exercício ilegal da profissão, seja por 

IMED - Instituto de Medicína, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ít:1peva, 202 j Conjunto 34, Belo Vis.ta, São Poufo/SP 

CNPJ.: .19.324.17J/OOO.t-02- TeJefoné': (11) 3141-.1128 

www.imed.org,br - pmje-tostff!!med.org.br 



l I\1 J:'Q 
Lo 

inscrição provisória vencida ou falta de inscrição na categoria em que atua na 

instituição, o profissional será notificado por escrito pela Responsável Técnica de 

Enfermagem e terá 48 horas para regularizar a situação frente ao COREN, devendo 

apresentar declaração. Não regularizando a situação no prazo estipulado, o caso 

será encaminhado á Comissão de Ética de Enfermagem e ao Diretor do Hospital, 

que indica o impedimento profissional até a completa resolução da situação. 
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1.1.8.5 - PROPOSTA DE REGIMENTO DO CORPO CLÍNICO 

REGIMENTO INTERNO PARA O CORPO CLÍNICO 

Capítulo 1 - Princípios 

Artigo 1 - O Regimento Interno do Corpo Clínico do hospital visa disciplinar a 

constituição, ações, relações, avaliações e direção dos médicos que utilizam as 

instalações da Unidade de Saúde para o exercício de suas atividades profissionais. 

Artigo 2° - O Corpo Clinico do Hospital é formado pelo conjunto de médicos que 

prestam serviços nas diversas especialidades dentro da Unidade de Saúde, com 

autonomia profissional, técnica, cientifica, política, cultural e religiosa, desde que 

respeitadas às disposições contidas neste Regimento. 

Capítulo li - Objetivos 

Artigo 3º - O Corpo Clínico do Hospital tem os seguintes objetivos: 

1. Contribuir para o bom desempenho profissional dos médicos e do pessoal 

técnico por meio de estímulo à pesquisa científica, discussões de casos clínicos, 

revisão continuada da saúde dos pacientes e funções diárias daequipe 

multiprofissional; 

li. Assegurar a melhor assistência aos usuàrios do Hospital através de seu 

envolvimento com as normas gerais da Unidade de Saúde, bem como de seu 

conhecimento acerca de toda a infraestrutura, além do compromisso com suas 

atividades e com o interesse de sempre oferecer informações adequadas aos 

usuários; 

Ili. Colaborar para o aperfeiçoamento profissional dos médicos e do pessoal 

técnico do Hospital; 

IV. Cooperar com a administração do Hospital visando á melhoria da assistência 
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prestada por meio do conhecimento das normas aplicáveis; e 

V. Estabelecer rotinas para melhorar a qualidade dos serviços prestados. 

Capítulo Ili - Composição do Corpo Clínico 

Artigo 4° - O Corpo Clínico deverá obedecer ao presente regimento e é constituído, 

em todos os níveis aqui estabelecidos, por médicos legalmente habilitados, a quem 

cabe á execução de todos os atos médicos necessários á preservação da saúde e 

da vida dos pacientes egressos no Hospital. 

Artigo 5° - O Corpo Clínico compõe-se de todos os médicos que utilizam e prestam 

serviços nas instalações e dependências do Hospital e que se encontram em pleno 

direito de exercitar a profissão, sendo classificados nas seguintes categorias: 

1. Membros Efetivos: Profissionais que, em obediência as normas próprias de 

frequência mínima, desenvolvem, prioritariamente, suas atividades no Hospital 

possuindo direito a voto na eleição para Diretoria Clínica; 

li. Membros Convidados: Profissionais que, pelo seu destaque profissional e 

notório conhecimento da especialidade, são indicados pelo corpo clínico e/ou pela 

Direção da Unidade de Saúde para exercer orientação, consultoria ou segunda 

opinião na sua área de especialidade, de acordo com normas pré-estabelecidas, 

porém sem direito a voto na eleição para Diretoria Clínica; 

Ili. Membros Filiados: Profissionais que atuam no Hospital sem nele exercerem, 

prioritariamente, suas atividades, possuindo direito a voto na eleição para Diretoria 

Clínica; e 

IV. Membros Eventuais: Profissionais que, esporádica ou excepcionalmente, 

desenvolvem atividades no Hospital a fim de assistir a um paciente específico, 

porém sem direito a voto na eleição para Diretoria Clínica. 
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Capítulo IV - Órgãos do Corpo Clínico 

Artigo 6° - Os órgãos do Corpo Clínico são 

1. Diretoria Técnica (Médico); 

li. Diretoria Clínica (Médico); 

Ili. Comissão de Ética Médica; 

IV. Serviço de Controle de Infecção Hospitalar; 

V. Comissões Permanentes e Temporárias; e 

VI. Médicos do Hospital. 

Capítulos V - Competências, Direitos e Deveres do Corpo Clínico e seus 
Órgãos 

Artigo 7° - Compete á Diretoria Técnica: 

1. Administrar todas as atividades próprias do Hospital em colaboração com os 

órgãos respectivos de cada área; 

li. Assumir a responsabilidade técnica do Hospital e representá-lo junto às 

autoridades, conforme legislação vigente; 

Ili. Tomar ciência e desencadear as medidas para implantações das 

recomendações emanadas dos órgãos do Corpo Clínico, da legislação e das 

entidades de classe médicas; 

IV. Planejar, organizar e dirigir administrativamente as clínicas e serviços do 

Hospital assegurando condições dignas de trabalho para melhorar o desempenho do 

corpo clinico, em beneficio dos pacientes da Unidade de Saúde; 

V. Assegurar o pleno e autônomo funcionamento da Comissão de Ética Médica, 

sempre que necessário, participando de todas as reuniões; e 
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VI. Acionar a Comissão de Ética Médica. sempre que necessário. 

Artigo 8° - O Diretor Clinico e seu substituto deverão ser eleitos pelos membros do 

Corpo Clínico com direito a voto. 

Parágrafo Primeiro: O candidato deve ser membro efetivo do Corpo Clínico, 

possuir conhecimentos técnicos e científicos que abrangem o atendimento global do 

paciente, assim como condições científicas para estimular a pesquisa. 

Parágrafo Segundo: O Diretor Clínico deve estar presente durante o período de 

maior atividade do Hospital e, permanentemente, á disposição do mesmo. 

Parágrafo Terceiro - Compete ao Diretor Clínico dirigir e coordenar o Corpo Clínico, 

supervisionando a execução das atividades assistenciais e zelar pelo fiel 

cumprimento do presente Regimento Interno. Para atingir as metas estabelecidas 

neste Artigo são atribuições do Diretor Clínico: 

1. Dirigir e coordenar o Corpo Clínico do Hospital estimulando a responsabilidade 

entre seus membros; 

li. Assessorar o Diretor Técnico e órgãos administrativos no planejamento, 

organização e direção das clinicas, unidades e serviços do Hospital; 

Ili. Desenvolver o espírito crítico, estimulando o estudo e a pesquisa entre os 

membros do Corpo Clínico; 

IV. Desenvolver e estimular o relacionamento cordial entre os médicos e outros 

profissionais, e destes com a administração e usuários do Hospital; 

V. Supervisionar as execuções das atividades de assistência médica dentro do 

Hospital; 

VI. Zelar e fazer cumprir o presente Regimento Interno; e 

VII. Exercer a função de mediador, visando humanizar os membros do Corpo 

Clínico e outros profissionais. 
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Artigo 9° - A Comissão de Ética Médica deverá ser eleita pelos membros do Corpo 

Clínico com direito a voto. 

Artigo 10 - O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) tem por objetivo 

constituir, manter ativo e, sempre que necessário, reavaliar um Programa de 

Controle de infecções Hospitalares adequado às características e necessidades da 

Unidade de Saúde, atendendo a legislação vigente, especialmente a Portaria nº MS 

2.616/98. 

Artigo 11 As Comissões Permanentes e Temporárias serão formadas por 

indicação da Diretoria Técnica, de comum acordo com a Diretoria Clínica. Os 

profissionais integrantes das Comissões devem ser qualificados e ter disponibilidade 

para atuação. 

Capítulo VI - Ingresso ao Corpo Clínico 

Artigo 12 - Para ingressar no Corpo Clínico do Hospital o médico deverá preencher 

a solicitação de cadastramento em formulário próprio, dirigido aos órgãos diretivos, 

bem como atender aos seguintes requisitos: 

1. Estar devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Medicina da 

região, devidamente comprovando por meio de documentação; 

li. Apresentar comprovante de quitação da anuidade do CRM; 

Ili. Indicar sua Especialidade Médica com os respectivos registros: 

a) Diplomas (cópia autenticada frente e verso) 

b) Títulos (cópia autenticada) 

c) Curriculum Vitae resumido; e 

IV. Tomar conhecimento e assinar declaração de ciência do Regimento Interno do 

Corpo Clínico e das normas administrativas do Hospital. 
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Capítulo - VII Infrações 

Artigo 13 - Qualquer membro do Corpo Clínico será considerado infrator e sujeito á 

penalidade, quando: 

1. Desrespeitar o presente Regimento Interno; 

li. Desrespeitar as Normas Administrativas internas do Hospital especialmente o 

seu Regimento Interno; 

Ili. Revelar-se inábil para o exercício da profissão e/ou função, 

independentemente da caracterização da transgressão de natureza ética; 

IV. Cometer crime nas dependências do Hospital relacionado ou não ao 

atendimento ao paciente; 

V. Praticar atos de indisciplina, improbidade ou de insubordinação; 

VI. Violar o sigilo médico, de modo a denegrir a imagem do Hospital e/ou causar 

dano ao paciente; 

VII. Abandonar suas funções, sem motivo justo, com ou sem prejuízo aos pacientes 

sob sua responsabilidade; 

VIII. Atuar com desídia no desempenho de suas funções; e 

IX. Não obedecer às normalizações do Código de Ética Médica. 

Artigo 14 - A suspeita e/ou denúncia de infração cometida por membros do Corpo 

Clínico ensejarão sindicância, a ser realizada pela Comissão de Ética Médica, 

assegurando-se ao(s) médico(s) o exercício do amplo direito de defesa. 

Parágrafo Primeiro: A Comissão de Ética Médica deverá, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, emitir parecer conclusivo sobre a existência de indícios, ou não, de 

transgressão ao Código de Ética Médica. 

Parágrafo Segundo: No caso de haver indícios de infração de natureza ética, o 

resultado da sindicância deverá ser enviado ao CRM para ciência e abertura de 
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processo disciplinar de ética médica. 

Parágrafo Terceiro: Nos casos de infração de caráter administrativo e/ou 

regimental interno, o resultado da sindicância deverá ser enviado ao Diretor Técnico 

do Hospital que aplicará as medidas cabíveis. 

Artigo 15 - As penalidades aplicáveis aos membros do Corpo Clínico são: 

1. Advertência Verbal; 

li. Advertência escrita, a ser entregue ao infrator, bem como anexada ao 

prontuário do médico; 

Ili. Suspensão temporária do Corpo Clinico; e 

IV. Exclusão do Corpo Clínico. 

Parágrafo Único - A terceira advertência ensejará, automaticamente, a penalidade 

de suspensão; a terceira suspensão ensejará, automaticamente, a penalidade de 

exclusão; podendo qualquer uma das penalidades ser aplicada de forma direta, em 

razão da gravidade e repercussão do fato, dentre outros fatores que serão 

analisados pelo Diretor Técnico para aplicação da penalidade. 

Capitulo VIII - Direitos e Deveres dos Integrantes do Corpo Clínico 

Artigo 16 - São direitos dos médicos do Corpo Clínico: 

1. Frequentar e usar as dependências do Hospital internando e assistindo, 

pessoalmente, aos seus pacientes com autonomia profissional, desde que 

observadas as regras contidas no presente Regimento Interno e nas demais normas 

da Unidade de Saúde; 

li. Utilizar os recursos técnicos e os serviços auxiliares de diagnóstico e 

tratamento disponíveis na Unidade de Saúde; 

Ili. Auxiliar a administração e os órgãos diretivos do Corpo Clínico, comunicando 
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falhas e propondo modificações e aperfeiçoamentos; 

IV. Zelar pelo bom nome do Hospital e pela reputação profissional do seu Corpo 

Clínico, respeitando-se o Código de Ética Médica; 

V. Participar das reuniões do Corpo Clínico e das atividades científicas do 

existentes no Hospital; 

VI. Eleger o Diretor Clínico e seu substituto, bem como a Comissão de Ética 

Médica, desde que classificado como membro efetivo ou filiado. 

Artigo 17 - São Deveres dos médicos do Corpo Clínico: 

1. Conhecer e seguir o Código de Ética Médica, bem como manter 

comportamento cordial, sempre respeitando os colegas, funcionários e pacientes do 

Hospital; 

li. Conhecer e respeitar o Regimento Interno e demais normas do Hospital; 

Ili. Assistir aos pacientes sob seus cuidados com respeito, e sempre utilizando a 

melhor técnica em benefício do mesmo; 

IV. Colaborar com seus colegas na assistência aos pacientes, quando solicitado; 

V. Participar de atos médicos em sua especialidade ou auxiliar colegas, quando 

necessário; 

VI. Elaborar e manter atualizado o Prontuário Médico manual e/ou eletrônico de 

seus pacientes, que deverá conter de forma legível. o histórico clínico, a evolução, 

todas as ordens e prescrições assinadas, bem como preencher o resumo de alta 

quando da efetiva liberação do paciente; 

VII. Informar e relatar aos órgãos diretivos, quando solicitado, esclarecimentos de 

ordem médica e/ou administrativa relativa à atividade assistencial ou aos pacientes; 

VIII. Assumir a responsabilidade criminal, civil e ética pelos atos médicos 

praticados, pela indicação de métodos de diagnóstico, ou pelo tratamento e 
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medicamentos prescritos; 

IX. Comunicar aos órgãos diretivos do Corpo Clínico falhas na organização e na 

execução da assistência médica prestada no Hospital; 

X. Colaborar com as Comissões instituídas no âmbito do Hospital; 

XI. Restringir sua prática à área para a qual foi admitido, exceto em situações de 

emergência; 

XII. Respeitar a política de direito dos pacientes atendidos no Hospital e de seus 

familiares; 

XIII. Quando da impossibilidade de manter atendimento a um paciente, por qualquer 

motivo, comunicar à Diretoria Clínica o fato e as razões pela interrupção do 

atendimento, assim como certificar-se da completa transferência de informações 

sobre o paciente para o profissional que assumirá o acompanhamento; e 

XIV. Acatar as determinações vigentes da Vigilância Sanitária, inclusive no que se 

refere à segurança e saúde dos profissionais lotados na Unidade de Saúde. 

Capítulo IX Das Disposições Gerais 

Artigo 18 - Os atos médicos que impliquem em grande risco de vida ou 

incapacidade física permanente devem, sempre que possível, ser submetidos pelo 

médico assistente ao Diretor Clínico e à junta médica indicada e presidida por este, 

cuja decisão deverá ser registrada em ata. 

Parágrafo Primeiro: O Diretor Clínico indicará 2 (dois) profissionais médicos para 

compor a referida junta médica, sendo certo que, em caso de empate, caberá ao 

Diretor Clínico o voto de minerva. 

Parágrafo Segundo: A referida junta médica também deverá solucionar problemas, 

inclusive mediante a tomada de decisões que envolvam a realização de 

procedimentos, bem como discutir condutas adotadas em casos graves ou com 
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implicações sociais, uma vez que o pretendido é a garantia do melhor atendimento 

ao paciente, sem que isso signifique qualquer limitação à ação do médico. 

Parágrafo Terceiro: Em caso de urgência, caso um ou todos os componentes 

indicados pelo Diretor Clínico não estejam presentes na Unidade de Saúde, referida 

junta poderá ser composta ou suplementada pelos médicos presentes no plantão. 

Artigo 19 - A internação de qualquer paciente só pode ser realizada sob a 

responsabilidade de um médico, que deverá registrar sua indicação, diagnósticos 

provisórios e/ou definitivos, bem como recomendações especiais necessários para a 

internação e cuidados do paciente. 

Artigo 20 - Os documentos do prontuário médico são de propriedade do paciente, 

permanecendo sob a guarda do Hospital de acordo com as determinações legais, 

preservando-se as condições de sigilo estabelecidas em lei e no Código de Ética 

Médica. 

Parágrafo Primeiro: É vedado ao médico, mesmo se assistente, apossar-se total ou 

parcialmente do prontuário médico, podendo consultá-lo após o arquivamento, por 

solicitação escrita e mediante assinatura de termo de responsabilidade. 

Parágrafo Segundo: Somente com autorização do médico assistente outro(s) 

profissional(is), não relacionados ao caso, poderão ter acesso ao prontuário. 

Artigo 21 -A divulgação pública, em qualquer veículo de comunicação ou através de 

outros meios diretos ou indiretos, de fatos referentes às atividades prestadas no 

Hospital e de quaisquer informações sobre pacientes atendidos, somente poderão 

ser dadas pelos órgãos diretivos da Unidade de Saúde ou mediante autorização 

destes. 

Artigo 22 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Diretor 

Técnico. Caso seja necessário, pela natureza do caso omisso, serão ouvidos o 

Diretor Clínico e/ou a Comissão de Ética Médica. 

Artigo 23 - Este Regimento Interno poderá ser analisado, revisado e, se necessário, 

reformulado. 
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Artigo 24 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Aprovado pelo Corpo Clínico na reunião realizada em XX/XX/XX 

Este Regimento Interno para o Corpo Clínico esta em concordância com a 

Resolução do Coselho Federal de Medicina - CFM Nº 2.147/2016 que Estabelece 

normas sobre a responsabilidade, atribuições e direitos de Diretores Técnicos, 

Diretores Clínicos e chefias de serviço em ambientes médicos. 
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1.1.C.1 - PROPOSTA DE MANUAL DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS 

MANUAL DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS 

INTRODUÇÃO 

A diversidade de procedimentos cirúrgicos hoje disponíveis no arsenal médico, 

assim como, a premente necessidade de comunicação transparente e racional com 

os pagadores de serviços médicos exigem, dos gestores hospitalares e membros do 

corpo clínico, a elaboração e adoção de ferramentas que sejam simples e capazes 

de aperfeiçoar a oferta desses serviços. Entre elas, se valoriza sempre mais a 

confecção de protocolos clínicos, baseados em evidências. 

Protocolos clínicos baseados em evidências nada mais são que diretrizes 

terapêuticas fundamentadas em evidências científicas e práticas de consenso, 

racionalizadas quanto ao uso e organizadas de modo a tornar prática sua aplicação. 

Entre as muitas vantagens observadas após a implantação desse modelo de 

assistência está o incremento significativo na segurança e qualidade da assistência, 

uma vez que atenua a variabilidade da conduta clínica; fato que seguramente 

aumenta os riscos da assistência, colocando assim, paciente, médicos e instituição 

em confronto direto com o perigo. 

Diferencial de mercado. Esta é outra vantagem muito valorizada pelos diversos 

agentes que integram o sistema de saúde moderno. O uso dos protocolos como 

base para confecção de produtos hospitalares oferecidos confere clareza e transmite 

confiança aos compradores de serviços de saúde; visto que ressalta a preocupação 

com o custo-efetividade dos procedimentos. Também torna mais fácil e objetivo o 

fluxo de informações, solicitações, elaboração e auditoria de contas. 

O IMED explicita, porém que além da garantia no que tange á segurança e 

qualidade da assistência é preciso preservar, o respeito á autonomia dos médicos e 

demais membros da equipe de saúde; aliás, o único fórum de onde tais protocolos 

devem se originar. 
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Neste sentido, o IMED apresentará alguns Protocolos Clínicos selecionados para 

exemplificar como serão elaborados os Protocolos que poderão ser seguidos no 

Hospital. 

Os protocolos apresentados foram elaborados pelas Sociedades Médicas 

Brasileiras; Ministério da Saúde e Corpo Técnico do IMED. 

O IMED reafirma que pretende, construir coletivamente: o Projeto Protocolos 

Clínicos Embasados em Evidências. 

Entre as diretrizes que nortearão esta construção: respeitar as particularidades de 

cada serviço, assim como, a defesa técnica oriunda dos membros da equipe de 

saúde; considerar o perfil epidemiológico da instituição; considerar a necessidade de 

custo-efetividade e buscar a validação da instituição. 

Estas definições remetem: 

• A coerência com a Proposta do Modelo Gerencial proposto; 

• As estratégias desta proposta de trabalho na implementação da Política de 

Humanização no SUS, que estabelece compartilhamento e participação dos 

trabalhadores nos processos de discussão e decisão, fortalecendo e valorizando os 

trabalhadores, sua motivação, o autodesenvolvimento e o crescimento profissional. 

Ainda reafirmando estas definições se encontra a premissa que as pessoas só 

incorporam e se sentem responsáveis pelo que ajudam a construir. 

A implantação inteligente e racional do Projeto representará para a Secretaria de 

Saúde de Goiás, assim como para o Hospital Estadual de Urgências de Trindade 

Walda Ferreira dos Santos, um significativo avanço naquilo que é o seu maior 

compromisso: oferecer serviços de saúde com qualidade, segurança e 

responsabilidade. 

Não há consenso sobre o significado de Protocolo, porém este pode ser de natureza 

assistencial ou de gestão, neste manual descreveremos o modelo para elaboração 

de protocolos de natureza assistencial. 
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CONCEITOS 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) 

Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são documentos que 

estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o 

tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, 

quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e 

o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos 

pelos gestores do SUS. Devem ser baseados em evidência científica e considerar 

critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade das tecnologias 

recomendadas. (Protocolos e Diretrizes. Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS - CONITEC, 2018) 

Protocolos 

Protocolo é a descrição de uma situação específica de assistência/cuidado, que 

contém detalhes operacionais e especificações sobre o que se faz, quem faz e como 

se faz, conduzindo os profissionais nas decisões de assistência para a prevenção, 

recuperação ou reabilitação da saúde. Pode prever ações de avaliação/diagnóstica 

ou de cuidado/tratamento, como o uso de intervenções educacionais, de tratamentos 

com meios físicos, de intervenções emocionais, sociais e farmacológicas. Um 

protocolo contém vários procedimentos. 

O uso de protocolos tende a aprimorar a assistência, favorecer o uso de práticas 

cientificamente sustentadas, minimizar a variabilidade das informações e condutas 

entre os membros da equipe de saúde, estabelecer limites de ação e cooperação 

entre os diversos profissionais. Os protocolos são instrumentos legais, construídos 

dentro dos principies da prática baseada em evidências e oferecem as melhores 

opções disponíveis de cuidado. 

Há princípios estabelecidos para construção e validação de protocolos de 

assistência/ cuidado, como a definição clara do foco, da população a que se 

destinam, quem é o executor das ações, qual a estratégia de revisão da literatura e 

análise das evidências utilizadas. Um protocolo deve descrever também a forma de 
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validação pelos pares, estratégias de implementação e a construção dos desfechos 

ou resultados esperados. (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, 2017). 

MODELOS DE PROTOCOLO 

O IMED apresenta na sequência uma proposta de modelo para elaboração dos 

protocolos que serão utilizados nas atividades de assistência da unidade. 

Protocolo de Avaliação/Diagnóstica 

Código: ................ 

Revisão:Nº .......... 
PROTOCOLO DE ..................................... 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Data Publicação: _/_/ __ 

Página: ..... I ..... 

Introdução 

Conceito 

Finalidade 

Profissionais Executantes 

Diagnóstico 

Exames 

Tratamento 

Fármacos 

Monitorização 
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1 O. Termo de esclarecimento e responsabilidade (se houver) 

11. Resultados Esperados e Indicadores 

12. Fluxograma 

13. Referências Bibliográficas 

14. Anexos e Apêndices 

Protocolo de Cuidado / Tratamento 

Código: ...... ......... 

.,, . .,_ 

Revisão:Nº .......... 

PROTOCOLO DE ..................................... 
Data Publicação: _/_/ __ 

Página: ..... / ..... 

1. Introdução 

2. Conceito 

3. Finalidade 

4. Profissionais Executantes 

5. Materiais 

6. Descrição do Processo 

7. Fluxograma 

8. Referências Bibliográficas 

9. Anexos e Apêndices 
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SIMBOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DE FLUXOGRAMAS 
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Exemplo ilustrativo de Fluxograma 
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2.1.B - COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS 

PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO (MEMBROS E FINALIDADE) 

A Comissão de Revisão de Óbitos - CRO será criada e nomeada por ato próprio do 

Diretor Geral e será norteada por Regimento Interno com proposição da 

periodicidade das reuniões, e registro das atividades através de atas, comunicações 

internas e relatórios, com posterior divulgação a comunidade interna de 

colaboradores. 

A CRO será criada em atendimento as determinações da Portaria MS/GM Nº 1.405, 

de 29 de junho de 2006 (e suas alterações), que instituiu a rede Nacional de 

Serviços de Verificação de Óbito e Esclarecimentos da Causa Mortis e da Resolução 

do Resolução do Conselho Federal de Medicina CFM Nº 2 .171 /2017 que 

regulamenta e normatiza as Comissões de Revisão de Óbito, tornando-as 

obrigatórias nas instituições hospitalares e Unidades de Pronto Atendimento. 

Abaixo serão citados os objetivos, perfil e competências dos membros, reuniões 

(frequência e controle das mesmas) e objetivos para o primeiro ano de contrato. 

DEFINIÇÃO 

A CRO é definida como uma instância autônoma que tem em seu foco a analise das 

causas de morte de pacientes internados, bem como os procedimentos e condutas 

profissionais realizadas durante a permanência na unidade de saúde. 

Indiretamente, esta comissão se resume á um importante "instrumento" para a 

avaliação dos óbitos em uma unidade de saúde, que buscam determinar a 

cronologia dos eventos que culminaram com a morte de pacientes internados na 

unidade de saúde. 

Desta forma, podemos identificar as causas de morte mais frequentes e rastrear 
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possíveis condutas inadequadas que possam ter contribuído para o desfecho, assim 

como contribuir para o aperfeiçoamento das atividades de assistência em uma 

unidade de saúde. Esta comissão estará subordinada a Diretoria Técnica da 

Unidade de Saúde. 

FINALIDADE 

A CRO será norteada por Regimento Interno com proposição da periodicidade das 

reuniões e registro das atividades através de atas, comunicações internas e 

relatórios, com posterior divulgação a comunidade interna de colaboradores. 

As responsabilidades sociais da unidade de saúde em relação à assistência e 

pesquisa são de alta relevância. O compromisso com o paciente será uma questão 

fundamental dentro deste contexto e, para isso, a CRO desempenha um papel 

importante. 

As finalidades da CRO, no âmbito da qualidade abrangem os seguintes itens: 

-Identificar aspectos clínicos e epidemiológicos relacionados aos óbitos ocorridos na 

unidade de saúde; 

-Analisar questões éticas e legais relacionadas ao atendimento aos pacientes que 

evoluíram a óbito; 

-Contribuir para a identificação de questões relacionadas à mortalidade da região; 

-Contribuir para a melhoria da qualidade da assistência prestada a população da 

região. 

Através da avaliação dos óbitos, assim como dos indicadores resultantes destas 

avaliações, esperasse atingir a qualidade na realização dos processos que balizam 

a comissão, sendo estes: 

Nº de Declarações de Óbitos preenchidas corretamente. 
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Nº de Declarações de Óbitos canceladas. 

Nº de Declaração de Óbitos extraviadas. 

Nº de Declarações de óbitos preenchidos por médicos externos. 

MEMBROS/COMPONENTES 

Os membros da CRO deverão ser eleitos, conforme a legislação vigente, pelo corpo 

clínico da unidade de saúde. 

O número de membros da CRO não poderá ser inferior a três. A critério da 

Comissão poderão ser convidados outros profissionais de saúde a participar de 

reuniões específicas ou rotineiras. 

COMPETÊNCIAS 

Compete a CRO a avaliação de todos os óbitos ocorridos na Unidade, bem como 

dos laudos de todas as necropsias, solicitando, inclusive, se necessário, os laudos 

do Instituto Médico Legal e do Serviço de Verificação de Óbitos. 

REUNIÕES (FREQUÊNCIA E CONTROLE DAS MESMAS) 

A periodicidade das reuniões ordinárias deverá ser mensal. 

Nota 01: A CRO deverá manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica da 

Unidade, com a qual deverão ser discutidos os resultados das avaliações, enviando 

seus relatórios a Diretoria Técnica da unidade de saúde. 

Para cada reunião realizada se lavrará ata, a qual será subscrita pelos presentes e 

encaminhada ao Diretor da Unidade de saúde. 

IMED - lnstítuto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua itapeva~ 202 J Conjunto 34, Beio Vísta, Sâo Awio/SP 
CNPJ: 19.324.171/0001-02- Telefone: /11j 3141-1128 

wwwJmed.org,br - projetos@imed.org.br 

00165 



(4t\. 1 IVI E D 
' ' ,,, 

'> < ::_,,; ', 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO 1 - DOS OBJETIVOS 

Artigo 1º - Os objetivos deste regimento visam à padronização de critérios 

importantes para melhorar o funcionamento da Comissão, estabelecer condições 

mínimas de composição e fortalecer a Comissão junto à administração e ao corpo 

clínico. 

CAPÍTULO li - DAS FINALIDADES 

Artigo 2º - Analisar os óbitos, os procedimentos e condutas profissionais realizadas, 

bem como a qualidade de informações dos atestados de óbitos. 

Artigo 3º - É um órgão de assessoria diretamente vinculado à Diretoria Técnica ou 

Clínica da unidade de saúde. 

CAPÍTULO Ili - DA COMPOSIÇÃO 

Artigo 4º - A composição mínima da Comissão deverá ser de dois membros 

médicos, um enfermeiro, um assistente social e um psicólogo podendo ser superior 

a isso de acordo com a necessidade, e com preferência para profissionais com 

dedicação exclusiva. 

Artigo 5° - Poderá haver representantes dos serviços abaixo definidos, conforme sua 

existência/perfil na unidade de saúde: 

• Anestesiologista; 

• Unidade de Terapia Intensiva; 

• Clínica Obstétrica e Ginecológica; 
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• Pronto-Atendimento; 

• Serviço de Clínica Médica; 

• Serviço de Cirurgia; 

• Especialidade definida a critério da Diretoria; 

• Serviço de Enfermagem: 

• Serviço de Assistência Social; 

• Serviço de Psicologia; 

• Serviço de Faturamento. 

CAPÍTULO IV - DA COMPETÊNCIA 

Artigo 66 
- Ao presidente da CRO, além das outras instituídas neste regimento. 

compete: 

• Presidir as reuniões ordinárias: 

• Convocar reuniões extraordinárias sempre que necessário; 

• Encaminhar aos membros da Comissão as propostas técnicas e 

administrativas de funcionamento da CRO para apreciação e aprovação; 

• Representar a CRO sempre que solicitado; 

• Nos impedimentos, este indicará um representante para substituí-lo; 

• Subscrever todos os documentos e resoluções da comissão previamente 

aprovados pelos membros desta; 

• Fazer cumprir o regimento; 
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• Nas decisões da comissão, além do seu voto, terá o voto de qualidade (voto 

de Minerva); 

• Indicar seu vice-presidente; 

• Zelar pelo sigilo ético das informações. 

As atribuições do vice-presidente serão assumir as atividades do presidente na sua 

ausência; 

Artigo 7° - À Comissão de Revisão de Óbitos compete: 

• Emitir parecer técnico ou relatório quando solicitado pela Comissão de Ética 

Médica ou outro serviço interessado; 

• Assessorar a Direção Técnica em assuntos de sua competência; 

• Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando 

a qualidade com atuação de Educação Permanente; 

• Desenvolver atividades de caráter técnico científico com fins de subsidiar 

conhecimentos relevantes a Instituição; 

• Desenvolver, acompanhar e garantir o cumprimento das ações das 

orientações da CRO; 

• Divulgar e promover ações que viabilizem o cumprimento das medidas 

aprovadas nas reuniões da CRO; 

• Avaliar periodicamente os dados referentes á ocorrência de óbitos; 

• Zelar pelo sigilo ético das informações. 

CAPÍTULO V - DO FUNCIONAMENTO 

Artigo 8º- A CRO da unidade de saúde será presidida por um médico, nomeado 
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através de Portaria Interna pela Direção Geral. 

CAPÍTULO IV - DAS ATRIBUIÇÕES 

Artigo 9º - São atribuições de todos os membros da CRO: 

• Desenvolver atividades de caráter técnico-científico com fins de subsidiar 

conhecimentos relevantes. 

Artigo 1 Oº - São atribuições da Secretaria da Comissão: 

• Receber e protocolar os processos e expedientes; 

• Lavrar a ata das sessões/reuniões; 

• Convocar os membros da comissão para as reuniões determinadas pelo 

presidente; 

• Organizar e manter o arquivo da comissão; 

• Preparar a correspondência; 

• Solicitar ao SAME (Serviço de Arquivo Médico) todos os prontuários que 

serão avaliados, assim como devolvê-los em 24 horas após o trabalho realizado. 

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 11 º - As reuniões da CRO serão realizadas mensalmente, com agendamento 

anual (última terça-feira do mês), convocadas pelo Presidente. Com local e horário, 

previamente definidos e informados. 

Artigo 12º - As reuniões extraordinárias serão realizadas sempre que necessário. 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua Jtapeva; 202 J Conjw1t'o 34, Bela Vísta, São PcwJo/SP 

CNPJ: 19324.171/0ü01-02-Telefo11e: (11j 3141-1128 
www.imed.org,br - projeto.s@fmed.org,br 

00169 



(9\ IMED J ... 
Artigo 13º - As decisões consideradas Resoluções serão submetidas à Diretoria 

geral, para os encaminhamentos necessários. 

Artigo 14 º - O mandato deverà ser de 24 meses, podendo ser renovável conforme 

definição da Diretoria Geral. 

Artigo 15º - O presidente da comissão, assim como todos os membros serão 

nomeados pelo Diretor Geral da unidade de saúde. Os cargos de vice-presidente e 

secretário poderão ser definidos pela comissão. 

Artigo 16º - As decisões da comissão serão tomadas após aprovação, por meio de 

votação aberta e justificada por maioria simples dos membros presentes. 

Artigo 17° - Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem 

como de normas de preenchimento e qualidade do atestado de óbito ou relatórios de 

biópsias, será designado um relator ou convidado um consultor, o qual apresentará 

parecer sobre o assunto, em prazo pré-estabelecido. 

Artigo 18º - Poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para participar 

das reuniões, desde que autorizado em plenária prévia. 

Artigo 19º - As reuniões da comissão deverão ser registradas em ata resumida e 

arquivada uma cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos 

membros presentes, resumo do expediente e decisões tomadas. 

Artigo 20º - Após cada reunião, o grupo deverá elaborar um relatório e enviá-lo à 

Comissão de Ética Médica, Diretoria Técnica e Gerência/Coordenação de 

Enfermagem. 

Artigo 21 º - O envio de informações e indicadores operacionais deverá ser mensal e 

anexado a ata da reunião ordinária. 

Artigo 22º - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelos membros da 

CRO, em conjunto com o Diretor Técnico da unidade de saúde. 

Artigo 23º - Os assuntos tratados pela comissão deverão ser guardados em sigilo 
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ético por todos os membros. 

Artigo 24º - Será solicitada a exclusão do membro efetivo que, sem justificativa, 

faltar a três reuniões consecutivas, ou cinco alternadas, durante um ano. 

Artigo 25º- Nenhum membro da CRO, com exceção do Presidente, pode falar em 

nome da comissão sem que para isso esteja devidamente autorizado, em situações 

não padronizadas pela CRO. 

Artigo 26º - A qualquer tempo, por decisão da maioria de seus membros, ou por 

eventuais exigências de adoção de novas legislações pertinentes ao assunto, 

poderá ser alterado o presente regimento, devendo a alteração ser obrigatoriamente 

submetida à apreciação da Direção Geral. 

Artigo 27º - Este regimento entra em vigor na data de sua publicação. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL 

MÊS 

M1 e M2 

ATIVIDADES 
1. Criar a Comissão de Revisão de Óbitos (CRO), através de 
uma Resolução do Diretor Geral, indicando nominalmente 

: seus membros. 
i 2. Aprovar o Regimento Interno da CRO 
3. Elaborar o Programa de Ação para o primeiro ano de 
atuação da CRO. 
4. Elaborar relatórios de avaliação e acompanhamento das 
atividades desenvolvidas. 
5. Elaborar programa de palestras. 
6. Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês). 

.. 

7. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos 
óbitos; 
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M3 

M4 

M5 

M6 

M7 

MS 

M9 e 
M10 

M11 

M12 

1. Elaborar normas para auditoria e revisão dos prontuários de 
pacientes que foram a óbito; 
2. Normatizar o adequado registro e preenchimento dos 
atestados de óbitos; 
3. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos 
óbitos; 

,_ 

4. Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês), 
5. Realizar treinamento - Palestra 
1.Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos 
óbitos; 
2.Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês). 
1.Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos 
óbitos; 

2. Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês). 

1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos 
óbitos; 

2. Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês). 

3. Realizar treinamento - Palestra 
1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos 
óbitos; 
2. Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês). 

' 1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos 
óbitos; 
2. Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês). 
1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos 
óbitos; 
2. Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês). 
3. Realizar treinamento - Palestra. 
1 . Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos ' 
óbitos; 
2. Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês), 
1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos' 
óbitos; 
2. Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês). 
1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos 
óbitos; 
2, Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês). 
3. Realizar treinamento - Palestra. 
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1.1.C.2 · MANUAL DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA FATURAMENTO DE 

PROCEDIMENTOS 

APRESENTAÇÃO 

O Manual para Faturamento de Procedimentos tem como objetivo orientar a 

realização das atividades do setor, estabelecendo normas e rotinas que direcionarão 

o desenvolvimento das mesmas, garantindo a máxima produtividade e a qualidade 

dos resultados. 

COMPETÊNCIA 

Compete ao serviço de Faturamento: 

• Recolher e ordenar toda a documentação que deve ser utilizada no 

faturamento pelos serviços prestados; 

• Recolher os prontuários dos clientes que tiverem alta e comparar as 

prescrições com as Notas de Débito emitidas para a verificação da exatidão dos 

lançamentos evitando perdas financeiras; 

• Abrir e manter atualizada uma conta corrente dos clientes particulares, 

quando existirem, com escrituração diária dos débitos cuidando para que esses 

lançamentos estejam corretos e atualizados por ocasião da alta desses clientes; 

• Preencher as Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) dos 

beneficiários do SUS encaminhando-as dentro do prazo fixado e da forma exigida na 

legislação; 

• Elaborar, mensalmente, demonstrativos do faturamento de acordo com o 

roteiro implantado pela Administração para o preenchimento do Relatório de 

Prestação de Contas; 
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• Utilizar em suas atividades sistemas informatizados que permitam a 

integração com sistemas do Ministério da Saúde; 

• Manter as tabelas de preços atualizadas; 

• Elaborar critérios. descritos em manual próprio, para os repasses de 

honorários médicos; 

• Criar e utilizar uma rotina de revisão de débitos com base nos prontuários. 

METODOLOGIA DE FATURAMENTO 

O faturamento recebe e protocola as guias/laudos com o prontuário de internação, 

conferindo a documentação através de check-list. 

Inicia-se o processo através da conferência do prontuário e os lançamentos no 

sistema de procedimentos, exames ou materiais e medicamentos sem registro de 

faturamento. O prontuário é devolvido às unidades ou responsáveis sempre que 

detectados ajustes ou falta de documentação e assinatura. 

As notas fiscais de procedimentos de alto custo autorizados por guia ou laudo e 

prorrogações são conferidos e lançados na conta. Em seguida, são dados os 

encaminhamentos devidos. 

Estando conforme os lançamentos, a conta é finalizada e a cobrança emitida 

parcialmente ou integralmente dentro dos prazos contratados, sendo posteriormente 

encaminhada ao contratante através do mecanismo pactuado (lote, setor de 

cobrança, auditoria). 

RELATÓRIOS E IMPRESSOS 

O faturamento providencia os relatórios de receita operacional mensal agrupadas 

em grupos de receita para a diretoria do hospital assinar e encaminhar 
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posteriormente para o departamento financeiro e de contabilidade. 

São desenvolvidos os relatórios de repasse de honorários médicos, SADTs e do 

corpo técnico e enviados ao financeiro e contabilidade. 

As contas recebidas são conciliadas pelo faturamento que elabora o relatório de 

recurso ou aceite de glosas, assim como os relatórios de cobrança (quando for o 

caso). 

Ao final do período o setor desenvolve relatório de causa de glosa com ações 

educativas para a minimização do problema e encaminha a diretoria. 

São realizados os seguintes relatórios e impressos: 

• Conta Corrente; 

• Demonstrativo Mensal da Diferença entre Faturado X Recebido; 

• Relatório mensal dos recebimentos; 

• Relatório Geral do Faturamento; 

• Resumo do Faturamento de Ambulatório 

• Resumo do Faturamento de Internados 

• Produção Médica; 

• Resumo Geral de Pagamentos aos Médicos. 
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FLUXOGRAMA DA UNIDADE DE FATURAMENTO 

Coordenação 
de 

ambulatórios 

Consultas e 
exames 

Imagem 

Seção de 
saude 

ocupacional 

Seção de 
serviço social 

Laboratório 

SETOR DE 
REGISTRO 

SEÇÃO DE 
FATURAMENTO 

CENTRAL DE 
REGULAÇÃO 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua Jtapeva, 202 / Conjunto 34, Bela Vista, São PauJo/SP 

CNPJi 19.324.17.1/0001.-02- Telefo/le: /11} 3141-1128 

www.imed, org, br -· projetos@imed.org, br 

Internação 

Clínicas 

Internações e 
procedimentos 

Anatomia 
Patológica 

Farmácia 

Almoxarifado 

00176 



1 

D 

INSTRUÇÕES DE TRABALHO 

Objetivo: Operacionalização da rotina de faturamento e controle de contas médico-
hospitalar. 

Documentos Complementares: Manuais de Faturamento SUS de AIH, BPA, APAC, 
CNES, Manual de Atualizações de Sistemas e Manual de Composição do Prontuário. 

Setores Relacionados: Unidades de trabalho Assistencial, Auditoria, Arquivo, 
Estatística e RH. 

Descrição da Instrução de Trabalho: 

AÇÃO RESPONSÁVEL FORMULÁRIO 
·-;;;.----

DESCRIÇÃO DA AÇAO 
' ' . 

Receber, conferir e 
avaliar a os registros 
de atendimento, de 

1 
acordo com o Manual 
de Composição do 
Prontuário; 
Obs. Em casos de 

Prontuários de não conformidade 
pacientes. solicitar a 

regularização, junto 
Ficha de ao setor de origem; 
atendimento 
ambulatorial. Monitorar a emissão 

Receber e de laudos faltantes, 
lançar as Assist. Adm. Ficha de referente a 
produções de Aux. Adm. atendimento de prontuários 
atendimento. Urgência- encaminhados ao 

Emergência. setor de faturamento, 
em no máximo de 48 

Pedidos e horas após o 
laudos de recebimento dos 
exame ou mesmos; 
procedimentos. 

Analisar e Lançar as 
contas de acordo com 
cada sistema de 
faturamento, BPA, 
AIH eAPAC; 

Controlar os usuários 
de lonqa 

IMED - Instituto de Medicína, Estudos e Desenvolvimento 
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Receber e 
encaminhar 
laudos e 
autorização de 
atendimentos 

D 

permanência de 
acordo com a 
listagem emitida pela 
administração e 
produções através do 
controle diário dos 
setores de estatística 
e de origem; 

Manter identificadas 
as produções de 
acordo com cada mês 
de competência; 

Lançar todos os 
procedimentos: 
principais, especiais 
ou secundários, de 
acordo com a 
classificação/serviço 
eCBO; 

Manter atualizada a 
versões dos sistemas 
do MS; 

Realizar a 
consistência das 
contas, corrigindo 
aquilo que não estiver 
de acordo com os 
manuais, advertindo 
os setores de origem 
sobre as falhas; 

Receber, diariamente, 
os laudos de exames 

Laudos de AIH/ 
e os prontuários 
contento todos os 

Aux. Adm. Mudança de 
procedimentos e 
materiais utilizados 

e Equipe de Procedimento 
através do P A./P.S e 

Enfermagem ambulatório, para 
Procedimentos 
Especiais 

cada paciente 
atendido: 

Monitorar a relação 
de usuários através 

JMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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Auditar laudos 
e autorizações 

Solicitar 
auditoria ao 
órgão 
competente 
para a 
autorização. 

D 

dos registros dos 
setores de origem; 

Analisar os laudos 
atentando para o 
preenchimento dos 
campos: Descrição 
do procedimento, 
CID, CBO, carimbo e 
assinaturas do 
médico, responsável 
pelo preenchimento 
da documentação. 
Em caso de 
preenchimento 
incorreto solicitar a 
regularização ao 
setor de origem; 

Encaminhar, através 
de protocolo, os 
laudos à Diretoria 
Técnica para 
validação. 
Analisar e validar o 
laudo de acordo com 
o CID e procedimento 
realizado em cada 
especialidade 

Laudos de AIH médica. 

Diretor Mudança de Em caso de não 

Técnico 
Procedimento conformidades, 
Procedimentos solicitar a 
Especiais regularização ao 

setor de origem; 

Retornar a 
documentação ao 
setor de faturamento. 
Lançar os laudos na 
planilha de controle e 

Laudos de AIH no sistema 

Assist. Adm. 
Mudança de autorizador, imprimir 

Aux. Adm. Procedimento a autorização 
Procedimentos anexando a AIH; 
Especiais 

Encaminhar a relação 
das AIHS, ao órçião 

IMED -Instituto de Medicína, Estudos e Desenvolvimento 

Rua !tapeva, 202 j Conjunto 34, Belo Vista~ São Paulo/SP 
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! 
! 

! 

' 

1 

i 

regulador; 

Solicitar a auditoria in 
loco quando 
necessário; 

Apresentar 100% os 
laudos na 
competência vigente; 

Exportar a 
numeração de AIH 
junto ao sistema 
SISAIH01; 

Solicitar avaliação 
dos prontuários que 
geraram mais de uma 
AIH, e procedimentos 
com necessidade de 
liberação; 
Nos casos em que 
não houver 
autorização, verificar 
o motivo e 
encaminhar a 
Diretoria Técnica para 
análise e 
regularização; 

Encaminhar a relação 1 

das AIHs a serem 1 

autorizadas 
descrevendo os 
motivos para 
liberação de acordo 
com modelo 
oadronizado. 
Manter atualizada a 
versão do sistema; 

Encaminhar os dados 

cadastro do 
Assist. Adm. 

Ficha cadastral 
cadastrais 

Aux. Adm. atualizados, referente 
CNES. 

aos serviços, 
habilitações, CBO, 

1 
profissionais 

1 admitidos e demitidos 1 

1 
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Promover o 
Fechamento 
dos Sistemas 
de 
Faturamento. 

e respectiva carga 
horária até o dia 05 
do mês; 

Manter em arquivo 
cópias dos 
documentos CPF, CI, 
Conselho de Classe, 
Diploma, Residência 
e Título de 
Especialização de 
cada profissional que 
presta assistência no 
estabelecimento. 

Gerar a prévia da 
competência do mês 
vigente, e estando . 
correto, exportar e 
gerar o cd. imprimir a 
1ª via do espelho das 
contas e as etiquetas. 

Encaminhar ao órgão 
responsável. 
mantendo em arquivo 

Assis!. Adm. a 2° via do espelho 

Gerência 
das AIHs; 

Adm. Anexar ao ofício de 
encaminhamento o 

Diretoria relatório de possíveis 
Adm. AIHs rejeitadas. 
Financeiro Caso ocorra rejeição, 

verificar e solicitar 
Diretoria 

sua reapresentação; 
Geral 

Encaminhar 
mensalmente toda a 
documentação 
pertinente ao 
demonstrativo da 
produção através de 
e-mail e, fisicamente 
gravado em um CD 
enviado até o dia 14 
do mês subsequente. 
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Solicitar a assinatura 
do principal 
administrador do 
hospital na 2ª via do 
espelho das AIHs, 
anexar aos laudos 
dos prontuários 
encaminhando a 
documentação ao 
setor de auditoria; 

Emitir cópia do 
protocolo de entrega 
do SISAIH01 e enviar 
a Sede do IMED. 

Emitir relatórios 
administrativos e 
Mapa Estatísticos a 
cada fechamento e 

Mapas Estatísticos 
encaminhar a 
Gerência 

Emitir relatórios Assis!. Adm. Planilhas de Administrativa e ao 

controle 
setor de estatística. 

Emitir e encaminhar 
relatórios, conforme 
manual de prestação 
de contas do IMED, 
relacionado AIH, 
BPA, CNES, APAC. 
Requisitar os 
materiais necessários ! 

Suprir e organizar 
Assis!. Adm. 

Requisição de para suprir o setor 
o setor. materiais não mantendo 

' estoques elevados no 
i setor . 

. 

ROTINAS 

FATURAMENTO DO SUS 

Nome da Rotina: Preparação dos Boletins de Setor: Faturamento 

Atendimento Ambulatorial (B.A.A.) 

IMED - Instituto de Medicína1 Estudos e Desenvolvímento 

Rua ftapeva~ 202 j Conjunto 34, Belo Vista, São Paufo/SP 

CNPJ: 19324.171/0001·02- Telefone: (11) 3141-1128 

www.imed.org_br ·-· projetos@Jmed,org.br 

00182 



J fVl E D ,- U:01\ 

:·,:,:p1;;·i'"-

Responsável: 

,,. _______ ~--- ----- ---~----
Nº Agente Ação (o que fazer) 

(quem) 

1 Faturista Coloca o material de trabalho na 

mesa: pasta contendo tabela SIA-

SUS, Tabela de CID, tabela de 

medicamentos, pasta de 

demonstrativos de repasses e 

pasta de diversos documentos da 

Delegacia Regional de Saúde 

(D.R.S.) 

N.º da Rotina: 01 

---
Observação (como, 

quando, onde) 

2 Faturista Recolhe os Boletins de Na recepção central. 

Atendimento Ambulatorial 

(B.A.A) 

3 Faturista Pega o caderno de registro No Pronto-Socorro 

ambulatorial. 

4 Faturista Confere se todas os B.A.As estão Dando um visto 

anotados e registra os que não estão anotadas. 

estão. 

5 Faturista Guarda o caderno após fazer as 

anotações. 

Nome da Rotina: Elaboração dos Boletins de Setor: Faturamento 

Atendimento Ambulatorial (B.AA) 

Responsável N.0 da Rotina: 02 

IMED - Instituto de Medicina, Estudas e Desenvolvimento 
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Nº Agente 

(quem) 

1 Faturista 

2 Faturista 

3 Faturista 

4 Faturista 

5 Faturista 

6 Faturista 

7 Faturista 

·-
Ação (o que fazer) Observação (como, 

quando, onde) 

Confere os dados pessoais do 

cliente. 

----·------------- ·--------- ---------< 

Coloca o CID e confere o código De acordo com o 

que o médico colocou está diagnóstico do médico e 

correto. pela tabela SIA-SUS. 

Confere se o médico e o paciente ' ' 

assinaram o B.A.A. 

Coloca o CRM e CPF do médico 

que preencheu o B.A.A. 

Verifica se os B.A.A. estão 

preenchidos corretamente, 

separando os incompletos para 

serem levados para o médico 

completaL 

Entrega as faturas, boletins e De acordo com o 

G.RP.S. cronograma que vem da 

Delegacia Regional de 

Saúde. 

Separa os B.A.A. Por código, conferindo 

todos. Quatro dias antes do 

dia da entrega. 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

,,A\ 1 !\II D 

Faturista 

Faturista 

Faturista 

Faturista 

Faturista 

Faturista 

Faturista 

Faturista 

----- .,. __ 
Verifica a quantidade de cada Separado por médico. 

código e anota. 

Soma todos os códigos de todos Confere a quantidade. 

os médicos e faz a parte do 

hospital. 

---~ 
Preenche o Boletim de Produção Com os dados coletados 

Ambulatorial (BPA). nos itens 08 e 09. 

' Leva o BPA para o administrador Assinar no campo 

assinar. "responsável unidade". 

. -
Leva os BPAs na Secretaria Assinar no campo "órgão 

Municipal de Saúde para o gestor local". 

Secretário assinar. 

Envia os Boletins de Atendimento 

Ambulatorial para serem 

arquivados. 

Faz as faturas no computador. No quadro "menu" digita o 

número 1 (B.A.A.) para 

entrar, segue corretamente 

o que está pedindo 

quantidade, código, nome 

do procedimento, valor 

unitário e valor total. 

Imprime uma listagem para 

conferência. 

--""" --
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16 Faturista Imprime 03 cópias, carimba, e Após conferidos os dados. 

cada médico assina sua fatura. o 
diretor administrativo assina, 

carimba com o seu carimbo o do 

! 

CGC do hospital. 
i 

i 
' 

17 Faturista Envia as 1ª vias das faturas, BPA, ' 
1 

GRPS, juntamente com o caderno 

de protocolo, para a Delegacia 

Regional de Saúde. 
' 

' 

18 Faturista Anexa as 2ªs e 3ªs vias da fatura 

ao BPA, arquivando uma cópia e 

enviando a outra para a 

Secretaria de Saúde. 

! 

Nome da Rotina: Preparação de Laudos para AIH Setor: Faturamento 
1 

i 

-··-----' 

Responsável: 

Nº Agente 

(quem) 

1 Faturista 

N.0 da Rotina: 05 

Ação (o que fazer) Observação (como, 

quando, onde) 

-~-
Recolhe os laudos e prontuários e De acordo com relatório de 

faz a conferência. internações do mês. 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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2 1 Faturista I Preenche os laudos Colocando nome completo, 

nome do segurado, data de 

nascimento, sexo, condição 

do segurado (segurado, 

, 

3 Faturista 

4 Faturista 

5 Faturista 

"" 

Solicita autorização ao médico 

revisor de laudos da secretaria para 

que possa ser adquirida a AIH. 

Faz um relatório para os municípios 

que referenciam AIH. 

Faz relatório separado do Ajuste 

Central que são os outros 

municípios que não referenciam 

AIH. 

-

cônjuge, filho, outro 

dependente), CPF do 

médico solicitante, 

procedimento solicitado de 

acordo com a Tabela de 

Procedimentos 

Hospitalares SIH/SIA-SUS, 

caráter de internação 5 

(emergência), 1 (eletiva); 

data de internação e CPF 

do médico responsável. 

Relatório com todas as 

referências em ordem de 

data de internação para 

poder buscar as AIHs na 

DRS. 

Seguindo a sequência por 

ordem de data de 

internação. 

IMED - Instituto de Meditína, Estudas e Desenvolvimento 
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J 
6 Faturista Faz uma carta de ajuste. Especificando a quantidade 

de laudos 

município, 

de cada 

pedindo 

cobertura para essas AIHs 

ide ajuste, dirigida à DRS. 
' 

e---+----·-~--+-~-~----------.--·-~·---·- ----~---·--- - ---· ----->---------·~---! 
7 Faturista Solicita a assinatura do Secretário Uma via para a DRS e a 

Municipal de Saúde nas 3 vias do outra volta para o hospital 

relatório. Deixa uma via na depois das AIHs liberadas 

Secretaria e as outras 2 vão para a pelo Auditor de Laudos. 

DRS. Assina também nas 3 vias da 

Conta Ajuste: uma para a 

Secretaria, uma para a DRS e a 

outra para a unidade de saúde 

(arquivo). 

8 Faturista Faz a conferência do relatório dos Após liberação das AIHs, 

laudos com as AIHs e traz as 

primeiras vias do laudo mais uma 

via do relatório e verifica se a 

quantidade de AIHs está de acordo 

com o relatório. 

Nome da Rotina: Preparação de Contas para Setor: Faturamento 

Faturamento do SUS 

Responsável: 

Nº Agente 

(quem) 

1 Faturista 

,. 

N.0 da Rotina: 06 

Ação (o que fazer) Observação 

quando, onde) 

Recolhe os prontuários dos Os prontuários 

pacientes que tiveram alta. Confere 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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e assina o protocolo de I recepção. 

recebimento. 

2 Faturista Coloca os prontuários em ordem, CL. MÉDICA: 1º Laudo 

de acordo com a clínica: Médico: 2º Ficha do 

Cliente; 3º Prescrição 

Médica e evolução clínica; 

4° Exames Laboratoriais e 

Hemoterapia; 5º Exames 

Radiológicos. 

3 Faturista 1 Faz um rascunho da conta do SUS. Deve conter: nome do 

cliente, data da internação, 

nº do registro, nº da 

enfermaria, nº do leito, tipo 

de clínica, quantidade de 

diária de acompanhante e 

diretor clínico. 

4 Faturista Digita o código do médico para O número é fornecido pelo 

honorários. sistema do MS. 

------

FATORES QUE INFLUEM NA COMPOSIÇÃO DA CONTA 

, CONTRATOS 

~ PRONTUÁRIOS DO PACIENTE (FIA) 

CONTRATOS 

É o acordo que se faz entre a Unidade de Saúde e os compradores de Serviços. 
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Todo contrato deve conter: 

;,, Objetivo 

r Contratados 

r Acomodações 

r Tipos de serviços oferecidos 

r Encaminhamento 

r Supervisão 

r Faturamento 

r Preços 

r Reajustes 

., Pagamento 

,.. Divulgação 

,, Riscos 

,.., Vigência 

,.. Suspensão 

,.. Rescisão 

,- Foro 

PRONTUÁRIOS DO PACIENTE 

Todo paciente deverá ter seu prontuário individual. 

Sua composição será: 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ltapeva,, 202 f Conjunto 34, Bela \/isto, 5õo Pouio/SP 
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,.. Resumo de Alta 

Ficha de evolução clínica 

Folha de prescrição médica e de enfermagem 

Ficha de controle de sinais vitais 

Folha de exames complementares (se for o caso) 

Ficha de infecção e/ou solicitação de antibiótico (se for o caso) 

, Termo de responsabilidade 

Cartão do acompanhante 

,.. Aviso de Alta 

Todos os documentos devem estar devidamente preenchidos em todos os campos, 

assinados e carimbados pelos responsáveis legais. 

1. AIH (Autorização de Internação Hospitalar) 

1. Faturamento AIH 

Nos procedimentos eletivos, o fluxo inicia-se com uma consulta/atendimento na rede 

de saúde no âmbito do SUS (estabelecimento ambulatorial público ou contratado), 

onde o profissional assistente (médico, cirurgião-dentista ou enfermeiro obstetra) 

emite, obrigatoriamente, o Laudo para Solicitação de AIH. 

Nos procedimentos de urgência, o fluxo inicia-se com o atendimento no 

estabelecimento público onde o usuário se encontra, sendo este acesso realizado 

por demanda espontânea, encaminhamento por outro estabelecimento de saúde ou 

regulado. 
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2. Laudo de solicitação de AIH 

É o instrumento para solicitação/autorização de internação do paciente em 

estabelecimento de saúde com internação (públicos federais, estaduais, municipais, 

privadas com ou sem fins lucrativos) integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS. 

A Portaria nº 743, de 20 de dezembro de 2005 regulamenta o Laudo Para 

Solicitação/Autorização de Internação Hospitalar: 
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li. BPA (Boletim de Procedimento Ambulatorial) 

O objetivo é permitir aos gestores locais o registro das informações referentes aos 

atendimentos realizados, nas modalidades de atendimento ambulatorial e 

assistência domiciliar, executando o processamento da produção ambulatorial dos 

prestadores públicos e privados contratados/conveniados pelo SUS, subsidiando as 

ações de planejamento, programação, regulação, avaliação, controle e auditoria da 

atenção ambulatorial. 

A Portaria SAS/MS nº 709, de 06 de novembro de 2007 estabelecer que o 

instrumento Boletim de Produção Ambulatorial - BPA 

O BPA Magnético passa a ser constituído de 2 formas de entrada de dados de 

produção: 

• BPA individualizado 

• BPA consolidado 
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1. Boletim de Produção Ambulatorial - Dados Individualizados 
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2. Boletim de Produção Ambulatorial - Dados consolidados 
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3. Fluxo de Faturamento de BPA 
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Ili. APAC (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade) 

É um instrumento específico para autorização, cobrança e informações gerenciais 

dos procedimentos de Alta Complexidade/Custo e do fornecimento de 

Medicamentos Excepcionais realizados pelas unidades prestadoras de serviços, 

cadastradas no Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde -

SIA/SUS. 
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A tabela de procedimentos ambulatoriais, utilizada para a codificação dos 

atendimentos realizados pelos profissionais, passou por uma revisão completa, e foi 

concluída em 1998. Sua implantação foi por rneio das Portarias: GM/MS n ° 18/99 e 

SAS/MS n ° 35/99. 

1. Laudo médico para procedimentos de alta complexidade -APAC 

5U5 UWOO MÉOICO PAFt-S PFIOCEDIMENTOS DE ALTA 
COMPLEXIDADE -APAC 
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2. Fluxo de Faturamento de APAC 
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Documentos de Apoio: 

1. Sistema de Informação Hospitalar do SUS: Manual Técnico Operacional do 

Sistema. Ministério da Saúde. Janeiro 2015. 

2. Manual do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 

Ministério da Saúde. Dezembro 2014. 

3. Laudo AIH 

4. Boletim de Produção Ambulatorial - Dados individualizados 

5. Boletim de Produção Ambulatorial - Dados consolidados 

6. Laudo médico para procedimentos de alta complexidade - APAC 
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1.1.C.3 - MANUAL DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS PARA ALMOXARIFADO E 
PATRIMÔNIO 

1. INTRODUÇÃO 

O Almoxarifado possui a finalidade receber e conferir todo o material, bem como 

armazená-lo e distribuí-lo em quantidade adequada e com a qualidade necessária, 

visando o melhor atendimento da demanda do Hospital. 

li. OBJETIVO 

Este Manual tem como objetivo orientar a realização das atividades dos colaboradores, 

estabelecendo normas e rotinas que direcionarão o desenvolvimento das mesmas, 

garantindo a qualidade dos resultados obtidos, o que resultará em benefícios para a 

organização e para os clientes. 

Ili. FUNÇÕES 

• Receber e conferir os materiais adquiridos ou cedidos de acordo com o 

documento de compra (Nota de Empenho e Nota Fiscal) ou equivalentes; 

• Receber, conferir, armazenar e registrar os materiais em estoque; 

• Registrar em sistema próprio as notas fiscais dos materiais recebidos; 

• Encaminhar ao Departamento de Contabilidade e Finanças as notas fiscais para 

pagamento; 

• Elaborar estatísticas de consumo por materiais e centros de custos para previsão 

das compras; 

• Elaborar balancetes dos materiais existentes e outros relatórios solicitados; 

• Preservar a qualidade e as quantidades dos materiais estocados; 

• Viabilizar o inventário anual dos materiais estocados; 
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• Garantir que as instalações estejam adequadas para movimentação e retiradas 

dos materiais visando um atendimento ágil e eficiente; 

• Organizar e manter atualizado o registro de estoque do material existente; 

• Propor políticas e diretrizes relativas a estoques e programação de aquisição e o 

fornecimento de material de consumo; 

• Estabelecer normas de armazenamento dos materiais estocados; 

• Estabelecer as necessidades de aquisição dos materiais de consumo para fins de 

reposição de estoque, bem como solicitar sua aquisição. 

IV. ATIVIDADES 

O Almoxarifado e Patrimônio abrangem as atividades de recebimento, armazenagem e 

distribuição, conforme discriminado a seguir. 

Recebimento 

As atividades de recebimento abrangem desde a recepção do material na entrega pelo 

fornecedor até a entrada nos estoques. A função de recebimento de materiais é módulo 

de um sistema global integrado com as áreas de contabilidade, compras e transportes e é 

caracterizada como uma interface entre o atendimento do pedido pelo fornecedor e os 

estoques físico e contábil. As atribuições básicas do recebimento são 

• Coordenar e controlar as atividades de recebimento e devolução de materiais; 

• Analisar a documentação recebida, verificando se a compra foi autorizada; 

• Controlar os volumes declarados na Nota Fiscal com os volumes a serem 

efetivamente recebidos; 

• Proceder á conferência visual, verificando as condições da embalagem quanto a 

possíveis avarias na carga transportada e, se for o caso, apontando as ressalvas nos 

respectivos documentos; 

• Procederá conferência quantitativa e qualitativa dos materiais recebidos; 
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• Decidir pela recusa, aceite ou devolução, conforme o caso; 

• Providenciar a regularização da recusa, devolução ou da liberação de pagamento 

ao fornecedor; 

• Liberar o material para estoque no Almoxarifado. 

O recebimento compreende quatro fases: entrada de materiais, conferência quantitativa, 

conferência qualitativa e regularização. 

Entrada de materiais 

A recepção dos veículos transportadores representa o início do processo de recebimento 

que tem como objetivos: 

a) A recepção dos veículos transportadores; 

b) A triagem da documentação suporte para o recebimento; 

c) Constatação se a compra, objeto da Nota Fiscal em análise, foi autorizada; 

d) Constatação se a compra autorizada está no prazo de entrega contratual; 

e) Constatação se o número do documento de compra consta na Nota Fiscal; 

f) Cadastramento no sistema das informações referentes às compras autorizadas. 

Os materiais que passaram por essa primeira etapa devem ser encaminhados ao 

Almoxarifado. Para efeito de descarga do material no Almoxarifado, a recepção é voltada 

para a conferência de volumes, confrontando-se a Nota Fiscal com os respectivos 

registros e controles de compra. 

Conferência quantitativa 

É a atividade que verifica se a quantidade declarada pelo fornecedor na Nota Fiscal 

corresponde efetivamente à recebida. 
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Conferência qualitativa 

Esta atividade tem por objetivo garantir a adequação do material ao fim que se destina. A 

análise de qualidade efetuada pela inspeção técnica visa garantir o recebimento 

adequado do material. São utilizados no processo de inspeção: a especificação de 

compra do material e alternativas aprovadas; desenhos e catálogos técnicos; dentre 

outros. 

Regularização 

Caracteriza-se pelo controle do processo de recebimento, pela confirmação da 

conferência qualitativa e quantitativa, respectivamente, por meio do laudo de inspeção 

técnica e pela confrontação das quantidades conferidas e faturadas. O processo de 

Regularização poderá dar origem a uma das seguintes situações: 

a) Liberação de pagamento ao fornecedor; 

b) Liberação parcial de pagamento ao fornecedor; 

c) Devolução de material ao fornecedor; 

d) Reclamação de falta ao fornecedor; 

e) Entrada do material no estoque. 

Armazenagem 

A guarda dos materiais no Almoxarifado obedece a cuidados especiais, que devem ser 

definidos no sistema de instalação e no layout adotado, proporcionando condições físicas 

que preservem a qualidade dos materiais, com o objetivo da ocupação plena do edifício e 

a ordenação da arrumação. Compreende as fases da armazenagem dos materiais 

• Guarda na localização adotada; 

• Informação da localização física de guarda; 

• Verificação periódica das condições de proteção e armazenamento; 
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• Separação para distribuição. 

• Alguns cuidados devem ser tomados durante o projeto do layout de um 

Almoxarifado, de forma que se possam obter as seguintes condições: 

o Máxima utilização do espaço; 

o Efetiva utilização dos recursos disponíveis (mão de obra e equipamentos); 

o Pronto acesso a todos os itens; 

o Máxima proteção aos itens estocados; 

o Boa organização; 

o Satisfação das necessidades dos clientes. 

Distribuição 

Os materiais devem ser distribuídos aos interessados mediante programação e pleno 

conhecimento entre as partes envolvidas. É imprescindível o uso de documento (registro) 

para a solicitação/retirada de materiais do almoxarifado. 

Controle (Escrituração) 

O controle deve fazer parte do conjunto de atribuições de cada setor envolvido, qual seja, 

recebimento, armazenagem e distribuição. Ao mesmo tempo, o controle deve fornecer a 

qualquer momento as quantidades que se encontram à disposição em processo de 

recebimento, as devoluções ao fornecedor e as compras recebidas e aceitas, 

contemplando ainda requisições de materiais. 

V, DOCUMENTOS UTILIZADOS 

Os seguintes documentos são utilizados no Almoxarifado para atendimento das 

diversas rotinas de trabalho: 

• Ficha de controle de estoque (para hospitais ainda não informatizados): 

documento destinado a controlar manualmente o estoque, por meio da anotação das 
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J 
quantidades de entradas e saídas, visando o seu ressuprimento; 

• Ficha de Localização (também para hospitais ainda não informatizados): 

documento utilizado para indicar as localizações, através de códigos, onde o 

material está guardado; 

• Comunicação de Irregularidades: documento utilizado para esclarecer ao 

fornecedor os motivos da devolução, quanto os aspectos qualitativo e quantitativo; 

• Relatório técnico de inspeção: documento utilizado para definir, sob o aspecto 

qualitativo, o aceite ou a recusa do material comprado do fornecedor: 

• Requisição de material: documento utilizado para a retirada de materiais do 

almoxarifado; 

• Devolução de material: documento utilizado para devolver ao estoque do 

almoxarifado, as quantidades de material, porventura, requisitadas além do 

necessário. 
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Fluxograma do Almoxarifado 
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Fluxograma de Recebimento de Materiais 
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Fluxograma de Aceite de Materiais 

CONSUMO 

SIM 

'"1 

~;::::;;:,~::,:;('.:::ª :~,:~!~;;~ 1 

f(c,,:~i ~ !)_,.;:.,;)i., dl' Cr1mpe;,, (1;; 

f,n,,~,:p,-;;:, ;:;111-ii 

inn:::io 

NrnrnYifB f'"C,tr~ '-'rã1 -cr,rr13tü 

a,-'Yl o !unF.-!?ów car.; 

,:,r{WifÍi"N!'.!' ~ rí,v.1~l(tihi 
,,"rl"gu!a;1da1,:, Hrrcritrada 

PERMANENTE 

SIM 

O ,-r,~;,rm,~wi r,t,.:"f'r.~:r: ,.1 

L~n-rui;;r,,:i CY\!!f:ér;cd !'~ni 

IMED - lnsNtuto de Medidna, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ltapeV1.1T 202 / Conjunto 34; Bela VistaT São Pauio/SP 

CNPJ,· .1.9,324, 171/0001-02-Tefefone: {11) 3141·1128 

www.imed.org,br - projetos@imed.org,br 

00209 
/ 
! \_ 

\j 



lM D 
'- .. Uii )i-,x,íL ,u 
;j)V: 

Fluxograma para Aquisição de Materiais para o Estoque 
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Fluxograma para Entrega de Materiais do Estoque 
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VI. ROTINAS DO ALMOXARIFADO 

Rotina: Solicitação de Materiais ao Módulo Central · Area: Almoxarifado 

Código: R.Al.01 

Atividade 

Solicitar 

materiais. 

Protocolar 

pedido. 

Analisar 

pedido. 

Enviar 

pedido. 

Responsável · Impressos 

Coordenador Solicitação 

materiais. 

Aux. Adm. Do Solicitação 

MC. materiais. 

o Ger. Solicitação 

Suprimentos do materiais. 

MC. 

o Auxiliar de Solicitação 

Suprimentos do materiais. 

MC. 

. 
Descrição · 

de Emite e envia ao Módulo 

Central o pedido de 

suprimentos, com base 

no levantamento feito 

para a semana, em 02 

vias. 

de Protocola o recebimento 

do pedido. 

de Analisa e autoriza o 

pedido semanal. 

de Separa, confere, 

acondiciona e envia o 

material aprovado. 
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Rotina: Recebimento.de.Material Area: Almoxarifado 

Atividade 

Conferir 

pedido. 

Receber 

material. 

Responsável .. · Impressos 
,, : ', , 

Coordenador 

Auxiliar 

Almoxarifado. 

Solicitação 

materiais. 

Nota fiscal 

impresso 

solicitação 

materiais. 

. 

·'--------~~----< 
Código: R.AL02 

..... Descrição .. 

de Confere se o material 

recebido está em 

consonância com o pedido 

e relaciona o material não 

fornecido ou fornecido 

i parcialmente. 

ou Verifica com exatidão as 

de mercadorias recebidas no 

de que se refere à qualidade, 

quantidade e data de 

validade. 

Assina e devolve a 2ª via 

da Nota Fiscal ou do 

impresso de solicitação de 

materiais. 
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Rotina: Armazenamento e conservação de materiais Área: Almoxarifado 

Atividade 
... 

Armazenar 

materiais. 

Responsável ..... Impressos 

Agente 

Administrativo 

Código: RAl.03 

........... Descrição 
. 

Armazenar os materiais 

nos seus devidos 

lugares. em ordem 

alfabética para facilitar o i 

acesso. 

Dar prioridade aos 

Conservação de Agente materiais com data a 

vencer. materiais. Administrativo 

Manter o almoxarifado 

em perfeita ordem. 

Verificar as condições de 

uso dos materiais não 

deixando deteriorar. 
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Rotina: Dispensação de materiais Area: Almoxarifado 

Atividade 

Receber 

solicitação de 

materiais dos 

setores. 

Verificar 

quantidade na 

solicitação de 

material. 

Separar o 

material. 

Código:R.Al.04 
. 

. .. . . . 

Responsável Impressos Descrição 
. .· 

'Agente Solicitação de Recebe o pedido e 

Administrativo material em duas devolve a 2ª via assinada. 

vias. 

Gerente do Solicitação de Verifica a quantidade 

Setor material pedida na solicitação, 

analisa e determina a 

quantidade a ser liberada. 

Agente Solicitação de Separa os materiais, 

Administrativo material. acomoda nas caixas. 
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VII. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

. 
Area: Almoxarifado 

Procedimento: Controle de entrada de material. Código: P.AL01 

.· .· 

1. Definição: 

Consiste em registrar em fichas próprias as entradas dos materiais de consumo. 

· 2. Objetivo: 

Manter atualizado o estoque de materiais. 

3. Indicação e contraindicação: 

Deve ser feito sempre que houver recebimento de materiais. 

4. Responsável: 
' 

Auxiliar de Almoxarifado. 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: 

Não se aplica. 

6. Material necessário: 

Fichas de controle. 

Arquivo de fichas. 

Requisições. 

Máquinas de calcular e escrever. 

Lápis e borracha. 

7. Descrição do procedimento: 

IMED - Instituto de Medícína, Estudos e Desenvolvimento 
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Receber a 2ª via de entrega de material ou a Nota Fiscal (NF) dos materiais. 

Retirar do arquivo a ficha de controle do produto que foi entregue. 

Transcrever na ficha a quantidade recebida e proceder à soma ao estoque anterior 

existente. 

Anotar data e número da requisição ou da NF na ficha de controle de estoques. 

Verificar a posição de estoque e comparar com o consumo mensal. 

Arquivar o documento. 

8. Orientação pós-procedimento: 

Não se aplica. 

C----------------------------------~-~ --

9. Pontos críticos: 

Soma do estoque anterior. 

Controle do consumo mensal. 

10. Registro: 

Ficha de controle de estoque. 

IMED -Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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... .... 

:_-·;;:LJ\;<DC.~ 
-_.();-,; !~C'.',H<i ··· 

........ · 

Procedimento: Pedido de materiais. 

1. Definição: 

Area: Almoxarifado 

'''''" ''' .. 

Código: P.Al.02 
.· 

Consiste em preencher corretamente e enviar ao Setor de Suprimentos do Módulo 

Central o pedido semanal de materiais. 

2. Objetivo: 

Manter o estoque necessário ao atendimento das solicitações internas de materiais. 

· 3. Indicação e contraindicação: 

Deve ser feito semanalmente, após o levantamento dos itens cujo estoque 
, . 

1 

aba"º do º"'"""º 
4. Responsável: 

' 'Auxiliar de Almoxarifado. 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: 

Não se aplica. 

6. Material necessário: 

Formulário "Solicitação de Materiais". 

Fichas de Controle de Estoque. 

Máquina de escrever. 

Papel carbono. 

!

Lápis e borracha. 

7. Descrição do procedimento: 

1 

esteja 

'1 

1 

1 
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Fazer levantamento do material a ser solicitado, comparando as requisições internas 

com o estoque atual. 

Preencher o formulário "Solicitação de Materiais", em duas vias, com todas as 

especificações detalhadas e com a quantidade necessária. 

Datar e assinar o formulário. 

Enviar o formulário preenchido ao Setor de Suprimentos do Módulo Central, retendo 

a 2ª via. 

8. Orientação pós-procedimento: 

Não se aplica. 

9. Pontos críticos: 

Preenchimento do formulário. 

Envio do formulário preenchido. 

10. Registro: 

Livro de registro de pedidos. 
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. 
Área: Almoxarifado 

1 

. . .. . . . 

Procedimento: Controle de Estoque . Código: P.Al.03 

. · 

1. Definição: 

Consiste em registrar em fichas próprias as saídas dos materiais de consumo . 

.... ,. ____ 
2. Objetivo: 

Manter atualizado o consumo médio de materiais. 

Estabelecer índices, máximo e mínimo, para aquisição, estocagem e distribuição dos 

materiais. 

3. Indicação e contraindicação: 

Deve ser feito diariamente, após a liberação de cada pedido. 

4. Responsável: 

Auxiliar de Almoxarifado. 

5. Orientação ao Paciente Pré-Procedimento: 

Não se aplica. 

6. Material Necessário: 

Fichas de controle. 

Arquivo de fichas. 

Requisições. 

Máquinas de calcular e escrever. 

Lápis e borracha. 
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[ 7. Descrição do Procedimento: 

Receber a requisição do material a ser atendida. 

Retirar do arquivo a ficha de controle do produto que foi requisitado. 

Transcrever na ficha a quantidade atendida e proceder à dedução do estoque' 

anterior existente. 

Anotar data e número da requisição na ficha de controle de estoques. 

Verificar a posição de estoque e comparar com o consumo mensal. 

! 
Arquivar o documento. i 

A,isac qoaodo o estoqoe mloimo é atiogido. .. 

f-8-.-0-r-:-ie_n_t_a_ç_ã_o_d_o __ p_a_c_ie_n_t_e--e-,o-u-fa-m-il-ia_r_p_o··--s---p-ro_c_e_d_i_m_e_n_t_o_:_~~~ 1 

Não se aplica. 

9. Pontos críticos e riscos: 

Dedução do estoque anterior. 

Controle do consumo mensal. 

10. Registro: 

1 Ficha de controle de estoque. 
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Área: · Almoxarifado 

. . . 

Procedimento: Relatório mensal de. materiais. Código: P.AL04 
. 

1. Definição: 

Consiste em relatar mensalmente a entrada, saída, perda e estoque total de 

materiais. 

2. Objetivo: 

Informar à Direção o consumo mensal de materiais por área e por produto, as 

perdas ocorridas e a situação atual do estoque. 

. 

3. Indicação e contraindicação: 

Deve ser feito mensalmente, até o 5° dia útil do mês subsequente. 

4. Responsável: 

Coordenador do Almoxarifado. 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: 

Não se aplica. 

6. Material necessário: 

Fichas de controle. 

Máquinas de calcular e escrever. 

Lápis e borracha. 

Formulário "Relatório Mensal" 

7. Descrição do procedimento: 

Levantar todo o material consumido por setor. 

1 
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Registrar no formulário "Relatório Mensal" a quantidade total de material recebido e 

dispensado por setor. 

Registrar ainda neste formulário as perdas ocorridas. 

Calcular e registrar, ao final, no mesmo formulário, o total do consumo mensal e o 

estoque existente. 

Datar e assinar o relatório. 

Encaminhar cópias à Direção Geral e ao Setor de Custos. 

Arquivar o original do relatório no Setor. 

8. Orientação pós-procedimento: 

Não se aplica. 

9. Pontos críticos: 
' 
' 

' 

f---L-e_v_a_n_t_a_m_e_n_to_e_r_e_g_is_t_ro_d_o_s_d_a_d_o_s_n_o_fo_r_m_u_l_á_ri_o_. --~---------~ •· 

10. Registro: 

Formulário "Relatório Mensal". 
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1.1.C.4 - PROPOSTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE/ CAPACITAÇÃO 

Para o IMED a educação permanente parte do pressuposto da aprendizagem 

significativa, que promove e produz sentidos, e sugere que a transformação das 

práticas profissionais esteja baseada na reflexão crítica sobre as práticas reais, de 

profissionais reais, em ação na rede de serviços. A educação permanente é a 

realização do encontro entre o mundo de formação e o mundo de trabalho, onde o 

aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. 

Propõe-se, portanto, que os processos de qualificação dos trabalhadores da saúde 

tomem como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, 

da gestão setorial e do controle social em saúde e tenham como objetivos a 

transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho e 

sejam estruturados a partir da problematização da atuação e da gestão setorial em 

saúde. Neste caso, a atualização técnico-científica é apenas um dos aspectos da 

transformação das práticas e não seu foco central. A formação e o desenvolvimento 

englobam aspectos de produção de subjetividade, de habilidades técnicas e de 

conhecimento do SUS. 

Na proposta da educação permanente do IMED, a mudança das estratégias de 

organização e do exercício da atenção será construída na prática das equipes. As 

demandas para a capacitação não se definirão somente a partir de uma lista de 

necessidades individuais de atualização, nem das orientações dos níveis centrais, 

mas, prioritariamente, desde a origem dos problemas que acontecem no dia-a-dia do 

trabalho referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho, considerando, 

sobretudo, a necessidade de realizar ações e serviços relevantes e de qualidade. É 

a partir da problematização do processo e da qualidade do trabalho - em cada 

serviço de saúde - que são identificadas as necessidades de qualificação, 

garantindo a aplicação e a relevância dos conteúdos e tecnologias estabelecidas. 

A lógica ou marco conceituai, de onde se parte para propor a educação permanente, 

é o de aceitar que formação e o desenvolvimento devem ser feitos de modo 
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descentralizado, ascendente e transdisciplinar, para que propiciem: 

• Democratização institucional 

• Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem 

• Desenvolvimento de capacidades docentes e de enfrentamento criativo 

situações de saúde 

• Trabalho em equipes matriciais; 

• Melhoria permanente da qualidade do cuidado à saúde 

• Constituição de práticas tecnológicas, éticas e humanísticas 

Desse modo, transformar a formação e a gestão do trabalho em saúde não podem 

ser consideradas questões simplesmente técnicas, jà que envolvem mudanças nas 

relações, nos processos, nos atos de saúde e, principalmente, nas pessoas. Essas 

são questões de natureza tecnopolítica e implicam na articulação de ações de saúde 

intra e interinstitucionalmente. Portanto, a educação permanente requer ações no 

âmbito da formação técnica, de graduação e de pós-graduação, da organização do 

trabalho, da interação com as redes de gestão e de serviços de saúde e do controle 

social neste setor. 

A gestão da Educação Permanente do IMED será feita por meio de Polos de 

Educação Continuada em Saúde, que são instâncias de articulação interinstitucional, 

como: 

Espaços para o estabelecimento do diálogo e da negociação entre os atores das 

ações e serviços do SUS e das instituições formadoras 

• Lócus para a identificação de necessidades e para a construção de 

estratégias e de políticas no campo da formação e desenvolvimento, na perspectiva 

de ampliação da qualidade da gestão, da qualidade e do aperfeiçoamento da 

atenção integral à saúde, do domínio popularizado do conceito ampliado de saúde e 

JMED - instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua itapeva, 202 / Conjunto 34, Belo Vista, Sõo hwio/SP 

CNPJ: 19.324,171/0001·02-Teiefone: (11} 3141-1128 

www. imed,orgJJr -w projei"os(êyimed, org" br 

00225 



~ lME 

do fortalecimento do controle social no SUS. Os Polos funcionarão como dispositivos 

do Sistema Único de Saúde para promover mudanças. tanto nas práticas de saúde 

quanto nas práticas de educação na saúde, funcionando como rodas de debate e de 

construção coletiva: Rodas para a Educação Permanente em Saúde. 

Dentre outros, as articulações da Educação Permanente em Saúde ocorrerão nas 

seguintes instituições: 

• Universidades e instituições de ensino com cursos na área da saúde, 

incluindo as áreas clínicas e da saúde coletiva 

• Escolas de Saúde Pública (ESP) 

• Centros Formadores (CEFOR) 

• Núcleos de Saúde Coletiva (NESC) 

• Escolas Técnicas de Saúde do SUS (ETS-SUS) 

• Hospitais de ensino 

A esses Polos, caberão ainda, trabalhar com os elementos que conferem á 

integralidade da atenção à saúde (diretriz constitucional), forte capacidade de 

impacto sobre a saúde da população e que são essenciais para a superação dos 

limites da formação e das práticas tradicionais de saúde, quais sejam: acolhimento, 

vínculo entre usuários e equipes, responsabilização, desenvolvimento da autonomia 

dos usuários e resolutividade da atenção à saúde. 

A integralidade da atenção à saúde envolve: 

• Conceito ampliado de saúde 

• Compreensão da dimensão cuidadora no trabalho dos profissionais 

• Conhecimento sobre a realidade 
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• Trabalho em equipe multiprofissional e transdisciplinar 

• Ação intersetorial 

• Conhecimento e o trabalho com os perfis epidemiológicos, demográficos, 

econômicos, sociais e culturais da população de cada local e com os problemas, 

regionais, estaduais e nacionais (doenças prevalentes ou de impacto na saúde 

pública, como por exemplo, a dengue, tuberculose, hanseníase e malária) 

Para alcançar a atenção integral à saúde, com base nas necessidades sociais por 

saúde, a atenção básica cumpre um papel estratégico na dinâmica de 

funcionamento do SUS, porque propicia a construção de relações contínuas com a 

população. Em todas as suas modalidades de operação, particularmente na saúde 

da família, a atenção básica deve buscar a atenção integral e de qualidade, a 

resolutividade e o fortalecimento da autonomia das pessoas no cuidado à saúde, 

estabelecendo articulação orgânica com o conjunto da rede de serviços. 

O conjunto da rede de ações e serviços de saúde, entretanto, precisa incorporar as 

noções de saúde da família, funcionando como cadeia do cuidado progressivo à 

saúde, onde se considere a organização e o funcionamento horizontal dos recursos, 

das tecnologias e da disponibilidade dos trabalhadores em saúde para garantir a 

oportunidade, a integralidade e a resolução dos processos de atenção à saúde, da 

gestão, do controle social e da produção e disseminação de conhecimento. 

Uma cadeia de cuidados progressivos à saúde pressupõe a ruptura com o conceito 

de sistema verticalizado para trabalhar com a ideia de um conjunto articulado de 

serviços básicos, ambulatórios de especialidades e hospitais gerais e 

especializados, em que todas as ações e serviços de saúde sejam prestados, 

reconhecendo-se contextos e histórias de vida e assegurando adequado 

acolhimento e responsabilização pelos problemas de saúde das pessoas e das 

populações. 

A educação permanente é a proposta mais apropriada para trabalhar a construção 
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desse modo de operar o Sistema, pois permite articular gestão, atenção e formação 

para o enfrentamento dos problemas de cada equipe de saúde, em seu território 

geopolítico de atuação. 

O processo de educação permanente, implementado no IMED, deverá priorizar: 

• Equipes que atuam na atenção básica, num trabalho de qualificação que 

envolverá a articulação e o diálogo entre atores e saberes da clínica, da saúde 

coletiva e da gestão em saúde 

• Equipes de urgência e emergência 

• Desenvolvimento da gestão do sistema, das ações e dos serviços de saúde 

• Ações educativas específicas resultantes de deliberação nacional, estadual 

intergestores, municipal ou do respectivo Conselho de Saúde 

As Capacitações pontuais, na educação permanente em saúde, não se esgotarão 

no conceito e noção de educação para o trabalho técnico, uma vez que elas ocorrem 

na dimensão das equipes de trabalho e da gestão do trabalho. Precisa-se, assim, 

propiciar em sua implementação a discussão sobre os programas e o sistema de 

saúde, as novidades tecnológicas ou epidemiológicas e a integralidade da atenção à 

saúde, os protocolos de atenção à saúde e a clínica ampliada, criando, 

continuamente, processos de análise e de problematização. 

Deve-se realizar a educação aplicada ao trabalho - as chamadas capacitações 

tradicionais -, sem, contudo, prescindir da educação que pensa o trabalho e da 

educação que pensa a produção de mundo. Para interagir no mundo da vida e no 

mundo do trabalho, há de se inserir processos de reflexão crítica, que são a base 

para uma educação que considera o desenvolvimento da autonomia e da 

criatividade no ato de pensar, de sentir e de querer dos atores sociais. 

A educação permanente em saúde deve ser tomada como um recurso estratégico 

para a gestão do trabalho e da educação na saúde. Portanto, a negociação entre 
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serviços de saúde e instituições formadoras, nesta perspectiva, não admite a 

organização de um menu de cursos ou pacotes programáticos pontuais, mas sim, 

possibilita, aos gestores, o ordenamento da formação e do desenvolvimento 

permanente dos trabalhadores da saúde. O que se pretende é introduzir o sentido 

de roda em cada território loco regional, para que se possa debater e implementar a 

melhor e mais adequada ação, definindo conteúdo, forma, metodologias e 

responsáveis, garantindo maior impacto de atuação. 

Os Polos de Educação Permanente em Saúde, por sua característica de encontro e 

integração interinstitucional entre educação e trabalho e de formação e intervenção 

na realidade, são responsáveis, também, pela articulação e gestão da inserção de 

docentes e estudantes nos cenários de prática dos serviços de saúde, e atuam para 

fortalecer e levar para dentro da educação superior e profissional os valores aqui 

mencionados. 

As articulações interinstitucionais para a educação permanente em saúde se 

constituirão em espaços de planejamento, gestão e de mediação para que as 

diretrizes políticas de ordenação da educação para o SUS se materializem de forma 

agregadora e direcionada, em sintonia com as peculiaridades loco regionais. O 

conjunto de atores envolvidos se constitui como interlocutor permanente nos 

diálogos necessários à construção das propostas e das correções de trajetória. 

A estreita sintonia entre o Ministério da Saúde, Ministério da Educação e os 

Conselhos Nacionais de ambos os setores é condição importante à aliança com os 

gestores e serviços do SUS, com as instituições formadoras e com as instâncias de 

controle social em saúde. 

Os Polos de Educação Permanente em Saúde têm a função de: 

• Promover a formulação e a integração de ações de formação dos distintos 

atores locais tais como usuários, dirigentes dos serviços, gestores públicos, 

dirigentes institucionais, docentes, estudantes da educação técnica, de graduação e 

de pós-graduação, trabalhadores de saúde, agentes sociais e parceiros 

• Induzir processos de transformação das práticas de saúde (atenção, gestão e 
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controle social) e de educação na saúde 

Formular políticas de formação e de desenvolvimento em bases geopolíticas 

territorializadas 

Estabelecer relações cooperativas com os demais Polos de Educação 

Permanente em Saúde, tendo em vista a necessidade de compartilhar iniciativas e 

de possibilitar o acesso aos saberes e práticas de outros locais (Rede de Polos de 

Educação Permanente em Saúde, Estaduais e Nacional). 

O Polo é um dispositivo de agregação e de direcional idade das diferentes 

instituições e deve ser responsável por um determinado território (o conceito de 

território pode abranger municípios vizinhos - dentro ou fora dos limites de um 

mesmo estado -, áreas de um município e áreas de outros municípios e ainda, 

municípios não vizinhos; deve levar em conta as regionalizações da atenção á 

saúde, da cobertura regional universitária ou técnico-escolar, de deslocamento 

social da população por motivos culturais ou econômicos, entre outros). 

Não é lugar executivo, é espaço de pactuação, é uma articulação lnterinstitucional: 

• Reúne gestores, instituições formadoras, instâncias de controle social, 

hospitais de ensino e serviços e representação estudantil. Esses autores/atores 

constituem-se em uma plenária, cujo papel é o de propiciar o debate amplo acerca 

dos problemas, prioridades e conformação das alternativas de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores de saúde e demais atores sociais da saúde 

• Caminha na mesma cultura construtora do SUS, isto é, mediante negociação 

e pactuação, ruptura com a lógica de relação de balcâo ou de banco, com o governo 

federal ou estadual e dos projetos verticalizados, possibilitando o desenvolvimento 

de estratégias locais, regionais e estaduais em rodas interinstitucionais 

• Produz políticas e estabelece negociações interinstitucionais e Inter setoriais 

orientadas pelas necessidades de formação e de desenvolvimento e pelos princípios 

e diretrizes do SUS, não substituindo quaisquer fóruns de formulação e decisão 

sobre as políticas de organização da atenção à saúde 
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• Deve efetuar o registro das práticas implementadas e suas características, 

bem como apresentar a análise critica do trabalho realizado, permitindo ampla 

visibilidade sobre os processos formativos desenvolvidos 

• Cada parceiro institucional deve reorientar as iniciativas de formação e de 

desenvolvimento em saúde, atualmente em curso, de acordo com os princípios da 

Educação Permanente em Saúde e segundo as prioridades e as orientações 

produzidas pelo Polo de Educação Permanente em Saúde. Em suma. todas as 

iniciativas de formação e de desenvolvimento devem ser planejadas ou repactuadas 

como integrantes da Política de Educação Permanente em Saúde para o SUS 

• É o fórum privilegiado para a discussão e definição relativa à formação e ao 

desenvolvimento, na base territorial de sua abrangência 

• É referência para um certo território, que se vincula ao polo para apresentar 

necessidades de formação e de desenvolvimento 

• É o recurso para territórios ampliados no que pode ser referência, buscando 

contemplar municípios ou regiões não incluídos em sua base de referência, 

apoiando os demais Polos de Educação Permanente em Saúde ou estruturas de 

formação, participantes da Política de Educação Permanente em Saúde para o SUS 

• Em cada base territorial abrangida, o Polo de Educação Permanente em 

Saúde é o principal dispositivo para mobilizar recursos financeiros do Ministério da 

Saúde para a formação e para o desenvolvimento 

Referencia-se aos municípios abrigados em seu território, às diretorias 

regionais das secretarias estaduais de saúde, ao conjunto de articulações 

interinstitucionais regionais para a Educação Permanente em Saúde, de cada 

estado e, de forma articulada, referencia-se à Secretaria Municipal de Saúde 

• O Polo de Educação Permanente em Saúde estabelece-se como um 

colegiado de gestão, com todos os participantes da plenária citada acima. Pode 

contar com um conselho gestor executivo constituído por representantes do gestor 

estadual (direção regional ou similar), dos gestores municipais (Cosems), do gestor 
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do município sede do polo, das instituições formadoras e dos estudantes e 

formalizada mediante resolução do Conselho Estadual de Saúde (CES) A gestão 

será participativa e assegurará transparência. Em conformidade às práticas do SUS, 

as decisões serão tomadas no colegiado de gestão por consenso. Quando isso não 

for possível, a decisão será encaminhada para as instâncias pertinentes (Comissão 

lntergestores Bipartite Estadual e Conselho Estadual de Saúde). 

Gestão Educacional IMED 

O IMED reconhece que o conhecimento e a informação representam recursos 

estratégicos para que a organização possa ser capaz de atender às crescentes 

demandas originadas pela área da saúde, a velocidade de transmissão das 

informações e inovações tecnológicas, a recessão econômica. E só existe um modo 

de uma organização ter acesso a esses recursos estratégicos - através das 

pessoas. 

Surge desta forma, a necessidade de estruturar a unidade para tornar-se flexível 

baseada na responsabilidade de cada um em relação ao todo, a partir de um resgate 

da visão multidimensional do ser humano e do desenvolvimento de um processo 

contínuo de aprendizagem organizacional. E nesse momento, em especial, é 

fundamental que os lideres estejam empenhados em promover essas 

transformações, que envolvem uma reformulação dos seus próprios modos de 

pensar e de agir, assim como das pessoas que os cercam. 

Gestão Estratégica é o nome do desafio mais importante, árduo e abrangente com 

que se defronta qualquer organização: de que maneira estabelecer as bases para o 

êxito de amanhã. Os gerentes precisam resolver as conflitantes demandas dos 

stakeholders e enfrentam as tensões permanentes entre os diferentes grupos e 

níveis dentro da empresa. O desafio é abrangente, pois envolve todas as decisões 

da empresa. 

O conflito entre as demandas do presente e as exigências do futuro se situa no 

cerne da gestão estratégica por pelo menos três razões: 
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1° O ambiente em que os êxitos de amanhã serão conquistados provavelmente 

será muito diferente do ambiente com que hoje se depara a unidade, as 

necessidades mudam com o surgimento de novas patologias e tratamentos. O 

desenvolvimento tecnológico freqüentemente altera não apenas o atendimento, mais 

todos os aspectos do gerenciamento das: compras de bens e serviços, logística e 

serviços. As mudanças políticas, regulamentação social e econômica geralmente 

dão origem, de forma direta ou indireta, a mudanças nas condições setoriais. 

2° Para ser bem-sucedido no novo ambiente de amanhã, a unidade deverá 

submeter-se a mudanças significativas e, por vezes, as velhas maneiras de pensar 

devem ser questionadas e reconcebidas, as premissas e crenças tradicionais se 

tornam incompatíveis com o ambiente transformado. É necessário aprender novos 

processos operacionais e novas formas de atuação. As estruturas organizacionais, 

os sistemas e os processos decisórios herdados de um passado superado carecem 

de reformulação. 

3° A adaptação ás mudanças e, em muitos casos impõem um õnus extremamente 

pesado sobre os líderes de qualquer empresa. No entanto, essa é exatamente a 

dupla tarefa com que se confrontam os gerentes estratégicos. 

Metodologia de aprendizagem IMED 

O conceito de andragogia é de fato o ponto básico para o sucesso nesse contexto, 

uma vez que orienta sobre como funciona o processo de aprendizagem do público 

adulto, que nem sempre está totalmente suscetível a receber e reter novos 

conhecimentos. 

Uma vez que o processo educacional é contínuo e inesgotável, poderemos entender 

que o indivíduo adulto para aprender necessita identificar no aprendizado a ser 

recebido características distintas, que corrobore com o conhecimento já adquirido, 

ou numa situação totalmente oposta, que o novo ensinamento desequilibre a opinião 

já formada sobre determinado assunto, despertando no aprendiz o entendimento de 

que há novas possibilidades e caminhos a serem utilizados, contribuindo para a 
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aplicação prática e imediata na vida diária. 

Elencamos a seguir alguns aspectos que contribuem para o entendimento do 

processo de educação por parte dos adultos que: 

_,, Identificam o relacionamento existente entre os conhecimentos já adquiridos e os 

novos aprendizados, a partir de "insights" sobre o assunto. 

_,, Possuem a capacidade de perceber se funcionará na aplicação prática - tipo de 

conhecimento acumulado, a partir de experiência. 

_,, Possuem baixa tolerância a longos discursos teóricos, havendo a necessidade 

de experimentar a funcionalidade do conhecimento na prática, para problemas reais. 

_,, Apresentam dificuldade de abdicar dos conhecimentos já adquiridos em 

detrimento do novo, tendo a necessidade de aproveitar as experiências já 

adquiridas. 

_,, Apreciam qualquer ensino que agregue valor e transmita novos sentidos, através 

de sensações de humor, desafios e crescimentos. 

_,, Possuem alto nível de avaliação, julgamento e facilidade de aprendizagem que 

exigem relatos e comparações de experiências. 

_,, Gostam de aprender, mas não gostam da sensação de serem ensinados. 

Dentro do projeto de educação permanente as metodologias de aprendizagem 

podem ocorrer das formas mais diversas, desde que adequada á organização, ao 

tipo de conhecimento ou a habilidade a serem desenvolvidas, e as particularidades 

das pessoas tanto individuais, como grupos de aprendizagem, conforme pode ser 

observado na figura abaixo. 
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Plataforma de eng:ajamer.to que possibilita ludificar proee,ss.os e garantir 1,1m aumento significativo na adesão dos participantes 
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Atuar no desenvolvimento dos Recursos Humanos (Médicos, Enfermagem e demais 

trabalhadores da unidade) através da educação permanente com vistas a qualidade 

da intervenção, em todas as áreas e profissionais das unidades. 

Responsável por desenvolver o agir técnico da forca dos Recursos Humanos, 

proporcionando aprofundamento de conhecimentos dos profissionais de saúde por 

meio da capacitação pedagógica em varias áreas e níveis de complexidade, visando 

a qualificação do processo assistencial a população. Este serviço poderá 

desenvolver atividades em parceria com a unidade, visando ações voltadas à 

comunidade. 

A visão do IMED para a unidade, é fazer da Educação Permanente um direcionador 

para a gestão do conhecimento em toda a sua amplitude, envolvendo aspectos 

quantitativos e qualitativos. Institucionalizar no hospital um projeto em educação 

permanente com vista a capacitação da equipe interdisciplinar será atribuir um poder 

de atuação totalmente lícito, outorgando autonomia para expor e executar ações de 

desenvolvimento vinculadas à macro estratégia da organização, tomando as 

lideranças como pilares do processo, trabalhando as competências organizacionais 

tanto para os líderes como para o corpo funcional, identificando e retendo talentos. 

Promover o aprendizado continuado, investir em tecnologia da educação e 

disseminar a cultura da organização em toda cadeia de valor constituem-se fatores 

decisivos para que juntos alcancemos os objetivos de formação necessários para 

nos tornamos referência em prestação de serviços na área da saúde. 
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Todas as ações de formação e atualização possuirá foco no desenvolvimento de 

competências críticas individuais. Sejam técnicas ou comportamentais, que estão 

diretamente vinculadas ás competências organizacionais; terão caráter 

essencialmente estratégico ao atendimento e gestão da saúde na unidade, sua 

abrangência englobará tanto o público interno como o externo, não havendo 

necessidade exclusiva de utilização de espaço real, podendo ser virtual, em salas de 

aulas ou em centro educacionais que terá como premissa principal o aumento do 

diferencial competitivo da qualidade no atendimento e valorização dos 

colaboradores. 

O conteúdo dos cursos e programas serão múltiplos e diversificados, voltados para 

gestão e execução dos serviços da saúde. A duração dos cursos será diferenciada, 

variando de acordo com o aprofundamento e a natureza dos estudos e atuação 

profissional. Os cursos de conteúdo e duração mais densos são os destinados à 

formação e desenvolvimento gerencial, médicos e enfermagem já que estes 

possuem o papel estratégico no atendimento. 

Currículo da Universidade Corporativa IMED 

Ao falarmos em currículo de uma universidade corporativa, temos que ter em mente, 

que para engendrá-lo, temos que reunir os principais temas que são discutidos Na 

unidade, referentes aos diversos programas de aprendizagem. Para relacionar os 

principais pontos, sintetizaremos a estruturação curricular com base em três pilares 

principais que se desdobram em outros, visando abranger todos os pontos cruciais 

dentro de uma unidade de saúde. Relatamos a seguir esses pontos, pois também 

acreditamos serem cruciais para aludir a diferença de atuação em relação às 

universidades acadêmicas, visto que tem impacto diretamente na relação entre os 

indivíduos e a organização. São eles: 

Cidadania Corporativa: Talvez seja o principal pilar, pois envolve todos os níveis 

hierárquicos da organização, tendo como base principal a internalização dos itens 

cruciais e a edificação de uma organização, composto por: cultura organizacional, 
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missão e valores do IMED, compondo assim o código de ética, que norteiam as 

ações de todos os funcionários. 

Estrutura Contextual: Diz respeito à capacitação dos funcionários, no tocante aos 

valores do IMED, estruturando o entendimento das interligações existentes entre os 

serviços da saúde, seus clientes, fornecedores, tendências de mercado, clareza das 

estratégias organizacionais e os relacionamentos com os pacientes e as melhores 

práticas de atuação humanizada. 

Competências básicas do ambiente organizacional: Estão relacionados às 

qualificações, conhecimentos, seja implícito ou não, que o IMED tem que possuir ou 

desenvolver para ser referência de qualidade no atendimento. Tornam-se assim 

também a base para aumentar a capacidade de empregabilidade do profissional 

num cenário altamente dinâmico. 

Aprendendo a aprender: Capacidade de compreender e utilizar, de maneira rápida e 

eficaz os conhecimentos, habilidades adquiridas. Mantendo comprometimento com o 

autodesenvolvimento, havendo predisposição par aprender novas técnicas e 

competéncias. 

Comunicação e Colaboração: Desenvolvimento da capacidade de saber ouvir e 

comunicar-se de forma clara e objetiva, no ambiente de trabalho e principalmente na 

relação com clientes. Ter também a facilidade de trabalhar em equipe, procurando 

solucionar conflitos compartilhando experiências. 

Raciocínio Criativo e Resolução de Problemas: Identificar e solucionar problemas, 

através de soluções criativas, a partir da geração de novas ideias, focando a 

obtenção de resultados, voltados a estabelecer diferenciais competitivos. 

Conhecimento Tecnológico: Habilidade de conhecer e utilizar novas tecnologias. 

propiciando, desta forma uma integração tecnológica a aprendizagem, gerando 

oportunidades para as organizações facilitem os seus funcionários terem acesso às 

informações e possam compartilhar conhecimento. 

Conhecimento de Negócios da Globais: Envolve ter conhecimento dos instrumentos 
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e técnicas empresariais complexas, relacionados ao entendimento de informações 

estratégicas da organização, tais como relatórios financeiros, alocação de capitais, 

pontos fortes e fracos na atuação mercadológica, englobando a competência de 

reconhecer o ambiente de negócios primando por focar novas oportunidades de 

atuação. 

Desenvolvimento de Lideranças: Sendo um dos principais pontos a serem 

desenvolvidos, envolvendo a capacidade de delegar autonomia, gerar grupos e 

equipes multifuncionais e auto gerenciáveis, atuando as lideranças como modelos e 

principal fonte de formação e disseminação de conhecimento dentro da organização, 

fazendo o alinhamento das estratégias macros empresariais com os demais níveis 

da empresa. 

Autogerenciamento da Carreira: Envolve todos os profissionais do IMED, sendo 

estes responsáveis pelo próprio desenvolvimento e pela própria carreira, na qual 

elimina-se a inércia de ficar passivamente a ação da empresa ou outorgando tal 

responsabilidade a outros membros da organização. Este novo foco pretende 

promover aos funcionários um aumento da capacidade de empregabilidade, face as 

constantes mudanças, que são na grande maioria imposições e tendências na área 

da saúde. 

Cidadania Corporativa IMED 

Outro grande diferencial da Universidade Corporativa IMED consiste em um 

conjunto de atividades alocadas que denominamos de eixo da Cidadania 

Corporativa, no qual de maneira profunda são repassados para os colaboradores 

crenças e valores, enfim, a cultura da organização. 

Cidadania Corporativa está diretamente relacionado ao orgulho que as pessoas 

sentem em trabalhar na organização. Sendo o delimitador do grau de 

comprometimento dos profissionais com a organização. 
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Instituição do Núcleo de Educação Permanente em Saúde 

Segundo Andrade 2011, no setor da saúde a "Educação Permanente é um conceito 

pedagógico utilizado para expressar as relações entre ensino e ações e serviços. 

articulando docência e atenção à saúde. A Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS) ampliou esse conceito, que passou a designar 

também as relações entre a formação e a gestão setorial, desenvolvimento 

institucional e controle social em saúde". 

A PNEPS é definida através da Portaria Nº 1.996, de 20 de agosto de 2007 do 

Ministério da Saúde. 

A educação permanente em saúde é vista como política e estratégia para o 

aprimoramento e mudança das práticas de saúde e deve contar com a participação 

de todos os membros de um unidade de saúde, envolvendo os 3 níveis 

organizacionais: estratégicoa, táticos e operacionais, além de pessoas envolvidas 

em movimentos sociais e no controle social. 

Os processos de ensino e aprendizagem devem ser realizados e liderados por uma 

estrutura central de uma unidade de saúde e esta estrutura é o Núcleo de Educação 

Permanente - NEP. 

O NEP é um órgão estratégico hierarquicamente inserido no organograma da 

instituição de saúde e terá como objetivo 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 departamento de Recursos Humanos na estrutura 

do projeto. 
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• Desenvolvimento de Pessoas 

O NEP tem o objetivo de desenvolver constantemente os colaboradores, 

aumentando 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 40 horas, sendo às 6 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 formação profissional ou do ensino de habilidades práticas relacionadas 

às competências úteis especificas. 

Para tanto os gestores deverão disponibilizar suas equipes, em horários específicos 

pré-estabelecidos, ou em treinamentos in loco, sempre que convocados pelo NEP. 
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• 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 pela própria unidade. 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: 

v' Convidar o instrutor, interno ou externo, alinhando os detalhes para a 

realização do evento, bem como capacitá-lo quanto aos padrões utilizados no 

Hospital; 

v' Validar o Plano de Aula, com todos os campos preenchidos e discutidos no 

intuito de garantir a melhor aplicabilidade dos recursos disponíveis; 

v' 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; 

v' Fornecer ao palestrante os formulários Lista de Presença e Avaliação de 

Reação solicitando que, impreterivelmente, ambas sejam respondidas pelos 
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participantes; 

./' Discutir e formalizar entre palestrante, gestor da área e NEP, o modelo de 

avaliação de eficácia a ser utilizado, bem como acompanhar todo o processo, 

tabulando os dados 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 idéia, a priori, quanto ao impacto causado pelo treinamento, bem 

como medir os níveis de aprendizagem e conhecimentos adquiridos, técnicos e 

relacionais refletidos na mudança de comportamento do colaborador. 

Para garantir a eficácia de um treinamento será aplicada avaliação pós-treinamento, 

que será realizada em períodos distintos: 

./' Avaliação de Reação (curto prazo) será sempre aplicada ao término de todos 

os treinamentos. O objetivo é medir a percepção dos participantes em relação ás 

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 
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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 PAT. 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) 

de trabalho, sempre que pertinente. 

Em casos pontuais, o NEP poderá solicitar a contratação de consultoria externa para 

a realização de treinamentos específicos para os profissionais das unidades. 

• 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 á capacitação profissional. A 

unidade custeará, a priori, valores referentes a 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. 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ftopeva, 202 / Conjunto 34, Bela Vista, Siio Pauío/SP 

CNPJ: .19,324.17.1/000.1-02- Telefone:: {11) 3141~1128 

www.imed.org.br - projeto5@imed.org,br 

00243 



~- IMED 

1.2 INCREMENTO DA ATIVIDADE 

Um dos principais objetivos do Estado na realização de parcerias com entidades 

privadas é a busca de uma maior eficiência operacional e financeira, que surgem, 

principalmente, pela otimização de processos possível graças à expertise advinda 

da concorrência de mercado onde os parceiros privados atuam e redução da 

burocracia permitindo maior agilidade na implementação das ações. 

A seleção de entidade sem fins lucrativos para o Estado de Goiás, objetivando o 

gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde, 

em regime de 24 horas/dia, no Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda 

Ferreira dos Santos - HUTRIN, segue essa mesma linha. O Estado de Goiás busca, 

através dessa parceria, um ganho de eficiência produtiva e financeira na gestão da 

unidade de saúde, além do aumento da qualidade na prestação da assistência ao 

paciente. 

PROPOSIÇÃO DE AUMENTO DAS METAS DE PRODUÇÃO 

O IMED tem a certeza que pode existir, sim, um ganho de eficiência operacional em 

todas as metas de produção propostas pela SES-GO no Edital, pois tratam-se de 

atividades diretamente ligadas à competência de resolução de agravos e/ou à 

otimização de processos dentro da unidade de saúde. 

Portanto, propomos as seguintes metas de produção para o projeto. 
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INTERNAÇÕES HOSPITALARES (SAÍDAS HOSPITALARES) 

Meta do Edital 

;~·-··· '""''"-··---··-

1° ANO 

[ Internação (saídas 1° ao 3° 4° ao 6° 
. 

A partir Meta 
hospitalares) . mês mês do7ºmês Anual 

Clínica Médica 19 19 19 228 
·-r--·-,-~_,_ 

Clínica Cirúrgica 258 362 517 4,962 
.· 

Clínica Obstétrica 163 230 327 3,141 

Meta Proposta pelo IMED - INCREMENTO DE 15% 

1° ANO 

Internação (saídas 1° ao 3° 4° ao 6° A partir Meta 
hospitalares) · mês mês do7°mês Anual 

' 
Clínica Médica 22 22 22 i 264 

H, "'•'- '="~''°"" . .,_ 
"" . ·- ----- "' --····----.-. 

Clínica Cirúrgica 
... 

297 417 
... 

595 ' 5.694 
-

Clínica Obstétrica 188 265 377 3.621 

CIRURGIAS ELETIVAS 

Meta do Edital 

~--------------------····-"'""'··---···-··-·· 
1° ANO 

2ºANO 

Meta Meta 
Mensal Anual 

- -

····· 

517 6.204 

l 

327 l 3.924 ' 

2ºANO 

Meta Meta 
Mensal Anual 

- -

595 7,140 

377 4.524 
m""" "'"" '"" .. "·." "·"" 

2ºANO 
~-="'~,-~~ . ' 

! 
í Cirurgias Eletivas 

Total 
'=--"'-- '"'" "'" ----~·-----·--·~ NO'""T< 

"""'*",__"'~"--~""""" """"'"'"'""'"""''=-wn=, 
• 1° ao 3° . 4° ao6° A partir Meta ! . 

mês 
. 

mês do7°mês Anual l 

l . 

365 511 730 7.008 
,_, ____ ,." -
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Meta Proposta pelo IMED - INCREMENTO DE 15% 

1° ANO 

=~= 

Cirurgias Eletivas .. 1° ao 3° 4° ao 6° A partir 
mês mês do 7° mês 

-- e--

Total 420 588 840 

ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

Meta do Edital 

1° ANO 

Meta 
Anual 

8.064 

2° ANO 

""'""' 
Meta Met 

Mensal Anu 
a 
ai 

840 i 10.0 80 

2° ANO 

------------~-------~-·~~-·-·---·~·····-·--·-, 1° ao 3° 4° ao 6° A partir i Meta Meta Meta j 
Ambulatório mês mês do 7° mês i Anual Mensal Anual 

1----------1--~-----·----+-----'--'"-~- .... 

r 
l 

Consulta Médica 

Consulta Não 
Médica 

730 

422 

1.022 1460 

590 844 

14.016 1460 17.520 

·+---·········+·· ··················· 

8.100 844 10.128 

--------~---+-----1------- ---+----·--+····································· ···+··············· ,. .... 
Procedimentos 

Cirúrgicos 
Ambulatoriais 

132 185 264 

Meta Proposta pelo IMED- INCREMENTO DE 15% 

................................... ----·-----<------+-

Consulta Não 
Médica 

Procedimentos 
Cirúrgicos 

Ambulatoriais 

.. 
486 679 

152 213 

971 

304 

2.535 264 

' , .. , ·,,,, 

9.321 971 

2.919 304 

3.168 

.. J_1_1.65~----i 
• 
• 
• 3.648 

'--------~----~----~----·--·"········· 
í 
j 
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ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

Meta do Edital 

1 

... 

1° AO 4° ANO 
_,,_.,_"" 

Urgência / Emergência Meta Meta 
Mensal Anual 

! 
Atendimento de Urgência da 

3.000 36.000 
' Atenção Especializada 
t_ __ H--

Meta Proposta pelo IMED - INCREMENTO DE 15% 

..... 

1° AO 4° ANO 

. 
Meta Urgência/ Emergência Meta 

Mensal Anual . . , ',, ' ' 

Atendimento de Urgência da 
3.450 41.400 

Atenção Especializada 
----··"· 

PROPOSIÇÃO DE OUTRAS ESPECIALIDADES NO PERFIL DA UNIDADE 

A inclusão de um nutrólogo em nosso quadro de especialidades médicas trará um 

avanço na qualidade assistencial do Hospital. 

O médico nutrólogo tem competência legal e ética para executar ato terapêutico, 

diagnosticar e fazer prescrição do paciente, requisitar e interpretar exames 

complementares, ou seja, executar o tratamento de doenças nutricionais - não 

apenas adequar a dieta para que o individuo emagreça ou obtenha peso. 

O objetivo principal da atividade desse especialista é descobrir e diagnosticar a 

patologia que acomete o paciente visando a melhor recuperação e um atendimento 

humanizado para o paciente. 

A sinergia na atuação do médico nutrólogo e nutricionista como uma equipe é 
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fundamental para o sucesso da terapia nutricional. 

Sobre o impacto da alimentação na saúde materno-infantil, a quantidade de 

pesquisas nessa área é enorme e cresce bastante - efervescente creio que seria um 

adjetivo bem adequado. Já acontece um movimento das mães em procurar oferecer 

a seus filhos uma nutrição adequada desde a gravidez. Por outro lado, vejo casos de 

enorme dificuldade em mulheres que engravidam com sobrepeso e obesidade ou 

que possuem hábitos alimentares inadequados. Não é raro ouvirmos estórias de 

mulheres que chegaram a ganhar mais de 25 ou 30 quilos na gravidez. 

Qual será o impacto disso na saúde dos bebês quando se tornarem crianças ou 

adultos? 

Devemos compreender um conceito chamado programação fetal. 

A hipótese da programação fetal foi proposta por Barker, sendo também conhecida 

como "hipótese de Barker"_ Ele propôs que a desnutrição (tanto excesso quanto 

carência de micro e macronutrientes) em períodos críticos do desenvolvimento do 

feto, causada pela dieta materna inadequada ou por problemas na mobilização de 

nutrientes, desencadearia adaptações no metabolismo do feto expondo-o a um risco 

maior de uma série de doenças na infância, adolescência e mesmo após décadas 

de vida adulta. 

Entre as doenças que comprovadamente estão relacionadas à programação fetal, 

temos a obesidade infantil e a diabetes. Ou seja, além de toda a questão envolvendo 

erros alimentares das crianças e o aumento no sedentarismo, temos na nutrição 

materna um fator de risco importante para a instalação dessa doença de difícil 

tratamento que é a obesidade infantil. Pesquisas também apontam que doenças 

cardiovasculares e até mesmo o desempenho cognitivo na terceira idade podem ser 

influenciados pela nutrição da gestante. 

A abordagem nutrológica é uma das áreas mais promissoras para se evitar esses 

problemas. Inúmeras pesquisas surgiram nos últimos anos e mostram que a 

Nutrologia é parte vital do cuidado desses pacientes e que não deve ser mais 

tratada como suporte nutricional, mas sim como terapia. 
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Outro aspecto a ser observado é o aumento de pacientes idosos internados e, com 

isso, a prevalência de desnutrição já antes da admissão. O manejo de pacientes 

desnutridos graves exige extremo cuidado pelo risco de síndrome de realimentação, 

entre outras complicações. 

A nutroterapia adequada compreende a correta indicação da via, momento de início, 

escolha da fórmula e volume a ser ofertado e, ainda, á prescrição dos demais 

medicamentos para otimização desta terapia. 

Portanto, esse conjunto de ações não pode ser feito como uma "receita de bolo". É 

necessário um especialista que tenha a compreensão do estado hemodinâmico, da 

situação metabólica à qual o paciente está e ou será submetido, e, ainda, capaz de 

relacionar técnica cirúrgica e suas complicações para eleger, assim, de forma 

individual, a terapia nutrológica mais eficaz para estes pacientes. 

PROPOSIÇÃO DE PROJETOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE E/OU SOCIAIS 

Será implantada uma Comissão voltada para implantação de projetos assistenciais e 

sociais, visando promover ações internas e externas ao Hospital, de educação em 

saúde aos colaboradores e população local. 

Estas campanhas beneficiarão várias pessoas com orientações e materiais 

informativos. Cada ação terá um tema especifico, como: Saúde do Homem, Câncer 

de Mama, Malefícios do Tabaco e das Drogas, Câncer de Pele e outras. 

A Comissão também atuará internamente com a humanização no ambiente 

hospitalar e no atendimento aos usuários, acompanhantes e visitantes. Objetiva 

associar a um grupo de doutores da alegria, que através da arte do palhaço deverá 

acolher e interagir com os usuários em seu período de internação. 

Conheça, abaixo, a descrição de alguns dos projetos a serem desenvolvidos na 

unidade. 

Acolhimento 

Acolher é dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito a, agasalhar, 
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receber, atender, admitir (FERREIRA, 1975). O acolhimento como ato ou efeito de 

acolher expressa, em suas várias definições, uma ação de aproximação, um "estar 

com" e um "estar perto de", ou seja, uma atitude de inclusão. Essa atitude implica, 

por sua vez, estar em relação com algo ou alguém. É exatamente nesse sentido, de 

ação de "estar com" ou "estar perto de", que queremos afirmar o acolhimento como 

uma das diretrizes de maior relevância na unidade, pois é a humanização direta com 

os familiares e que tem maior eficiência. 

O acolhimento na unidade deverá ser realizado com todas as pessoas, visitantes e 

acompanhantes, que passam pela recepção, seja para o horário de visita ou para 

solucionar outras situações adversas. 

Natal Fraterno 

O projeto "Natal Fraterno" trata-se da montagem de uma árvore de Natal solidária ás 

entidades beneficentes da região na qual localiza-se a unidade. Será realizada 

anualmente, em um local a ser definido na unidade e, ao invés dos tradicionais 

enfeites natalinos, a árvore trará em seus galhos algumas cartas com pedidos de 

doações de brinquedos e roupas para entidades beneficentes. A ideia é sensibilizar 

os colaboradores para a premissa básica do Natal: o amor ao próximo; sendo 

representado por um presente, símbolo da doação e caridade. A Comissão irá 

escolher na reunião ordinária do mês de outubro qual instituição será beneficiada 

pela árvore. 

Biblioteca 

O projeto de humanização através da leitura será implementado na unidade através 

da criação de uma biblioteca para empréstimos de livros, revistas e gibis, doados 

pelos próprios colaboradores e comunidade. 

O projeto será mantido pela Comissão da unidade e pode ser utilizado de duas 

formas: um colaborador voluntário visitará os leitos com um "cardápio" de todos os 

livros oferecendo aos pacientes, ou os acompanhantes podem ir até a biblioteca e 

fazer o empréstimo. 
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Cinema 

Esse projeto será destinado aos usuários, acompanhantes e visitantes, tanto à beira 

leito, quanto em um possível local a ser escolhido na unidade. Serão exibidos filmes 

mensalmente com temáticas variadas e, em alguns meses, temas específicos, como 

Dia das Crianças e Natal. 

Gincana 

Em comemoração ao aniversário da unidade, a Comissão promoverá uma Gincana 

para os colaboradores, na qual o foco principal será a arrecadação de alimentos e 

roupas para doação às instituições beneficentes da região. Uma Comissão 

Organizadora será montada extraordinariamente para esta atividade. 

Grupo de Apoio à Assistência 

O Grupo de Apoio à Assistência terá como objetivo orientar os acompanhantes e 

visitantes sobre as normas e rotinas da unidade, garantindo o entendimento 

necessário para que possam colaborar com o processo de assistência aos usuários 

internados na unidade. 

Grupo de Apoio Psicológico 

O grupo de apoio objetiva atendimento em grupo aos acompanhantes e/ou 

familiares dos usuários, minimizando o desconforto e promovendo suporte 

psicológico aos mesmos. O grupo contará com a participação de psicólogos e/ou 

assistentes sociais. 

Condolências 

Devido a necessidade de padronizar a atuação institucional na humanização perante 

os momentos de fatalidade, devido a óbitos de colaboradores e/ou de seus 

familiares, será implementado o projeto de condolências, com as atividades 

necessárias em cada tipo de situação, orientando os membros para levarem uma 

mensagem de apoio e pesar aos envolvidos. 
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Oficina terapêutica 

A oficina consiste na realização de atividades voltadas aos usuários e 

acompanhantes. Objetiva atividades como bordados, pinturas, croché, ou seja, todo 

tipo de atividades manuais possíveis de serem desenvolvidas dentro da unidade. 

Palhaços 

Inicialmente poderá ser realizado uma parceria com grupos de palhaços voluntários 

da região onde localiza-se a unidade ou, então, poderá ser elaborado um grupo 

interno. O grupo de palhaços é misto com pessoas de várias idades e dons, o que 

garante a diversidade de ações com bons resultados no auxílio á recuperação dos 

usuários da unidade. As visitas serão realizadas nas unidades de internação, 

recepção, blocos administrativos e outros. Além das visitas mensais os palhaços 

participarão de outras ações de humanização internas e externas. 

Pastoral da Saúde 

A Pastoral da Saúde será responsável por promover celebrações das religiões e 

momentos ecumênicos para integrar as diversas fés no propósito único do amor de 

Cristo. Dentre as atividades da pastoral estão a doação de kits de higiene para os 

acompanhantes, visitas religiosas nos leitos e meditação diária no alto falante, além 

das caixas de pedido de oração. 

SAU 

Internamente será realizado o acompanhamento diário da satisfação através de uma 

pesquisa aplicada pelo Serviço de Atendimento aos Usuários (SAU). O SAU também 

é o setor responsável pela Ouvidoria Descentralizada do SUS, que recebe elogios, 

sugestões e reclamações dos usuários em conjunto com a Ouvidoria SUS 

municipal/estadual para tratativa das ocorrências. O intuito principal é verificar as 

opiniões para promover possíveis tratativas, ocasionando na melhoria da assistência 

e humanização do atendimento. 

Campanha do Agasalho 
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A Campanha do Agasalho objetiva auxílio às famílias e entidades carentes que 

necessitem de apoio. Após a arrecadação dos agasalhos será definida quais as 

entidades beneficiadas incluindo abrigos de idosos e creches da região. 

Orientações Multiprofissionais aos Cuidados com Idoso 

Devido à carência e necessidade de cursos aos profissionais de algumas entidades 

filantrópicas de idosos, a Comissão realizará atividades em abrigos de idosos com 

orientações de cuidados específicos, incluindo atuação da equipe multiprofissional 

(médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, etc.). 

Todas as ações da Comissão de projetos assistenciais e sociais serão definidas em 

planejamento anual realizado em reunião ordinária, a partir das sugestões dos 

membros e dos calendários seguidos pela Secretaria de Saúde e Ministério da 

Saúde. 
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2. ÁREA DE QUALIDADE 

2.1. QUALIDADE OBJETIVA 

2.1.A · COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH é um órgão de assessoria à 

autoridade màxima de uma instituição de saúde e serve de meio para o 

planejamento e normalização das ações de controle de infecção hospitalar, que 

serão executadas pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). 

A criação da CCIH atenderà a Portaria Nº 2.616 de 12 de maio de 1998 do Ministério 

da Saúde, a qual norteia as diretrizes e normas para a prevenção e controle das 

complicações infecciosas no âmbito das unidade hospitalares. 

Atendendo a Portaria Ministerial citada, a CCIH será criada e nomeada por ato 

próprio do Diretor Clínico e/ou Diretor Técnico da unidade de saúde e será norteada 

por Regimento Interno com proposição da periodicidade das reuniões e registro das 

atividades através de atas, comunicações internas e relatórios, com posterior 

divulgação a comunidade interna de colaboradores. 

A CCIH é um órgão de assessoria Diretor Clinico e/ou Diretor Técnico da unidade de 

saúde e de execução das ações de controle de infecção hospitalar. 

A CCIH tem como responsabilidade, ainda, a difusão e multiplicação dos novos 

conhecimentos para os outros profissionais do hospital, através de palestras, cursos, 

seminários, oficinas ou comunicação impressa. Ainda dentro das ações educativas, 

estão incluídas as reuniões e o contato diário com os demais profissionais do 

hospital, quando as orientações sobre normas e condutas serão reforçadas. 

PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO (MEMBROS E FINALIDADE) 

• Propor diretrizes de atuação em assuntos relevantes para o controle de 
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Infecção Hospitalar; 

• Avaliar sistematicamente o Programa de Controle de Infecção Hospitalar -

PCIH, e o Sistema Operacional de Vigilância, Notificação e Investigação 

Epidemiológicas da unidade de saúde; 

• Propiciar intercâmbio técnico-científico com serviços similares de outras 

instituições; 

• Comunicar, regular e mensalmente, aos Diretores e Chefes dos diversos 

Serviços da unidade de saúde, as atividades desenvolvidas e a situação interna 

relativa ao controle de Infecção Hospitalar; 

• Comunicar, regular e semestralmente, ao Sistema Único de Saúde (SUS) do 

Município, as atividades desenvolvidas e a situação interna relativa ao controle de 

Infecção Hospitalar; 

• Integrar com o SCIH, objetivando desenvolver um conjunto de ações 

buscando a redução máxima possível na incidência, gravidade e desdobramentos 

das Infecções Hospitalares; 

• Estimular o quadro técnico da unidade de saúde, ao desenvolvimento de 

pesquisas que venham a contribuir, direta ou indiretamente, para o controle da 

Infecção Hospitalar. 

COMPETÊNCIAS 

São competências da CCIH: 

• Elaborar e aprovar o regimento interno da CCIH. É necessário que cada 

participante da CCIH tenha conhecimento das suas atribuições para o 

desenvolvimento harmônico do trabalho. Cada participante da CCIH deve auxiliar a 

implantação do PCIH em seu serviço. 

• Adequar e supervisionar as normas e rotinas técnicas e operacionais 
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visando a prevenção e o controle das Infecções Hospitalares, principalmente 

aquelas relacionadas a procedimentos invasivos. A existência de manuais não 

garante a implantação das rotinas. É necessário que exista supervisão, para 

avaliação do que foi padronizado. As padronizações têm que estar de acordo com a 

realidade de cada instituição. 

• Cooperar com o treinamento e a educação continuada dos profissionais de 

saúde. 

• Definir junto com a Comissão de Farmácia e Terapêutica as normas para o 

uso racional de antimicrobianos - tanto para a terapêutica como para a profilaxia de 

infecções - germicidas, anti-sépticos e materiais médico-hospitalares. 

• Elaborar e supervisionar a implantação de medidas para a prevenção de 

transmissão de microorganismos no ambiente hospitalar por meio da implantação de 

normas de precauções e isolamento de doenças transmissíveis. 

• Criar um programa de prevenção e assistência aos funcionários que sofrem 

acidentes com material contaminado com sangue ou secreções. Este programa 

deve ser organizado para funcionar e fornecer a primeira assistência ao funcionário 

acidentado durante o período de 24 horas. Esta orientação não está na legislação -

porém, consideramos importante que exista uma padronização de condutas e um 

fluxo adequado ás características da instituição para o atendimento deste tipo de 

acidente. 

• Comunicar ao organismo de gestão do SUS, na ausência de um núcleo de 

epidemiologia, as doenças de notificação compulsória (Aids, tuberculose, meningite 

meningocócica etc.). 

• Auxiliar os programas de vigilância de agravos à saúde como 

farmacovigilância, tecnovigilância e hemovigilância. 

• Participar com os demais setores envolvidos na elaboração de programas de 

qualidade, tratamento de resíduos e controle de contaminação ambiental. 

• Notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do organismo de 
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gestão do SUS os casos e surtos diagnosticados ou suspeitos de infecções 

associadas à utilização de produtos industrializados. 

SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (SCIH) 

O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) é composto por membros 

executores do CCIH e todos as unidades de saúde devem constituir e possuir 

nomeação formal realizada pelo dirigente da instituição. 

COMPOSIÇÃO DO SCIH 

O SCIH será composta por profissionais da área de saúde, de nível superior, 

formalmente designados pelo Diretor Técnico e/ou Diretor Clínico da unidade de 

saúde. 

Os membros da CCIH serão de dois tipos: consultores e executores. O presidente 

ou coordenador da CCIH será qualquer um dos membros da mesma, indicado pelo 

Diretor Técnico e/ou Diretor Clínico. 

Um dos membros executores deve ser preferencialmente, um ENFERMEIRO. No 

mínimo, deve haver dois técnicos de nível superior da área da saúde para cada 200 

leitos ou fração deste número, com carga horária diária mínima de seis horas, para o 

enfermeiro - e quatro horas para o médico. 
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MEMBROS CONSULTORES - CCIH 

• Um Representante do Serviço Médico 

• Um Representante de Enfermagem 

• Um Representante da Farmácia 

• Um Representante do Laboratório de Microbiologia 

• Um Representante da Administração 

• Membros executores - SCIH 

MEMBROS EXECUTORES - SCIH 

Os membros executores representam o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 

e, portanto, são encarregados da execução das ações programadas de controle de 

Infecção Hospitalar; 

O SCIH será composto pelos seguintes elementos: 

• Médico lnfectologista (um). 

• Enfermeiro (um) com um mínimo de 6 (seis) horas diárias e dedicação 

exclusiva ao serviço. 

• Secretário (um) com mínimo de 8 (oito) horas diárias ao serviço. 

Perfil - Os componentes do SCIH deverão ter experiência ou treinamento prévio em 

controle de Infecção Hospitalar, exceto o secretário que deverá ter noções 

informática e gestão de dados. 

Entende-se que todos os profissionais da área da saúde são responsáveis pelo 

controle das infecções dentro dos serviços de saúde, porém, cabe à equipe que 

coordena as ações do controle de infecção o monitoramento dos cuidados prestados 

direta ou indiretamente ao paciente, a fim de identificar problemas e propor 
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soluções. 

PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO (MEMBROS E FINALIDADE) 

A constituição e organização da Equipe de profissionais que formarão a CCIH 

segurá as definições contidas na Portaria Nº 2.616/1998/MS, sendo: 

ORGANiZ/l.ÇZ,.C 

'. ::; Programa de Ccntro:.e ae :,1íe<:ç6es rtosp,tal&res if'C,H'. é ..1rn ~on1Lm0 Jf. açóf:s cecsen·:ch::das de::bead;; 8-
s'.stematcamente. com ·1istas à redL;r;âo mí3X!ma po-ss1ye-i da :nc1dé;,c1a e da gra--1dMe das in\:-cçGes hospitalares 

2 Para a adequada execGção de PCir-' os hos;:1itais de'>'erâo r,-'.)f':SUt/i Co:r:ssão de Cmir0ie ée :nfetçãc Hos;nta:ar tCC1r·1 
8rgàc DB assessoria a autor:dade máxima da i:1si1tu1çGo i? de -exe~0çào oas a,; ôe; ,je contm:e de ,nfecção hoso:ta-ia.r 

2 : /:., CC1r' de,-e-rà se ccrnposta po' profiss!Gna·s da áre-& dE.' saGcíe. ,je- n -;ei s0pe~.o:. forGaimente oes:gnadvs 

12' 1J ;Yf.s;dent,:, su coorderador da CClH será qua:quer um dos inembros .da mesma i'lciicado peia direção do hos;:,;ta: 

2 3 :Js rnembros consu!t~:re5 -s-erãc- representantes dos -se-gu,r-,tes ser ,1çcs 

2} ~ - se-r,;ço rn€:d1co 

2 ..:! Cs "10Spita,s cem nJmern de !e-it:>s igva! ou :nfe;,,x a 7D ;setenta'; -atende:"1 cs rJme~os 2 3 í e 2 3 2 

: ~ Os f'lerr;oros ex&cl.i-tore~. da CCJH rfprese11tam e Ser·,+ço oe Controle de infecçào Hcs~daia; E. portanto são er,c-ai·regados 
2;:. ,:-xec:..:ção cas ações pr:-gramadas de c.cr;!rO>e de ,nfec~ão h:;s;81ta!ar 

2 5 - Os '.'1'",êmD:os executcr&s s.erãJ. 0,:J t:\:nwnc- 2 1_do1s) tecr-,cos ,je "dvel superior da área de saJde para cacla 2CIC <iuzeno:;; 
ie1tos ou frayào deste número ccr;, carga i'K,rària ,:!:aria_ mm1ma. -de 6 :seis;, ncras ~-ara o enfermeiro e J. 1_q 0Jatro) f;:-,,ras i:,;ra ;::s c!FT-a1s 
c-r0f;ss:0nais 

2 .S ~ 2. - ,A, ,:arga hvràr;a c,ana d-cs T!embros exe-cutüres. dF.-·era ser cak1...dada .1a t:-ase oa propmc1-:::-nakdade de leitos rácadJ 
•10 r<:meo 2.S ~ 

2 S 1 3 - Nos bosp:taa:s. corr le-t::s dsst:nados a pac1er'12s ui!icos a CC:H de·,:erá ser .ac-esc1da de vulrc-s ;:,rof,ssiona1s de ni;el 
supe~rn da 8rea dt .saúde Os membros executores terão auescdas 2 '.duas} f:oras semanais de trabaiho para cáda 1 Q i:JE>z! ieitc-:. 0~1 
-fraçâc 

Fonte: MS - Port Nº 2.616/2018 

FINALIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR -

SCIH 

• Elaborar, implementar, manter, avaliar e adequar, se necessário, o Plano de 

Controle de Infecção Hospitalar, compreendendo aspectos de prevenção e controle 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ltapeva, 202 j Conjunto 34, Bela Vista, São Paufo/SP 

CNP!: 19.324.171/0001·02-Telefone: /11) 3141-1128 

www.ímed.org.br - projetos@ímed.org,br 
00259 

li 
/ \\ 



19\. JMED 

propriamente dito; 

• Estabelecer um Sistema Operacional de Vigilância, Notificação e Investigação 

Epidemiológicas na unidade de saúde, para as infecções hospitalares em pacientes 

internados, pacientes de alta hospitalar e corpo funcional do hospital; 

• Propor o controle efetivo no uso de antimicrobianos, bem como assessorar e 

supervisionar esta atividade junto ao Serviço de Farmácia Hospitalar - SFH da 

unidade de saúde; 

• Planejar e implementar cursos de atualização em controle de Infecção 

Hospitalar, objetivando estabelecer sistematicamente um programa de Educação 

Médica Continuada para a equipe multiprofissional que lida, direta ou indiretamente, 

com a comunidade hospitalar; 

• Planejar, padronizar, treinar e supervisionar técnicas, procedimentos, 

normalizações e medidas de prevenções universais relativas à prevenção e ao 

controle das Infecções Hospitalares em todos os setores da unidade de saúde: 

• Coletar, consolidar, analisar e divulgar, mensalmente, dados estatísticos por 

meio de relatório padronizado objetivando informar ao quadro técnico da unidade de 

saúde, a situação existente relativa à Infecção Hospitalar; 

• Assegurar a qualidade das informações necessárias para as atividades de 

assistência, docência, pesquisa e estatística da unidade de saúde, relativas ao 

conhecimento, controle, prevenção e investigação de Infecções Hospitalares; 

• Interagir com a CCIH, objetivando desenvolver um conjunto de ações 

buscando a redução máxima passivei na incidência, gravidade e desdobramento 

das Infecções Hospitalares. 
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PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO 1 - DA FINALIDADE DA CCIH E DO SCIH 

Artigo. 1 º - A CCIH tem por finalidade: 

• Cumprir e fazer cumprir o disposto na Portaria Ministerial Nº 2.616, de 12 de 

Maio de 1998, e seus anexos; 

• Propor diretrizes de atuação em assuntos relevantes para o controle de 

Infecção Hospitalar; 

• Avaliar sistematicamente o Programa de Controle de Infecção Hospitalar -

PCIH, e o Sistema Operacional de Vigilância, Notificação e Investigação 

Epidemiológicas do hospital; 

• Propiciar intercâmbio técnico-cientifico com serviços similares de outras 

instituições: 

• Comunicar, regular e mensalmente, aos Diretores e Chefes dos Serviços da 

unidade de saúde!, as atividades desenvolvidas e a situação interna relativa ao 

controle de Infecção Hospitalar; 

• Comunicar, regular e semestralmente, ao Sistema Único de Saúde do 

Município, as atividades desenvolvidas e a situação interna relativa ao controle de 

Infecção Hospitalar; 

• Integrar-se com o SCIH; 

• Desenvolver um conjunto de ações buscando a redução máxima possível na 

incidência, gravidade e desdobramentos das Infecções Hospitalares; 

• Estimular o quadro técnico da unidade de saúde, no desenvolvimento de 

pesquisas que venham a contribuir, direta ou indiretamente, para o controle das 

Infecções Hospitalares. 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ítapevc;, 202 J Conjunto 34, Bela Vista, São Pauio/SP 

CNPj; 19,324,171/0001·02-Tdefooe: /11j 3141-1128 

www.imed.org.br - projetos@imed.org.br 
00261 



Artigo 2º - O SCIH tem por finalidade: 

• Elaborar, implementar, manter, avaliar e adequar, se necessário, o PCIH, 

compreendendo aspectos de prevenção e controle propriamente dito; 

• Estabelecer um Sistema Operacional de Vigilância, Notificação e Investigação 

Epidemiológicas, para as Infecções Hospitalares em pacientes internados, pacientes 

de alta Hospitalar e corpo funcional da unidade de saúde; 

• Propor o controle efetivo no uso de antimicrobianos, bem como assessorar e 

supervisionar esta atividade junto ao Serviço de Farmácia Hospitalar-SFH da 

Unidade de saúde; 

• Planejar e implementar cursos de atualização em controle de Infecção 

Hospitalar, estabelecendo sistematicamente um programa de Educação Médica 

Continuada para a equipe multiprofíssional que lida direta ou indiretamente com a 

comunidade hospitalar; 

• Planejar, padronizar, treinar e supervisionar técnicas, procedimentos, 

normatizações e medidas de prevenções universais relativas à prevenção e ao 

controle das Infecções Hospitalares em todos os setores da unidade de saúde; 

• Coletar, consolidar, analisar e divulgar, mensalmente, dados estatísticos por 

meio de relatório padronizado objetivando informar ao quadro técnico da unidade de 

saúde, a situação existente relativa à Infecção Hospitalar; 

• Assegurar a qualidade das informações necessárias para as atividades de 

assistência, docência, pesquisa e estatística da unidade de saúde, relativas ao 

conhecimento, controle, prevenção e investigação de Infecções Hospitalares; 

• Interagir com a CCIH, objetivando desenvolver um conjunto de ações visando 

a redução máxima possível na incidência, gravidade e desdobramento das Infeções 

Hospitalares. 
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CAPÍTULO 11- DA NATUREZA E POSIÇÃO DA CCIH E DO SCIH 

Artigo 3º - A CCIH, é um órgão de assessoramento de caráter técnico 

normativo/consultivo, subordinado diretamente á Diretoria Técnica e/ou clínica da 

unidade de saúde. 

Artigo 4º - O SCIH é um órgão de caráter técnico-executivo, sendo responsável pela 

execução do PCIH, estando subordinado diretamente ao Presidente da CCIH. 

CAPÍTULO Ili - DA COMPOSIÇÃO E ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Artigo 5º - A CCIH, deve ser composta por profissionais de nível universitário que 

exerçam atividades na unidade de saúde, sendo representada pelo Presidente, 

responsável pela coordenação e condução das atividades da Comissão, que deverá 

ser representada na sua essência pelas seguintes áreas profissionais: 

• Medicina 

• Enfermagem 

• Nutrição 

• Farmácia 

• Laboratório 

• Administração 

Parágrafo Único - A Presidência da CCIH é exercida por profissional de nível 

superior que é designado pelo Diretor da unidade de saúde, sendo substituído nos 

seus impedimentos eventuais por outro membro da CCIH, delegado por ele. 

Artigo 6º - O SCIH deverá ser integrado por profissionais e técnicos em atividade na 

unidade de saúde, sendo representado por uma Chefia, responsável pela 

coordenação e condução dos trabalhos deste Serviço, compreendendo as seguintes 

categorias: 
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• Médico: 1 (um) profissional para cada 200 leitos ou fração deste, com carga 

horária mínima de 4h/dia. 

• Enfermeira: 1 (um) profissional para cada 200 leitos ou fração deste, com 

carga horária mínima de 6h/ dia e dedicação exclusiva. 

• Técnico de Enfermagem: 1 (um) profissional para cada 100 leitos ou fração 

deste, com dedicação exclusiva. 

• Responsável pelo Serviço de Higiene Hospitalar 

• Responsável pelo Serviço de Lavanderia 

• Secretária. 

Parágrafo Único - O enfermeiro do SCIH poderá acumular a responsabilidade pelo 

Serviço de Higiene Hospitalar e Lavanderia Hospitalar. 

Artigo 7° - O SCIH desenvolverá ações de prevenção e controle de Infecção 

Hospitalar junto aos diversos segmentos da unidade de saúde. 

CAPÍTULO IV - DA COMPETÊNCIA DA CCIH E DO SCIH 

Artigo 8º - Compete à CCIH: 

• Ratificar o programa anual de trabalho do SCIH; 

• Avaliar o PICH da unidade de saúde proposto pelo SCIH; 

• Avaliar permanentemente as informações providas pelo Sistema de Vigilância 

e Notificação e aprovar medidas de controle propostas pelo SICH; 

• Comunicar, regular e mensalmente, à Diretoria Geral e Chefias dos diversos 

serviços da unidade de saúde, a situação do controle de Infecção Hospitalar, 

promovendo o debate e a participação da comunidade Hospitalar; 
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• Assessorar a Direção da unidade de saúde em assuntos relacionados à 

prevenção e ao controle de Infecção Hospitalar; 

• Propor diretrizes de atuação em assuntos relevantes para a prevenção e o 

controle de Infecção Hospitalar; 

• Assessorar a Gerência Administrativa da unidade de saúde, em projetos de 

reforma e construção de estruturas físicas hospitalares, bem como na estruturação 

de serviços; 

• Acompanhar e participar das ações do Ministério da Saúde, Sistema Único de 

Saúde, associação de profissionais e instituições de ensino, para envolvimento em 

atividades de prevenção e controle de Infecção Hospitalar. 

Artigo 9º - Compete ao SCIH: 

• Elaborar, implantar, manter e avaliar permanentemente o PCIH dos pacientes 

internados e de alta hospitalar; 

• Elaborar, implantar, manter e avaliar permanentemente o Sistema de 

Vigilância, Notificação e Investigação Epidemiológicas de Infecção Hospitalar, 

investigando casos de surtos, sempre que necessàrio, bem como a implantação de 

medidas imediatas de controle; 

• Elaborar e acompanhar, conjuntamente com os Chefes de Serviços da 

unidade de saúde, normas, rotinas, procedimentos, padronização e recomendações 

especificas, pertinentes à prevenção e ao controle de Infecções Hospitalares; 

• Estabelecer e acompanhar rotinas e precauções específicas da unidade de 

saúde; 

• Elaborar e acompanhar rotinas, normas, procedimentos e precauções 

específicas, bem como estabelecer responsabilidades para utilização de recursos e 

emprego de determinadas técnicas que oferecem maiores riscos de Infecção 

Hospitalar, tais como: 
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Anestesia, Terapia de Inalação, Traqueostomia, Cateterização de Vasos, 

Sondagem, Esterilização Química e Física e Cirurgias Laparoscópicas. 

• Elaborar e acompanhar técnicas e rotinas para pacientes internos no 

isolamento; 

• Elaborar e acompanhar os padrões de circulação de pessoas, do sistema de 

transporte de materiais, equipas e resíduos hospitalares (destinação), do sistema de 

ventilação e controle de circulação de ar, de controle de insetos e roedores etc.; 

• Elaborar, implantar e avaliar permanentemente um sistema de fiscalização e 

avaliação de serviços, de recursos humanos, de estrutura física e de equipamentos 

hospitalares no aspecto da prevenção e controle de Infecção Hospitalar; 

• Elaborar e implantar rotineiramente programa de treinamento e cursos de 

atualização em Infecção Hospitalar dirigidos ao quadro de recursos humanos da 

unidade de saúde ou de outras Instituições participantes do SUS; 

• Elaborar, implantar, acompanhar e avaliar um programa de identificação, 

avaliação prevenção e tratamento de infecção no corpo funcional da unidade de 

saúde; 

• Elaborar, implantar, acompanhar e avaliar regularmente programa para 

acompanhantes e visitantes; 

• Emitir parecer de ordem técnica para licitação e compra de materiais médicos 

hospitalares, levando-se em consideração a qualidade, custo/beneficio e a realidade 

administrativo-financeira da unidade de saúde; 

• Elaborar e divulgar, mensalmente, relatório referente à situação do controle 

de Infecção Hospitalar, fornecendo ampla divulgação a todos os serviços existentes 

no hospital; 

• Cooperar amplamente com o SUS, cumprindo todas as normas e exigências 

estabelecidas relativas à prevenção e ao controle de Infecção Hospitalar, bem como 

fornecer informações epidemiológicas solicitadas pelas autoridades sanitárias 
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competentes; 

• Notificar aos organismos de gestão estadual e/ou municipal do SUS os casos 

diagnosticados ou suspeitos sob vigilância epidemiológica ocorridos na unidade de 

saúde, bem como atuar cooperativamente com os serviços de saúde pública, 

sempre que solicitado. 

CAPÍTULO V· DO PESSOAL E SUAS ATRIBUIÇÕES 

Artigo 1 Oº - Ao Presidente da CCIH compete: 

• Exercer a Presidência e representar a Comissão em todos os órgãos 

colegiados deliberativos e formuladores de política institucional existente (ou que 

venham a existir) na unidade de saúde, bem como a nível externo, quando 

solicitado; 

• Convocar, presidir e elaborar as pautas de reuniões da CCIH; 

• Cumprir e fazer cumprir as deliberações da CCIH e do SCIH; 

• Dirigir, coordenar, supervisionar e avaliar todas as atividades desenvolvidas 

pela CCIH e pelo SCIH; 

• Apresentar ao Diretor da unidade de saúde, mensalmente e atualizado, 

relatório elaborado pelo SCIH, informando a situação existente no aspecto da 

Infecção Hospitalar; 

• Apresentar ao SUS, semestralmente ou quando solicitado, as atividades 

desenvolvidas e a situação interna relativa ao controle de Infecção Hospitalar; 

• Encaminhar oficialmente ao Diretor Técnico e/ou clínico da unidade de saúde 

as resoluções da CCIH e do SCIH; 

• Apresentar à Direção da unidade de saúde os nomes de profissionais para 

comporem a CCH e o SCIH; 
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• Propor à Direção da unidade de saúde diretrizes, contratação de pessoal e 

normalização de medidas que visem a melhoria do padrão de assistência 

relacionado com a prevenção e controle de Infecção Hospitalar; 

• Exercer demais atividades relacionadas às finalidades desta Comissão. 

Artigo 11 º - Aos demais membros da CCIH, conjuntamente com seu Presidente, 

compete: 

• Ratificar o programa anual de trabalho do SCIH; 

• Avaliar a unidade de saúde de modo contínuo; 

• Avaliar rotineiramente as informações promovidas pelo sistema de vigilância 

epidemiológica e aprovar as medidas de controle propostas pelo SCIH; 

• Colaborar com o Presidente da Comissão em todas as suas atribuições; 

• Participar com os demais membros do SCIH, da elaboração de propostas de 

atuação e implementação em assuntos relevantes para o controle de Infecção 

Hospitalar. 

Parágrafo Primeiro - ao representante do serviço médico também compete colaborar 

com a CCIH na implementação das ações de controle de Infecções Hospitalares, 

nas áreas específicas de sua responsabilidade; 

Parágrafo Segundo - ao representante do serviço de enfermagem compete 

colaborar com a CCIH para que haja uma adesão máxima do Serviço de 

Enfermagem à política de controle de infecções adotadas pela instituição; 

Parágrafo Terceiro - ao representante do serviço de farmácia compete: 

• Elaborar levantamento do consumo de antimicrobianos, e informar ao SCIH; 

• Cooperar efetivamente com a política de controle de antimicrobianos, 

adotadas na unidade de saúde; 
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• Informar ao SCIH o uso inadequado de produtos e materiais que visem o 

controle profilático ou terapêutico da Infecção Hospitalar; 

• Colaborar para avaliação microbiológica dos produtos usados na unidade de 

saúde; 

• Emitir parecer técnico sobre germicidas usados no processamento de áreas, 

artigos, superfícies fixas e assepsias realizadas na unidade de saúde; 

• Avaliar e agilizar as solicitações cabíveis, que auxiliem o bom desempenho do 

SCIH, no que diz respeito à prevenção e controle das infecções hospitalares; 

• Apoiar os atos do SCIH para difusão de medidas de prevenção e controle de 

Infecção Hospitalar. 

Parágrafo Quarto: ao representante da administração compete: 

• Avaliar e agilizar as solicitações cabíveis, que auxiliem no bom desempenho 

do SCIH, no que diz respeito à prevenção e controle das Infecções Hospitalares; 

• Apoiar os atos do SCIH para difusão de medidas de prevenção e controle das 

Infecções Hospitalares. 

Artigo 12º - Ao chefe do SCIH compete: 

• Exercer a Chefia e representar o Serviço em atividades internas técnico 

administrativas e acadêmico-científicos e externas à na unidade de saúde, quando 

solicitado; 

• Convocar, coordenar e elaborar pautas das reuniões do SCIH; 

• Cumprir e fazer cumprir as deliberações do SCIH; 

• Dirigir, coordenar, supervisionar, avaliar e participar efetivamente de todas as 

atividades executivas desenvolvidas pelo SCIH: 

• Apresentar aos membros da CCIH, mensalmente e atualizado, relatório das 
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Hospitalar; 

• Elaborar e executar, após ratificação pela CCIH, o programa anual de 

trabalho do SCIH; 

• Elaborar e executar, após ratificação pela CCIH, o Programa de Controle de 

Infecção Hospitalar; 

• Elaborar e executar, após ratificação pela CCIH, o Sistema de Vigilância, 

Notificação e Investigação Epidemiológicas da unidade de saúde; 

• Colaborar com a ação fiscalizadora do Serviço de Vigilância Sanitária do 

SUS, fornecendo as informações epidemiológicas solicitadas pelas autoridades 

sanitárias; 

• Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos identificados e 

executar as medidas de controle necessárias; 

• Elaborar, executar; supervisionar e avaliar normas e rotinas técnico

administrativas visando a prevenção e controle de Infecção Hospitalar, bem como a 

limitação da disseminação de agentes presentes nas infecções em curso na unidade 

de saúde, por meio de medidas de isolamento e outras de natureza preventiva; 

• Elaborar e implementar programa de Educação Continuada para o quadro de 

recursos humanos da unidade de saúde, executando treinamento para capacitação 

adequada no que diz respeito ao controle de Infecção Hospitalar; 

• Informar ao SUS, as doenças de notificação compulsória bem como os casos 

ou surtos diagnosticados ou suspeitos de infecções associadas à utilização de 

insumos e produtos industrializados; 

• Exercer demais atividades relacionadas às finalidades deste Serviço. 

Artigo 13º - Ao Médico lnfectologista do SCIH, compete: 

• Participar da elaboração, implementação e avaliação do Programa de 
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Controle de Infecção Hospitalar; 

• Realizar busca ativa de casos de Infecção hospitalar; 

• Participar da Programação de Treinamento do SCIH; 

• Realizar trabalhos científicos em controle de Infecção Hospitalar; 

• Participar de discussões de casos clínicos e da adoção de medidas para a 

prevenção e controle de Infecção Hospitalar; 

• Participar das reuniões do serviço; 

• Colaborar na investigação epidemiológica de casos e surtos, participando da 

implementação de medidas de controle; 

• Elaborar parecer técnico em relação ao controle de Infecção Hospitalar 

quando solicitado; 

• Participar do controle do uso de antimicrobiano; 

• Avaliar pacientes com Infecção Hospitalar quanto à conduta terapêutica; 

• Supervisionar estagiários do SCIH; 

• Participar da consolidação e análise dos dados estatísticos. 

Artigo 14º -À Enfermeira do SCIH compete: 

• Participar da elaboração, implementação e avaliação do Programa de 

Controle de Infecção Hospitalar; 

• Realizar busca ativa de casos de Infecção Hospitalar; 

• Participar das atividades de ensino em colaboração com Recursos Humanos; 

• Realizar trabalhos científicos em controle de Infecção Hospitalar; 

• Participar de discussões de casos clínicos e da adoção de medidas para a 
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prevenção e controle de infecção hospitalar; 

• Participar das reuniões de serviços; 

• Colaborar na investigação epidemiológica de casos e surtos, participando da 

implementação de medidas de controle; 

• Elaborar parecer técnico em relação do controle de Infecção Hospitalar, 

quando solicitado; 

• Supervisionar estagiários do SCIH, na exixtência dos mesmos; 

• Participar da consolidação e análise dos dados estatísticos; 

• Assumir a responsabilidade técnica do Serviço de Higienização e da 

Lavanderia. 

Artigo 15' - São atribuições da Secretária do SCIH: 

• Organizar administrativamente o setor; 

• Arquivar documentos e relatórios em geral; 

• Digitar os documentos e trabalhos produzidos; 

• Auxiliar todos os membros da equipe para o bom andamento do serviço; 

• Realizar trabalhos externos do serviço, na área interna da unidade de saúde, 

quando necessário; 

• Participar do levantamento de dados para pesquisa ou relatórios; 

• Gerar dados no computador e retirar relatórios; 

• Manter atualizada a agenda de atividade do SCIH; 

• Secretariar reuniões do SCIH, quando convocado; 

• Organizar materiais didáticos e de pesquisa; 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua itapeva, 202 ! Conjunto 34, Belo Vísto~ São Pauio/SP 

CNPJ: 19324,171/0001~02- Telefone: {11} 3141~1118 

www.imed,org.br - projetos@irned<org.br 

00272 



~ IMED 

• Transcrever as notificações compulsórias para formulários apropriados; 

• Receber profissionais e estudantes que procurem o SCIH, encaminhando-os 

aos membros do serviço, quando necessário; 

• Desempenhar outras atribuições ocasionais, que contribuam para o bom 

andamento do SCIH. 

Parágrafo Único - A Secretária é exercida por auxiliar administrativa indicada e 

nomeada pela Gerente Administrativo da unidade de saúde. 

CAPÍTULO VI - DO FUNCIONAMENTO DA CCIH E SCIH 

Artigo 20º - A CCIH reunir-se-á ordinariamente a cada mês e extraordinariamente 

por convocação do Diretor Técnico em decorrência de proposição da maioria 

simples de todos os membros. As reuniões serão realizadas com a presença da 

maioria absoluta de seus membros, e em segunda convocação, com qualquer 

número. 

Artigo 21º - O SCIH reunir-se-á ordinariamente semanalmente e extraordinariamente 

por convocação de sua Chefia ou em decorrência de preposição da maioria simples 

dos seus componentes. 

Parágrafo Único - as reuniões deverão obrigatoriamente ser registradas em atas 

escritas que quando solicitadas serão apresentadas como documentos ao sistema 

de vigilância sanitária das diferentes instâncias municipal, estadual e federal. 

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 22º - O Presidente da CCIH e o Chefe do SCIH, conjuntamente com seus 

membros específicos, poderão definir resoluções para situações não previstas no 

presente Regimento. 
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Artigo 23º - Os casos omissos e dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento 

serão solucionados pela CCIH, ouvindo os integrantes da SCIH. 

OBJETIVOS DA COMISSÃO PARA O PRIMEIRO ANO DE CONTRATO 

• Identificar, entre os profissionais do HUTRIN, indivíduos com perfil adequado 

para compor a comissão. 

• Nomear oficialmente os membros da Comissão. 

• Validação, pela Comissão, da proposta de Regimento Interno. 

• Mapear fontes de informação para realização das atividades. 

• Reunião com o Corpo Clínico para apresentação das finalidades e objetivos 

da Comissão. 

• Elaboração de relatório mensal. 

• Reuniões Mensais. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL 

i, MÊS ATIVIDADES 
·--

1. Identificar, entre os profissionais da unidade de saúde, aqueles 
que possuem perfil adequado para compor a Comissão Eleitoral. 

----------
2. Nomear oficialmente os membros da Comissão Eleitoral. 
3. Realizar treinamento - Palestra (Responsável: Comissão 

M1e Eleitoral). 

M2 4. Publicar edital de convocação das eleições (Responsável: 
Comissão Eleitoral). 
5. Realizar a eleição e publicar o resultado. 
6. Informar o resultado da eleição ao Conselho Regional de 
Enfermagem 

---·--· 
7. Elabora ão de um Plano de A ões. ç ç 
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1. Validação, pela Comissão, da proposta de Regimento Interno. 

M3 
2. Realizar reunião ordinária. 

3. Reunião com o Corpo de Enfermagem para apresentação das 
finalidades e objetivos da Comissão. 

M4 
1. Elaboração de relatório mensal. 
2. Realizar reunião ordinária. 

M5 
1. Elaboração de relatório mensal. 
2. Realizar reunião ordinária. 

M6 
1. Elaboração de relatório mensal. 
2. Realizar reunião ordinária. 

--

M7 
1. Elaboração de relatório mensal. 
2. Realizar reunião ordinária. 

M8 
1. Elaboração de relatório mensal. 
2. Realizar reunião ordinária. 
1. Elaboração de relatório mensal. 

M9 2. Realizar reunião ordinária. 
·---

3. Realizar treinamento - Palestra 

M10 
1. Elaboração de relatório mensal. 
2. Realizar reunião ordinária. 

M11 
1. Elaboração de relatório mensal. 
2. Realizar reunião ordinária. 
1. Elaboração de relatório mensal. 

M12 2. Realizar reunião ordinária. 
-

3. Realizar treinamento - Palestra 

Implementação do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar - NVEH 

O NVEH será o órgão responsável pela realização de vigilância epidemiológica de 

Doenças de Notificação Compulsória - DNC no âmbito do HUTRIN, assim como o 

responsável pelas ações relacionadas a outros agravos de interesse epidemiológico. 

Estará subordinado ao SCIH sendo o esponsável pelo planejamento e execução das 

ações de epidemiologia hospitalar, incluindo a vigilância epidemiológica das doenças 

de notificação compulsória /ou outros agravos de interesse para a saúde pública. 

A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer orientação técnica 

permanente para os profissionais de saúde sobre doenças/agravos, fatores que a 

condicionam e medidas de controle, além de constituir importante instrumento para 
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subsidiar o planejamento, a organização, a operacionalização e a normatização de 

atividades técnicas correlatas no âmbito hospitalar. 

A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções 

específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo 

conhecer o comportamento das doenças e agravos como alvo das ações, para que 

as medidas de intervenção pertinentes possam ser desencadeadas com 

oportunidade e eficácia. 

Doenças de Notificaçaõ Compulsória - DNC 

São aquelas que constam da Lista de DNC em âmbito mundial, nacional, estadual e 

municipal. São doenças cuja gravidade, capacidade de disseminação do agente 

causador e potencial de causar surtos e epidemias exigem medidas eficazes para a 

sua prevenção e controle. 

A Lista de DNCs esta disponível na Portaria do Ministério da Saúde Nº 204/2016 e 

suas alterações ou através do site: 

http://bvsms.saude.gov. br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt0204 17 02 2016.html 

Funções do NVEH 

• Coleta de dados através de busca ativa e passiva; 

• Processamento dos dados coletados; 

• Alimentar o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN); 

• Trabalhar em parceria com serviço de vigilância epidemiológica municipal e 

estadual; 

• Análise e interpretação dos dados processados; 

• Recomendação de medidas de prevenção e controle apropriadas; 

• Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas; 

• Divulgação de informações pertinentes. 
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Diretrizes 

A criação do NVEH será balizada pelos diretrizes definidas na Portaria do Ministério 

da Saúde Nº 2.529/2004 e suas alterações dadas pela Portaria do Ministério da 

Saúde Nº 2.254/201 O que institui a Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, 

define as competências para a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, 

os critérios para a qualificação das unidades hospitalares de referência nacional e 

define também o escopo das atividades a serem desenvolvidas pelos Núcleos 

Hospitalares de Epidemiologia. 

IMED - Instituto de Medícina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ltapevo, 202 f Conjunta 34, Bela Vista, São Pouio/SP 

CNPJ; 19.324.17"/0001-02 - Telefone; (H) 314J-1128 

www.imed.org,br - projetos@imed.org,br 

002'17 



~ 1Iv1ED 

2.1.B - COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS 

PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO (MEMBROS E FINALIDADE) 

A Comissão de Revisão de Óbitos - CRO será criada e nomeada por ato próprio do 

Diretor Geral e será norteada por Regimento Interno com proposição da 

periodicidade das reuniões, e registro das atividades através de atas, comunicações 

internas e relatórios, com posterior divulgação a comunidade interna de 

colaboradores. 

A CRO será criada em atendimento as determinações da Portaria do Ministério da 

Saúde/GM Nº 1 .405, de 29 de junho de 2006 (e suas alterações), que instituiu a rede 

Nacional de Serviços de Verificação de Óbito e Esclarecimentos da Causa Mortis e 

da Resolução do Resolução do Conselho Federal de Medicina CFM Nº 2.171/2017 

que regulamenta e normatiza as Comissões de Revisão de Óbito, tornando-as 

obrigatórias nas instituições hospitalares e Unidades de Pronto Atendimento. 

Abaixo serão citados os objetivos, perfil e competências dos membros, reuniões 

(frequência e controle das mesmas) e objetivos para o primeiro ano de contrato. 

DEFINIÇÃO 

A CRO é definida como uma instância autônoma que tem em seu foco a analise das 

causas de morte de pacientes internados, bem como os procedimentos e condutas 

profissionais realizadas durante a permanência na unidade de saúde. 

Indiretamente, esta comissão se resume à um importante "instrumento" para a 

avaliação dos óbitos em uma unidade de saúde, que buscam determinar a 

cronologia dos eventos que culminaram com a morte de pacientes internados na 

unidade de saúde. 

Desta forma, podemos identificar as causas de morte mais frequentes e rastrear 
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possíveis condutas inadequadas que possam ter contribuído para o desfecho, assim 

como contribuir para o aperfeiçoamento das atividades de assistência em uma 

unidade de saúde. Esta comissão estará subordinada a Diretoria Técnica da 

Unidade de Saúde. 

FINALIDADE 

A CRO será norteada por Regimento Interno com proposição da periodicidade das 

reuniões e registro das atividades através de atas, comunicações internas e 

relatórios, com posterior divulgação a comunidade interna de colaboradores. 

As responsabilidades sociais da unidade de saúde em relação à assistência e 

pesquisa são de alta relevância. O compromisso com o paciente será uma questão 

fundamental dentro deste contexto e, para isso, a CRO desempenha um papel 

importante. 

As finalidades da CRO, no âmbito da qualidade abrangem os seguintes itens: 

-Identificar aspectos clínicos e epidemiológicos relacionados aos óbitos ocorridos na 

unidade de saúde; 

-Analisar questões éticas e legais relacionadas ao atendimento aos pacientes que 

evoluíram a óbito; 

-Contribuir para a identificação de questões relacionadas à mortalidade da região; 

-Contribuir para a melhoria da qualidade da assistência prestada a população da 

região. 

Através da avaliação dos óbitos, assim como dos indicadores resultantes destas 

avaliações, esperasse atingir a qualidade na realização dos processos que balizam 

a comissão, sendo estes: 

Nº de Declarações de Óbitos preenchidas corretamente. 
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Nº de Declarações de Óbitos canceladas. 

Nº de Declaração de Óbitos extraviadas. 

Nº de Declarações de óbitos preenchidos por médicos externos. 

MEMBROS/COMPONENTES 

Os membros da CRO deverão ser eleitos, conforme a legislação vigente, pelo corpo 

clinico da unidade de saúde. 

O número de membros da CRO não poderá ser inferior a três. A critério da 

Comissão poderão ser convidados outros profissionais de saúde a participar de 

reuniões específicas ou rotineiras. 

COMPETÊNCIAS 

Compete a CRO a avaliação de todos os óbitos ocorridos na Unidade, bem como 

dos laudos de todas as necropsias, solicitando, inclusive, se necessário, os laudos 

do Instituto Médico Legal e do Serviço de Verificação de Óbitos. 

REUNIÕES (FREQUÊNCIA E CONTROLE DAS MESMAS) 

A periodicidade das reuniões ordinárias deverá ser mensal. 

Nota 01 • A CRO deverá manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica da 

Unidade, com a qual deverão ser discutidos os resultados das avaliações. enviando 

seus relatórios a Diretoria Técnica da unidade de saúde. 

Para cada reunião realizada se lavrará ata, a qual será subscrita pelos presentes e 

encaminhada ao Diretor da Unidade de saúde. 
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PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO 1 • DOS OBJETIVOS 

Artigo 1º - Os objetivos deste regimento visam à padronização de critérios 

importantes para melhorar o funcionamento da Comissão, estabelecer condições 

mínimas de composição e fortalecer a Comissão junto à administração e ao corpo 

clínico. 

CAPÍTULO li · DAS FINALIDADES 

Artigo 2º - Analisar os óbitos, os procedimentos e condutas profissionais realizadas, 

bem como a qualidade de informações dos atestados de óbitos. 

Artigo 3º - É um órgão de assessoria diretamente vinculado à Diretoria Técnica ou 

Clínica da unidade de saúde. 

CAPÍTULO Ili • DA COMPOSIÇÃO 

Artigo 4º - A composição mínima da Comissão deverá ser de dois membros 

médicos, um enfermeiro, um assistente social e um psicólogo podendo ser superior 

a isso de acordo com a necessidade, e com preferência para profissionais com 

dedicação exclusiva. 

Artigo 5° - Poderá haver representantes dos serviços abaixo definidos, conforme sua 

existência/perfil na unidade de saúde: 

• Anestesiologista; 

• Unidade de Terapia Intensiva; 

• Clínica Obstétrica e Ginecológica; 
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• Pronto-Atendimento; 

• Serviço de Clínica Médica; 

• Serviço de Cirurgia; 

• Especialidade definida a critério da Diretoria; 

• Serviço de Enfermagem; 

• Serviço de Assistência Social; 

• Serviço de Psicologia; 

• Serviço de Faturamento. 

CAPÍTULO IV - DA COMPETÊNCIA 

Artigo 6º - Ao presidente da CRO, além das outras instituídas neste regimento, 

compete: 

• Presidir as reuniões ordinárias; 

• Convocar reuniões extraordinárias sempre que necessário; 

• Encaminhar aos membros da Comissão as propostas técnicas e 

administrativas de funcionamento da CRO para apreciação e aprovação; 

• Representar a CRO sempre que solicitado; 

• Nos impedimentos, este indicará um representante para substituí-lo; 

• Subscrever todos os documentos e resoluções da comissão previamente 

aprovados pelos membros desta; 

• Fazer cumprir o regimento; 
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• Nas decisões da comissão, além do seu voto, terá o voto de qualidade (voto 

de Minerva); 

• Indicar seu vice-presidente; 

• Zelar pelo sigilo ético das informações. 

As atribuições do vice-presidente serão assumir as atividades do presidente na sua 

ausência; 

Artigo 7° - À Comissão de Revisão de Óbitos compete: 

• Emitir parecer técnico ou relatório quando solicitado pela Comissão de Ética 

Médica ou outro serviço interessado; 

• Assessorar a Direção Técnica em assuntos de sua competência; 

• Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando 

a qualidade com atuação de Educação Permanente; 

• Desenvolver atividades de caráter técnico científico com fins de subsidiar 

conhecimentos relevantes a Instituição; 

• Desenvolver, acompanhar e garantir o cumprimento das ações das 

orientações da CRO; 

• Divulgar e promover ações que viabilizem o cumprimento das medidas 

aprovadas nas reuniões da CRO; 

• Avaliar periodicamente os dados referentes à ocorrência de óbitos; 

• Zelar pelo sigilo ético das informações. 

CAPÍTULO V - DO FUNCIONAMENTO 

Artigo 8º- A CRO da unidade de saúde será presidida por um médico, nomeado 
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através de Portaria Interna pela Direção Geral. 

CAPÍTULO IV - DAS ATRIBUIÇÕES 

Artigo 9º - São atribuições de todos os membros da CRO: 

• Desenvolver atividades de caráter técnico-científico com fins de subsidiar 

conhecimentos relevantes. 

Artigo 1 Oº - São atribuições da Secretaria da Comissão: 

• Receber e protocolar os processos e expedientes; 

• Lavrar a ata das sessões/reuniões; 

• Convocar os membros da comissão para as reuniões determinadas pelo 

presidente; 

• Organizar e manter o arquivo da comissão; 

• Preparar a correspondência; 

• Solicitar ao SAME (Serviço de Arquivo Médico) todos os prontuários que 

serão avaliados, assim como devolvê-los em 24 horas após o trabalho realizado. 

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 11 º - As reuniões da CRO serão realizadas mensalmente, com agendamento 

anual (última terça-feira do mês), convocadas pelo Presidente. Com local e horário, 

previamente definidos e informados 

Artigo 12º - As reuniões extraordinárias serão realizadas sempre que necessário. 
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Artigo 13º - As decisões consideradas Resoluções serão submetidas à Diretoria 

geral, para os encaminhamentos necessários. 

Artigo 14º - O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável conforme 

definição da Diretoria Geral. 

Artigo 15º - O presidente da comissão, assim como todos os membros serão 

nomeados pelo Diretor Geral da unidade de saúde. Os cargos de vice-presidente e 

secretário poderão ser definidos pela comissão. 

Artigo 16º - As decisões da comissão serão tomadas após aprovação, por meio de 

votação aberta e justificada por maioria simples dos membros presentes. 

Artigo 17° - Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, bem 

como de normas de preenchimento e qualidade do atestado de óbito ou relatórios de 

biópsias, será designado um relator ou convidado um consultor, o qual apresentará 

parecer sobre o assunto, em prazo pré-estabelecido. 

Artigo 18º - Poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para participar 

das reuniões, desde que autorizado em plenária prévia. 

Artigo 19º - As reuniões da comissão deverão ser registradas em ata resumida e 

arquivada uma cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos 

membros presentes, resumo do expediente e decisões tomadas. 

Artigo 20º - Após cada reunião, o grupo deverá elaborar um relatório e enviá-lo à 

Comissão de Ética Médica, Diretoria Técnica e Gerência/Coordenação de 

Enfermagem. 

Artigo 21 º - O envio de informações e indicadores operacionais deverá ser mensal e 

anexado a ata da reunião ordinária. 

Artigo 22º - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelos membros da 

CRO, em conjunto com o Diretor Técnico da unidade de saúde. 

Artigo 23º - Os assuntos tratados pela comissão deverão ser guardados em sigilo 
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ético por todos os membros. 

Artigo 24º - Será solicitada a exclusão do membro efetivo que, sem justificativa, 

faltar a três reuniões consecutivas, ou cinco alternadas, durante um ano. 

Artigo 25º- Nenhum membro da CRO, com exceção do Presidente, pode falar em 

nome da comissão sem que para isso esteja devidamente autorizado, em situações 

não padronizadas pela CRO. 

Artigo 26º - A qualquer tempo, por decisão da maioria de seus membros, ou por 

eventuais exigências de adoção de novas legislações pertinentes ao assunto, 

poderá ser alterado o presente regimento, devendo a alteração ser obrigatoriamente 

submetida á apreciação da Direção Geral. 

Artigo 27° - Este regimento entra em vigor na data de sua publicação. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL 

MÊS ATIVIDADES ' 

1. Criar a Comissão de Revisão de Obitos (CRO), através de 
uma Resolução do Diretor Geral, indicando nominalmente 
seus membros. 
2. Aprovar o Regimento Interno da CRO 
3. Elaborar o Programa de Ação para o primeiro ano de 

M1 e M2 
atuação da CRO. 
4. Elaborar relatórios de avaliação e acompanhamento das 
atividades desenvolvidas. 

5. Elaborar programa de palestras. 
6. Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês). 
7. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos 
óbitos; 
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M3 

1. Elaborar normas para auditoria e revisão dos prontuários de 
pacientes que foram a óbito; 
2. Normatizar o adequado registro e preenchimento dos 
atestados de óbitos; 
3. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos 
óbitos; 

4. Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês). 
5. Realizar treinamento - Palestra 

1------+--------------·--~------------------------, 
1.Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos 

M4 óbitos; 
2.Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês). 

f---------+----

M5 

M6 

M7 

•M8 

M9 e 
M10 

M11 

M12 

1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos 
óbitos; 

2. Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês). 

1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos 
óbitos; 

2. Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês). 
·------- ------·-- ---- o 

3. Realizar treinamento - Palestra 
1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos 
óbitos; 
2. Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês) 
1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos 
óbitos; 
2. Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês). 

------·-··----
1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos 
óbitos; 
2. Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês). 
3. Realizar treinamento - Palestra. i 

···---
1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos' 
óbitos; 
2. Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês). 
1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos 
óbitos; 

--
2. Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês). 
1. Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos 
óbitos; 

2. Reunião ordinária a CRO (última terça-feira do mês). 
--
3. Realizar treinamento - Palestra. 
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2.1.C - COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS E ORGANIZAÇÃO DO 

SERVIÇO DE ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS E DE ESTATÍSTICA 

A Comissão de Revisão de Prontuários - CRP será criada e nomeada por ato próprio 

do Diretor Geral e será norteada por Regimento Interno com proposição da 

periodicidade das reuniões e registro das atividades através de atas, comunicações 

internas e relatórios, com posterior divulgação a comunidade interna de 

colaboradores. Será formada por profissionais de diferentes formações (médicos, 

enfermeiros, administradores, etc.) indicados pela Diretoria. 

A criação da CRP deverá atender à Resolução do Conselho Federal de Medicina 

CFM Nº 1.638/2002 que define prontuário médico e torna obrigatória a criação da 

Comissão de Revisão de Prontuários nas instituições de saúde. 

A CRP avalia o preenchimento e a qualidade dos prontuários dos pacientes que 

estiveram internados na Unidade, através de um instrumento padronizado e pré 

definido em Regimento Interno. 

Esta comissão tem como principal objetivo melhorar a qualidade dos prontuários e a 

assistência ao paciente, mantendo estreita relação com a Comissão de Ética Médica 

da Unidade para discussão dos resultados das avaliações realizadas. 

Neste item também apresentaremos a organização específica do Serviço de Arquivo 

de Prontuários Médicos - SAME, incluindo os turnos de funcionamento, modelos de 

fichas, sistema de arquivamento e controle. 

DEFINIÇÃO 

A CRP é um órgão multidisciplinar que assessorará o Diretor Técnica da unidade de 

saúde, e se empenhará em conhecer, estudar e aplicar da melhor forma possível os 

preceitos éticos e legais relativos ao prontuário de seus pacientes, nas questões 

referentes ao registro das informações relevantes; á guarda e armazenamento 
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destas informações e à manutenção do sigilo e privacidade das mesmas. 

Entende-se por Prontuário do Paciente o conjunto de documentos gerados a partir 

do ato assistencial, por todos os profissionais do hospital envolvidos, quer seja a 

nível ambulatorial ou de internação. 

FINALIDADES 

• Corrigir fatores que não estão permitindo a continuidade da assistência; 

• Identificar meios que possibilitem: a elaboração do diagnóstico, avaliação 

mais eficiente do paciente, a comunicação entre diferentes equipes e entre 

diferentes períodos de tempo; 

• Garantir que o prontuário seja uma fonte de segurança para o paciente, 

informando sobre alguma reação adversa a medicamentos que o paciente possa ter; 

• Garantir que o prontuário seja uma fonte de segurança para os profissionais 

de saúde que o utilizam: para fins ético-legais, comprovando a presteza e o correto 

atendimento ao pac·1ente; 

• Garantir que o prontuário seja uma fonte de pesquisa: prontuários 

corretamente preenchidos são preciosos auxiliares para a pesquisa, fornecem dados 

que possibilitam a realização de trabalhos científicos que irão beneficiar o tratamento 

das doenças. 

MEMBROS/COMPONENTES 

A Comissão deverá ser criada por designação do Diretor Geral devendo ser 

coordenada por um médico e ser composta pelos demais profissionais da unidade 

de saúde, a saber: 

• Enfermeiro 
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• Técnico de Enfermagem 

• Assistente Social 

• Nutricionista 

• Fisioterapeuta 

• Outros profissionais de níve superior da área assistência! e/ou administrativa. 

COMPETÊNCIAS 

Através da justa e rigorosa observância dos itens a serem monitorados e avaliados 

periodicamente de forma amostral de um número "N" de prontuários, a Comissão 

deverá observar uma séria de os itens mínimos que deverão constar 

obrigatoriamente do prontuário do paciente, a saber: 

• Identificação correta do paciente - nome completo, data de nascimento (dia, 

mês e ano com quatro dígitos), sexo, nome da mãe, naturalidade (indicando o 

município e o estado de nascimento), endereço completo (nome do logradouro, 

número, complemento, bairro/distrito, município, estado e CEP); 

• Tipo de impresso que foi utilizado para o registro das informações (evolução 

multidisciplinar, prescrição, laudos, etc.) 

• Dados referentes á anamnese, exame físico, exames complementares 

solicitados e seus respectivos resultados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico 

definitivo tratamento efetuado; 

• Evolução diária do paciente, com data e hora, discriminação de todos os 

procedimentos aos quais foi submetido e identificação dos profissionais que os 

realizaram, assinados eletronicamente quando elaborados e/ou armazenados em 

meio eletrônico; 

• Assegurar a responsabilidade do preenchimento, guarda e manuseio dos 
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prontuários, que cabem ao médico assistente, à chefia da equipe, à chefia da Clínica 

e à Direção Técnica da unidade. 

Todos os itens são avaliados através de um questionário/folha de avaliação 

propriamente desenhado para tal e os resultados serão encaminhados e avaliados 

pela alta Direção da unidade de saúde. 

Os resultados de cada avaliação apontam de forma direta e indireta o modo como os 

registros de informações nos prontuários estão sendo executados, sejam estes 

dentro ou fora de padrões de qualidade pré-definidos. 

Mediante aos resultados das avaliações realizadas pelos membros da CRP, serão 

propostos planos de ação para a correção dos erros e aprimoramento no 

preenchimento dos prontuários. 

REUNIÕES (FREQUÊNCIA E CONTROLE DAS MESMAS) 

A periodicidade das reuniões ordinárias deverá ser mensal. 

Nota 01: A CRP deverá manter estreita relação com a Comissão Ética Médica e de 

Enfermagem da Unidade, com a qual deverão ser discutidos os resultados das 

avaliações, enviando seus relatórios ao Diretor Técnico, Geral e ao Coordenador 

Geral de Enfermagem. 

Para cada reunião realizada pela CRP se lavrará ata, a qual será subscrita pelos 

presentes e encaminhada ao Diretor Técnico e ao Coordenador Geral de 

Enfermagem. 
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PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO-CRP 

CAPÍTULO 1- DAS JUSTIFICATIVAS LEGAIS 

Artigo 1 º - A Comissão de Revisão de Prontuário (CRP), designada através de 

Portaria Interna, executa o papel de Assessoria à Diretoria Técnica da unidade de 

saúde. 

CAPÍTULO li - DAS FINALIDADES 

Artigo 2º - Atender a Resolução CFM Nº. 1.638/2002, que define prontuário como o 

documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens 

registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do 

paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que 

possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a 

continuidade da assistência prestada ao indivíduo. 

Artigo 3º. É um órgão de assessoria diretamente vinculado à Diretoria Técnica da 

unidade de Saúde. 

CAPÍTULO Ili - DA COMPOSIÇÃO 

Artigo 4º - A composição mínima da comissão deverá ser de quatro membros, 

sendo: 

1 (um) médico; 

1 (um) enfermeiro; 

1 (um) nutricionista e 

1 (um) membro do Serviço de Arquivo Médico (SAME). 
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Artigo 5º - A critério da Diretoria e dê! própria comissão, a carga horária total do 

membro poderá ser de uso exclusivo da comissão, desde que respeitadas às 

necessidades dos serviços. 

CAPÍTULO IV · DA COMPETÊNCIA 

Artigo 6º - Ao presidente da CRP além das outras instituídas neste regimento, 

compete: 

• Presidir as reuniões ordinárias: 

• Convocar reuniões extraordinárias sempre que necessário; 

• Encaminhar aos membros da Comissão as propostas técnicas e 

administrativas de funcionamento da CRP para apreciação e aprovação; 

• Representar a CRP sempre que solicitado; 

• Nos impedimentos, este indicará um representante para substituí-lo; 

• Subscrever todos os documentos e resoluções da comissão previamente 

aprovados pelos membros desta; 

• Fazer cumprir o regimento; 

• Nas decisões da comissão, além do seu voto, terá o voto de qualidade (voto 

de Minerva); 

• Indicar seu vice-presidente; 

• As atribuições do vice-presidente serão assumir as atividades do presidente 

na sua ausência; 

• Zelar pelo sigilo das informações. 

Artigo 7º - À CRP compete: 
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• Emitir parecer técnico ou relatório quando solicitado pela Comissão de Ética 

Médica ou outro serviço interessado; 

• Assessorar a Direção Técnica e Gerência/Coordenação Geral de 

Enfermagem da unidade de saúde em assuntos de sua competência; 

• Definir anualmente metas de melhorias e suas estratégias, sempre buscando 

a qualidade com atuação de Educação Permanente; 

• Desenvolver atividades de caráter técnico científico com fins de subsidiar 

conhecimentos relevantes a Instituição; 

• Desenvolver, acompanhar e garantir o cumprimento das ações das 

orientações da Comissão; 

• Divulgar e promover ações que viabilizem o cumprimento das medidas 

aprovadas nas reuniões da CRP; 

• Avaliar os itens que deverão constar obrigatoriamente nos prontuários; 

• Recomendar inclusão e exclusão de formulários, impressos e sistemas, bem 

como a conservação dos prontuários visando à qualidade dos mesmos; 

• Manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica e Comissão de Ética 

de Enfermagem, com as quais deverão ser discutidos os resultados das avaliações 

feitas; 

• Zelar pelo sigilo ético das informações. 

CAPÍTULO V - DO FUNCIONAMENTO 

Artigo 8º - A CRP será presidida por um médico, nomeado através de Portaria 

Interna pela Diretoria Geral. 
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CAPÍTULO IV - DAS ATRIBUIÇÕES 

Artigo 9º - São atribuições de todos os membros da CRP: 

• Analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos á aos prontuários que lhe 

forem enviados; 

• Elaborar normas para auditoria e revisão dos prontuários; 

• Realizar a revisão dos prontuários de acordo com este regimento; 

• Normatizar e fiscalizar os critérios de adequado registro e preenchimento dos 

itens obrigatórios nos prontuários como: 

• Identificação do paciente em todos os impressos, anamnese, exame físico, 

exames complementares, e seus respectivos resultados, hipóteses 

diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado e outros 

documentos pertinentes ao atendimento; 

* Obrigatoriedade de letra legível do profissional que atendeu o paciente, bem 

como de assinatura e carimbo ou nome legível do profissional e respectiva 

inscrição no conselho de classe; 

* Obrigatoriedade do registro diário da evolução clínica do paciente, bem como 

a prescrição médica consignando data e hora; 

* Tipo de Alta. 

• Criar instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações dos 

prontuários; 

• Elaborar e divulgar indicadores. 

Artigo10º - São atribuições da secretária da Comissão: 

• Receber e protocolar os processos e expedientes; 

• Lavrar a ata das sessões/reuniões; 
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• Convocar os membros da comissão para as reuniões determinadas pelo 

presidente; 

• Organizar e manter o arquivo da comissão; 

• Preparar a correspondência; 

• Solicitar ao SAME (Serviço de Arquivo Médico) todos os prontuários que 

serão avaliados, assim como devolvê-los em 24 horas após o trabalho realizado. 

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 11º- As reuniões da CRP serão realizadas mensalmente, com agendamento 

anual (última quarta-feira do mês), convocadas pelo Presidente, com local e horário, 

previamente definidos e informados. 

Artigo 12º - As reuniões extraordinárias serão realizadas sempre que necessário. 

Artigo 13º - As decisões consideradas Resoluções serão submetidas á Diretoria 

Gerala para os encaminhamentos necessários. 

Artigo 14º - O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável conforme 

definição da Diretoria Geral. 

Artigo 15º - O presidente da comissão, assim como todos os membros, serão 

nomeados pelo Geral da unidade de saúde. Os cargos de vice-presidente e 

secretário poderão ser definidos pela comissão. 

Artigo 16º - As decisões da comissão serão tomadas após aprovação por meio de 

votação aberta e justificada por maioria simples dos membros presentes. 

Artigo 17° - Para apreciação e estudos preliminares de assuntos específicos, será 

designado um relator ou convidado um consultor, o qual apresentará parecer sobre 

o assunto, em prazo preestabelecido. 

Artigo 18º - Poderão ser convidados outros profissionais gabaritados para participar 
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das reuniões, desde que autorizado em plenária prévia. 

Artigo 19º - As reuniões da comissão deverão ser registradas em ata resumida e 

arquivada uma cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos 

membros presentes, resumo do expediente e decisões tomadas. 

Artigo 20º - Após cada reunião, o grupo deverá elaborar um relatório e enviá-lo à 

Comissão de Ética Médica e Diretoria Técnica e Gerência/Coordenação Geral de 

Enfermagem. 

Artigo 21 º - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelos membros da 

CRP, em conjunto com o Diretor Técnico da unidade de saúde. 

Artigo 22º - Os assuntos tratados pela comissão deverão ser guardados em sigilo 

ético por todos os membros. 

Artigo 23º - Será solicitada a exclusão do membro efetivo que, sem justificativa, 

faltar a três reuniões consecutivas, ou cinco alternadas, durante um ano. 

Artigo 24º- Nenhum membro da CRP, com exceção do Presidente, pode falar em 

nome da comissão sem que para isso esteja devidamente autorizado, em situações 

não padronizadas pela CRP. 

Artigo 25º - A qualquer tempo, por decisão da maioria de seus membros, ou por 

eventuais exigências de adoção de novas legislações pertinentes ao assunto, 

poderá ser alterado o presente regimento, devendo a alteração ser obrigatoriamente 

submetida à apreciação da Diretoria Geral. 

Artigo 26º. Este regimento entra em vigor na data de sua publicação. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL 

MÊS 

M1e 
M2 

M3 

M4 

M5 

M6 

M7 

M8 

M9 

i 

ATIVIDADES 

1 - Criar a Comissão de Revisão de Prontuários (CRP), através de 
uma Resolução do Diretor Geral, indicando nominalmente seus 
membros. 

2 - Aprovar o regimento da CRP 

3 - Elaborar o programa de atuação para o primeiro ano de atuação 
da CRP 
4 - Elaborar relatório de avaliação e acompanhamento das 
atividades desenvolvidas. 

5 - Elaborar programa de palestras 

6 - Reunião ordinária da CRP (última quarta-feira do mês) 
7 - Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos 
óbitos 
1 - Elaborar normas para auditoria e revisão dos prontuários de 
pacientes que saíram de alta. 
2 - Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% dos': 

' 

óbitos 

3 - Reunião ordinária da CRP (última quarta-feira do mês) 

4 - Realizar treinamento palestra. 

1 - Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% das altas 

2 - Reunião ordinária da CRP (última quarta-feira do mês) 
1 - Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 
altas; 
2 - Reunião ordinária a CRP (última quarta-feira do mês) 
1 - Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 
altas; 
2 - Reunião ordinária a CRP (última quarta-feira do mês). 
3 - Realizar treinamento - Palestra 

1 - Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 
altas; 
2 - Reunião ordinária a CRP (última quarta-feira do mês). 
1 - Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 
altas; 
2 - Reunião ordinária a CRP (última quarta-feira do mês). 
1 - Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 
altas; 
2 - Reunião ordinária a CRP (última quarta-feira do mês). 

3 - Realizar treinamento - Palestra 
..• 
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1 - Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% das 
M10 altas; 

---··-"--~·--
2 - Reunião ordinária a CRP (última quarta-feira do mês). 

-------

1 - Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% das 
M11 altas; 

2 - Reunião ordinária a CRP (última quarta-feira do mês). 
1 - Realizar a revisão dos prontuários relacionados a 100% das 

M12 
altas; 

2 - Reunião ordinária a CRP (última quarta-feira do mês). 

3 - Realizar treinamento - Palestra 

ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS E DE 

ESTATÍSTICA- SAME: MEMBROS, TURNOS DE FUNCIONAMENTO, MODELOS 

DE FICHAS, SISTEMAS DE ARQUIVAMENTO, SISTEMÁTICA E METODOLOGIA 

DE TRABALHO. 

O Arquivo Médico é um setor administrativo de atividade meio que tem o objetivo de 

controlar, conferir, ordenar e arquivar o prontuário dos pacientes que deram entrada 

numa unidade de saúde. 

O Conselho Federal de Medicina na Resolução CFM Nº 1.638/2002 define 

prontuário do paciente como um documento legítimo e individual deste, contendo 

dados e informações pessoais, procedimentos e tratamento clínico realizado ao 

longo da permanência na unidade de saúde, resultados de exames, situação de 

internação resultados e conclusões. É um instrumento dinâmico que uma vez 

iniciado permanece aberto por tempo indeterminado, atendendo sempre que o 

paciente recorrer à instituição. 

Em todos os serviços de saúde as informações geradas a partir do 

acompanhamento do paciente realizado por todos os profissionais de saúde devem 

estar escritas de modo claro e conciso no prontuário do paciente, garantindo a 

continuidade e qualidade do seu cuidado. 

O prontuário deve ser preservado por no mínimo 20 anos a partir da data do último 

registro, sendo o serviço de saúde o guardião legal deste documento, respondendo 

pela integridade e sigilo de seu conteúdo, assim como a rápida disponibilização das 
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informações quando solicitado judicialmente ou pelo próprio paciente (Resolução 

CFM 1.638/02) 

Em uma unidade de saúde pode-se existir o prontuário eletrônico ou o prontuário 

físico. 

Quando se tratar de prontuário físico ou devido a algumas controvérsias de 

legislações e como segurança utilizaremos o Sistema Dígito Terminal em Cores, 

através do Arquivo Deslizante também. 

Para o arquivamento dos prontuários com maior agilidade e fácil localização, são 

utilizadas 1 O cores combinadas (branco, marrom, verde, preto, violeta, amarelo, 

azul, cinza e vermelho). As cores existentes nas abas do prontuário representam as 

estantes e depois as prateleiras. 

Para entender a sistemática, suponhamos que se queira arquivar o prontuário de 

número 00025. O prontuário (envelope ou pasta) será arquivado na estante de 

número 2 (de cor verde) na prateleira número 5 (cor amarela). 

MEMBROS QUE COMPÕEM O SERVIÇO 

Para os serviços de arquivo e prontuário serão destinados o número de profissionais 

administrativos/operacionais suficientes para suprir as necessidades e demandas da 

unidade de saúde. 

Estes profissionais trabalharão em horário administrativo, com carga horária de 44 

horas semanais, estando subordinados ao Gerente Administrativo da unidade de 

saúde. 

TURNOS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO. 

O SAME funcionará das 08:00 hs às 18:00 hs de segunda às sextas-feiras. 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua JtapevCt~ 202 f Conju,1to 34, Beia Vista? São Pauío/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02 -- Telefone: /11) 3141-1128 

www,fmed,org,br - projeto:i@imed.::Jrg.br 
OOJCO 



~ IMED 

PROCESSOS DE TRABALHO 

Os setores de Arquivo e Prontuário estão interligados e trabalham em consonância 

com a Comissão de Revisão de Prontuários - CRP, que tem por objetivo principal a 

avaliação dos prontuários dos pacientes e sua organização, bem como a elaboração 

de relatórios e protocolos assistenciais que apontem falhas e oportunidades de 

melhorias nos processos, visando responsabilização, guarda e manuseio dos 

prontuários, Tais objetivos estão descritos na Comissão de Revisão de Prontuários 

já apresentada nesta proposta, 

ATRIBUIÇÕES 

Serão atribuições específicas do SAME: 

• Organizar os prontuários; 

• Localizar e fornecer prontuários solicitados para estudos, pesquisa, auditoria; 

• Receber, revisar e ordenar os prontuários de pacientes que saírem por 

qualquer tipo de alta; 

• Manter o controle de saídas e devolução de prontuários médicos, fornecidos 

para os setores da unidade de saúde quando necessário; 

• Arquivar e custodiar os prontuários de internações; 

• Manter o registro numérico nos prontuários; 

• Receber e providenciar respostas de informações aos interessados, quando 

autorizados pela Coordenação, 

PROTOCOLOS DO SAME 

Objetivo: Estabelecer e padronizar os procedimentos a serem seguidos no 

arquivamento dos prontuários, 
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Definições e Siglas: 

Comissão de Revisão de Prontuários - Resolução do CFM Nº 1.638 de 

10/07/2002: Tem por finalidade detectar possíveis falhas no preenchimento do 

documento, uma vez que sua manutenção deve ser permanente determinando, de 

imediato, a correção necessária. 

SADT - Serviço de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento/terapia 

SUS - Sistema Único de Saúde 

Descrição da Instrução de Trabalho: 

AÇÃO 
-

Recebimento e 
Protocolo 

Conferencia e 
Organização 

1

1RESPONSÁVE{ FORl\ílULARIO/ 
MATERIAL 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

1 

Receber os prontuários 
Auxiliar de Protocolo de mediante protocolo, 

Arquivo Recebimento conferindo identificação do 
paciente e total de paginas 

Confira o prontuário com 
check-list da documentação, oi 

prontuário, I 

Verifique a ordem da 
documentação, a paginação e, 

organize o prontuário para 

Auxiliar de Check-list do 
arquivamento se necessário. 

Arquivo prontuário 
Em caso de não conformidade 
na documentação, contate o 
responsável pela entrega do 
prontuário de acordo com o 
protocolo e registre as não 
conformidades, solicitando 

providencias em prazo 
determinado. 
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Realize o arquivamento nos 
Sistema determinado pela 

unidade de saúde (digito 
terminal colorido seqüencial 

digital). 

Envelopes Etiquetas, 
Envelope: identifique o 

Auxiliar de Prateleiras. Sistema 
prontuário através de etiquetas 

Arquivamento 
Arquivo Informatizado ou 

padronizadas no sistema 
escolhido de arquivamento. 

Livro de Registro 
Arquive e registre em sistema 

informatizado ou Livro de 
registro a localização e data da 
movimentação, de modo que o 

rastreamento seja efetivo e 
rápido. 

Separe a amostra determinada 
em regimento pela Comissão 

de Revisão de Prontuários 
para avaliações de qualidade e 

registre em protocolo para a 
Avaliação de Auxiliar de retirada no dia agendado para 

Qualidade Arquivo reunião. 
NOTA: É importante a 

participação do gestor ou 
funcionário de maior 

experiência na Comissão de 
Revisão de Prontuários 

ORGANIZAÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO DE ESTÁTISTICA 

Os diversos níveis de uma unidade de saúde necessitam de informação para o 

planejamento, programação e controle das atividades, bem como para seu 

financiamento e sustentabilidade, para a pesquisa, e para a avaliação da qualidade 

dos serviços prestados. 

Esse serviço se entrosa com os demais serviços técnicos e administrativos da 

Instituição, colaborando com os mesmos no aprimoramento de assistência prestada 

ao paciente. 

! 
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O Serviço de Estatística tem como finalidade organizar dados para avaliar a 

instituição e observar a eficiência dos serviços prestados dentro do menor tempo. É 

a unidade geradora dos KPls. 

Sob esse aspecto é responsável pela coleta, apuração, análise e interpretação dos 

dados obtidos a partir dos prontuários e outras fontes de informação. Consolida os 

dados referentes ao controle das admissões, transferências, altas, óbitos e outros 

indicadores. 

Além disso, analisam taxas, índices, coeficientes e elabora o relatório das atividades 

estatísticas. Fornece informações epidemiológicas (nosologia, incidência de 

doenças, etc.), realiza estimativa e ajuste de modelos de tempo de vida, entre 

outros. 

Os dados e os resultados obtidos servem de base ao corpo clínico para atividades 

de pesquisa e extensão, bem como ao corpo administrativo para o controle de 

gastos e custos. 

O uso das informações proporciona a avaliação da Instituição (parâmetro), bem 

como permite saber se os programas implantados estão surtindo o efeito desejado. 

Enfim, a administração é feita com o auxílio dos números, que são fornecidos pela 

estatística. 

Com base na implementação do Plano Estatístico, é preenchido mensalmente um 

Relatório Estatístico que servirá para a Administração na tomada de decisões. 

Este relatório permite o acompanhamento sistematizado do desempenho da unidade 

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

outros. 

Serão atribuições específicas do Serviço de Estatística: 

• Receber e conferir diariamente o Senso da Unidade; 
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• Receber, controlar e resumir, diariamente, as informações estatísticas dos 

serviços de apoio ao diagnóstico, atendimentos de urgência e emergência e 

internação e produção nos consultórios; 

• Preparar os relatórios estatísticos mensais, trimestrais e anuais, de interesse 

da unidade de saúde; 

• Calcular os indicadores de saúde; 

• Manter o controle do uso das informações dos diferentes índices; 

• Processar informações coletadas e revisadas (censo diário de internação, 

agenda de exames ambulatoriais), atendimentos de urgência e emergência, 

internação hospitalar. 

Os registros realizados serão os seguintes: 

Atividades Assistenciais 

• Número de Internações 

• Número de Admissões 

• Número de Saídas (por tipo) 

• Porcentagem de Ocupação 

• Média de Permanência 

• Taxa de Mortalidade 

• Número de Exames por Tipo 

• Número de Consultas de Urgência e Emergência (SALA VERMELHA) 

• Número de Pacientes atendidos por perfil de classificação de risco 

• Número de transferências realizadas (tipo, destino) 

• Perfil epidemiológico da unidade 
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• Número de cirurgias (marcadas, canceladas/suspensas) 

• Número de partos (por tipo) 

Recursos Humanos 

• Número de Funcionários por Área de Atuação 

• Rotatividade de Pessoal 

• Taxa de Absenteísmo 

• Colaborador por Leito 

• Colaborador por Paciente 

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

Técnico com nome, função, turno e jornada de trabalho 

Atividades Sociais 

• Cursos Ministrados 

Atividades Econômicas 

• Composição das Receitas 

• Composição das Despesas 

Indicadores Institucionais 

• Assistenciais 

• Recursos Humanos 

• Econômicos 

Informações de Custos 

• Alimentação (Desjejum, Colação, Almoço, Lanche, Jantar, Ceia) 

• Custo do Kg de roupa lavada 
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• Custo do m3 de oxigênio 

• Fluxo de Caixa 

• Informações de Faturamento 

• Faturamento Total (Previsto e Realizado), com variação. 

MEMBROS QUE COMPÕEM O SERVIÇO 

Para o setor de estatística serão destinados o número de profissionais suficientes 

para garantir a boa execução das atividades com a maior eficiência possível. 

Estes profissionais trabalharão em horário administrativo com carga horária de 44 

horas semanais, estando subordinados à Gerência Administrativa. 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO - SAME 

OBJETIVO 

Definir conjunto de medidas e ações quer permitam salvaguardar as informações do 

prontuário do cliente/paciente da instituição. 

ABRANGÊNCIA 

Paciente ou Familiares em sua ausência, Equipe Multidisciplinar Assistencial, 

Auxiliares Administrativo, Serviço de Arquivo Médico Estatístico, Serviço de 

Atendimento ao Usuário, Coordenação Geral, Comissões de Óbito e Revisão de 

Prontuários, Diretor Técnico, Diretor Administrativo e Diretor Geral. 

DESCRIÇÃO 

O prontuário do paciente é o documento único, identificado através de número 

SAME exclusivo, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens 

registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do 

paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que 
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possibilita a comunicação entre os membros da equipe multiprofissional e a 

continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Os tipos de prontuários são: 

Prontuário de paciente Internado, Prontuário de Paciente Ambulatorial (Externo) e 

Prontuário de Paciente de Pronto Atendimento (Urgência/Emergência). 

Os documentos constantes no prontuário são de propriedade do paciente, 

permanecendo sob guarda do hospital de acordo com as determinações legais, 

preservando as condições de sigilo estabelecidas no Código de Ética Médica e 

legislação pertinente. 

ACESSO AO PRONTUÁRIO 

Registro no prontuário 

A consulta e registro ao prontuário do paciente, físico ou em sistema, devem ser de 

competência exclusiva do médico e da equipe de saúde cadastradas na unidade de 

saúde mediante registro legível/compreensível, data, hora e número do respectivo 

conselho e assinatura (Médico Enfermeiro, Nutricionista e Assistente Social, 

terapeutas, etc.). 

Durante o período de internação, o prontuário deverá estar disponível à equipe 

médica bem como a toda equipe multiprofissional, para permitir a continuidade do 

tratamento do paciente e documentar a atuação de cada profissional e sua guarda é 

de responsabilidade institucional. 

Restrições 

É vedado ao médico apossar-se total ou parcialmente do prontuário, podendo 

consultá-lo nas dependências do serviço de prontuário, após o arquivamento, 

mediante autorização da coordenação direta de sua especialidade em formulário 

padrão da instituição. 

Após alta do paciente, o prontuário deve ser retirado pelo SAME. É expressamente 

proibida a retirada direta por outros departamentos, podendo acarretar tal fato a uma 

medida disciplinar pela Diretoria Administrativa da unidade. 
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É expressamente vedado à retirada de prontuários para avaliação, quer de caráter 

científico ou para auditoria, fora das dependências do SAME. 

Solicitação de Documentos (Fluxo Externo) 

O paciente deverá solicitar a cópia integral ou parcial do prontuário no setor da 

Serviço Social, preenchendo um formulário de solicitação de documentos e 

apresentando documentação oficial com foto, na ausência ou impossibilidade do 

mesmo, bem para casos dos menores de idade é necessário o familiar ou 

responsável legal, para os representantes dos pacientes quando não familiares de 

primeiro grau, devem apresentar procuração assinada e reconhecimento de firma 

em cartório. 

O prazo de entrega do documento solicitado é de até 20 dias úteis e só será 

entregue ao responsável pelo prontuário mediante ao protocolo. 

Solicitação de Documentos (Fluxo interno) 

O SAME atenderá solicitações para consulta nos prontuários apenas pelos setores 

previamente autorizados pela Diretoria Administrativa. 

A equipe de auditoria, CCIH e Serviço Social podem somente realizar consulta nos 

prontuários nas dependências do SAME. 

Confidencialidade de documentos 

O prontuário é secreto e protegido pelo segredo profissional. 

É proibida a divulgação de fatos conhecidos no desempenho da profissão e cuja 

revelação acarretaria danos à reputação, honra vida privada e interesses moral 

econômico do paciente e seus familiares. 

Seu conteúdo não pode ser revelado sem autorização escrita do paciente, sob pena, 

de cometimento de crime, infração ético-disciplinar e de responsabilidade civil. 

Sendo assim todos os colaboradores da Instituição e serviços terceiros, quando 

admitidos, devem assinar um termo de sigilo e confidencialidade (conforme 

disposições constantes no Código Civil e na Consolidação das Leis do Trabalho) 
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que ficará arquivado no Departamento de Pessoal ou Gestão de Contrato (no caso 

de colaboradores dos serviços terceiros). 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

Pelo presente instrumento, de um lado, a empresa doravante denominada 

simplesmente de EMPREGADORA e, do outro o Sr. 

(a) ____________ , cédula de Identidade _________ nº 

e do CPF: ________ , doravante denominado simplesmente de 

EMPREGADO, exercendo a função de 

celebraram o presente TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E 

CONFIDENCIALIDADE como condição para a transmissão de informações 

confidenciais, conforme definido abaixo, que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente termo é a proteção das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS dos 

pacientes disponibilizadas pela empregadora em razão da relação de emprego 

desenvolvida pelas partes, a qual será parte integrante do Contrato de Trabalho. 

As estipulações e obrigações constantes deste termo serão aplicadas a toda e 

qualquer informação que seja revelada pela EMPREGADORA sobre os pacientes e 

assistidos nessa unidade hospitalar. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEFINIÇÕES 

Todas as informações técnicas ou não, obtidas através da relação de emprego com 

a EMPREGADORA e relacionadas ao atendimento assistido ao paciente serão tidas 

como CONFIDENCIAIS E SIGILOSAS. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Serão consideradas para efeito deste termo toda e qualquer 

informação sobre o paciente a que o funcionário tenha acesso, por meio de: 

por qualquer meio físico (documentos expressos, folhas de atendimento, 

prontuários, receituários, exames, laudos de exames, etc.); 
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por qualquer forma eletrônica (censo, sistema integrado de atendimento ao paciente, 

mensagens eletrônicas de todos os gêneros e etc.); 

verbalmente. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE 

O empregado compromete-se a manter sigilo de qualquer informação classificada 

como sigilosa/confidencial relativa ao paciente atendido e/ou internado nas 

dependências da Contratante, sem poder transmiti-las seja a que título for, bem 

como não utilizá-las em proveito próprio ou alheio. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As informações confidenciais e sigilosas sobre pacientes 

a que tiver acesso o empregado poderão somente ser reveladas a terceiros, 

familiares ou não, pelo médico que conduz o tratamento do paciente e, quando 

solicitadas por outrem, com consentimento prévio do próprio paciente ou de seu 

responsável legal, ou em caso de determinação judicial, hipótese em que o 

empregado deverá informar de imediato, por escrito, á empresa para providências. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de ordem judicial, o empregado que não 

comunicar imediata e formalmente a empregadora ficará sujeitos ás sanções penais 

pertinentes, inclusive podendo responder civilmente por eventuais danos causados à 

empresa. 

CLÁUSULA QUARTA- DA GUARDA DAS INFORMAÇÕES 

Todas as informações de confidencialidade e sigilo previstas neste termo terão 

validade por tempo indeterminado, não somente enquanto perdurar a relação de 

trabalho. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O funcionário fica desde já proibido de produzir cópias ou 

backups e passar quaisquer informações ou documentos a qualquer pessoa, 

incluindo familiares, colaboradores de outros setores não autorizados, por qualquer 

meio ou forma. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
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Ao assinar o presente instrumento o funcionário manifesta sua concordância no 

seguinte sentido: 

1) todas as condições, termos e obrigações ora constituídas serão regidas pelo 

presente termo, bem como pela legislação e regulamentação brasileiras pertinentes; 

li) o presente termo só poderá ser alterado mediante a celebração de novo termo, 

posterior e aditivo. 

CLÁUSULA SEXTA- DA VALIDADE 

Este termo tornar-se-á válido a partir da data de sua efetiva assinatura pelas partes. 

PARÁGRAFO ÚNICO As disposições deste instrumento devem, contudo, ser 

aplicadas retroativamente a qualquer informação confidencial que possa já ter sido 

divulgada, antes da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

A não observância de quaisquer das disposições de confidencialidade estabelecidas 

neste instrumento, sujeitará ao empregado infrator, como também ao agente 

causador ou facilitador, por ação ou omissâo de qualquer daqueles relacionados 

neste termo, ao pagamento, ou recomposição, de todas as perdas e danos 

comprovados pela empresa, bem como as de responsabilidade civil e criminal 

respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo. 

CLÁUSULA OITVA- DO FORO 

O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias resultantes da 

execução deste Instrumento é o da cidade de _____ / (ESTADO), caso não 

sejam solucionadas administrativamente. 

E por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinam o presente Termo em 

02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Cidade de , de de 2.01 ----- --------

__________________ - Empregado 
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CONTEÚDO DO PRONTUÁRIO 

É vedado o uso de corretivos, tais como: borracha liquida ou adesivo ou ainda uma 

linha sobre o item, para corrigir erros na documentação, escrita a lápis, rasuras, 

folhas em branco, fazer anotações que não se referem ao paciente e usar canetas 

coloridas. 

É vedado o uso de abreviaturas, siglas ou acrônimos que impeçam a compreensão 

do que foi anotado. 

Registrar de modo legível, com tinta indelével, com caneta esferográfica (nunca 

preta porosa, tipo canetinha) seguindo o padrão cor de tinta AZUL ou tinta PRETA. 

O preenchimento do diagnóstico, procedimento e demais informações são 

obrigatórias bem como a legibilidade e compreensão do registro de todos de todos 

os profissionais. A data, nome completo, função, número do conselho profissional, 

assinatura e/ou carimbo são obrigatórios. 

O prontuário deve conter etiqueta de identificação padrão da instituição ou em sua 

ausência, ortografia, legível e caligrafia correta, completas, claras, concisas, 

objetivas, pontuais e cronológicas; 

Os documentos que compõe o prontuário estão definidos em lista anexa, aprovada 

pela Comissão de Prontuários. 

A inclusão ou exclusão de qualquer documento do prontuário deverá ser aprovada 

previamente pela Comissão de Prontuários. 

Todos os prontuários devem conter assinatura nos pacientes ou seus respectivos 

familiares, para que haja validade legal. 
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FORMAS PADRONIZADAS DE GUARDA DOS PRONTUARIOS DOS PACIENTES 

INTERNADOS E SOB REGIME AMBULATORIAL. 

Bloco de Entrada 

Bloco Médico e 

Equipe 

Multidisciplinar 

Espelho de AIH: 

Laudo Medico para emissão de AIH; 

Ficha SAMU; 

Ficha de Atendimento; 

Ficha de Observação/ Internação; 

Termo de esclarecimento e consentimento; 

Declaração; 

Espelho de Internação; 

Evolução médica; 

Ficha de Atendimento Serviço Social; 

Evolução Multidiciplinar 

Prescrição médica; 

Solicitação de Antimicrobiano, arquivar pela data da prescrição; 

Pedido da Alto custo, arquivar pela da da prescrição; 

Check- List Tranfusional; 

Requisição de Hemocomponente, arquivar pela data da prescriação; 

Ficha cirúrgica 
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Bloco de 

Enfermagem 

Bloco de 

Exames 

Bloco de 

Saída 

Ordem 

cronológico 

{ 

Historico de Enfermagem ; 

SAE - (Diagnostico de Enfermagem) 

SAE - (Anotação de Tecnico de Enfemagem) 

Ficha de Avaliação para Alta de Pacientes na unidade; 

Termo de Ciência de Risco de Queda; 

Anotação e controle de Enfermamgem 

Entrega de Exames; (Os exames que são emitidos em duas vias); 

Exames laboratoriais; 

Radiologia e outros (data da realização em ordem cronologica); 

Relatório de alta/ Relatorio de Evasão/ Termo de Alta a Pedido; 

Arrolamento de Bens e Valores; 

Aviso de óbito/ Aviso de Alta; 

Carta de Correção ( Declaração de Obito),Guia de IML, 

Declaração de Óbito. 

Ficha de Pimeiro Atendimento Ambulatorial; 

Guia de encaminhamento, pedido médico externo; 

Evolução Multidiplinar; (deixar sempre 3 folhas em anexo). 
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GUARDA DO PRONTUÁRIO 

A guarda dos prontuários são realizadas após a organização dos mesmo de forma 

padronizada, a cobrança de faturamento, consulta da comissão de revisão de 

prontuários e auditoria da Secretaria de Saúde. 

O período de guarda segue a Resolução do CFM Nº 1.638/02 - Art.4°: estabelece o 

prazo mínimo de 20 (vinte) anos, a partir do último, registro para a preservação do 

prontuário medico em suporte de papel. 
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2.1.D.1 - COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA 

PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO (MEMBROS E FINALIDADE) 

A Comissão de Ética Médica - CEM será criada e nomeada por ato próprio do 

Diretor Geral da unidade de saúde e será nor1eada por Regimento Interno com 

proposição da periodicidade das reuniões, e registro das atividades através de atas, 

comunicações internas e relatórios, com posterior divulgação à comunidade interna 

de colaboradores. 

DEFINIÇÃO 

A CEM apresenta as funções opinativas, educativas e fiscalizadoras do desempenho 

ético da Medicina. A CEM será um órgão que assessorará o Diretor Técnico da 

Unidade de saúde. 

FINALIDADES 

• Orientar e fiscalizar o desempenho ético da profissão dentro da Instituição; 

• Verificar as condições oferecidas pela instituição para o exercício profissional, 

bem como a qualidade do atendimento prestado aos pacientes, sugerindo 

modificações que venham julgar necessárias; 

• Denunciar às instâncias superiores, inclusive ao Conselho Regional de 

Medicina, as eventuais más condições de trabalho na instituição; 

• Colaborar com o Conselho Regional de Medicina divulgando resoluções, 

normas e pareceres; 

• Assessorar o Diretor Técnico, dentro de sua área de competência; 

IMED - Instituto de Medídria, Estudos e Desenvolvimento 

Rua Jtapevc:,. 202 f Conjunto 3-7, Beta Vi:•f.a, Stfo Pauio/SP 

CNPJ: 19,:U4.17J/0001·02 '" X'cfe/one:: ;'L} 3141-1128 

www.im?d,org,bt-- projews@Hmed. :.irq,br 

0031'7 



18\. l l\1 E D 

• Realizar sindicância a pedido de interessados, Médicos, Delegacias do 

Conselho Regional de Medicina e do próprio Conselho ou por iniciativa própria, 

visando dirimir conflitos e dúvidas existentes na instituição. 

MEMBROS/COMPONENTES 

A Comissão de Ética Médica será composta 11 membros, sendo estes médicos. 

A Comissão de Ética Médica será composta por 8 membros efetivos e 3 membros 

suplentes, eleitos dentre o corpo clínico, tendo um Presidente e um Secretário, 

ambos os membros titulares. 

Os membros titulares poderão solicitar a participação dos membros suplentes no 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Na ausência do Presidente, as atribuições serão desempenhadas pelo Secretário da 

Comissão de Ética Médica. 

COMPETÊNCIAS 

• A todos os Membros da Comissão de Ética Médica compete: 

• Eleger o Presidente e Secretário; 

• Comparecer a todas as reuniões da Comissão de Ética Médica, discutindo e 

votando as matérias em pauta; 

• Garantir o exercício do amplo direito de defesa para aqueles que vierem a 

responder a sindicâncias. 

PROCESSO DE SINDICÂNCIA 

As Sindicâncias instauradas pela Comissão de Ética Médica obedecerão aos 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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seguintes preceitos: 

• Reclamação por escrito e devidamente identificada; 

• Comunicação escrita do Diretor Técnico; 

• Deliberação da própria Comissão de Ética Médica; 

• Solicitação da Delegacia Regional do Conselho Regional de Medicina; 

• Solicitação do Conselho Regional de Medicina do Estado. 

Nota 01: As Sindicãncias deverão ser concluídas no prazo máximo de 60 dias, 

prorrogáveis por igual período a critério do Presidente, mediante solicitação 

justificada por escrito ao Conselho Regional de Medicina. 

Nota 02: Todos os documentos relacionados com os fatos, quais sejam: prontuários, 

fichas clinicas, ordens de serviços e outros. que possam colaborar no deslinde da 

questão, deverão ser complicados á Sindicância. 

Nota 03: Havendo indícios de infração ético-profissional, cópia da Sindicância 

deverá ser encaminhada ao Conselho Regional de Medicina, pôr se tratar do único 

órgão com competência para julgar infrações éticas. 

REUNIÕES (FREQUÊNCIA E CONTROLE) 

A periodicidade das reuniões ordinárias deverá ser mensal. 

Para cada reunião realizada pela CEM se lavrará ata, a qual será subscrita pelos 

presentes e encaminhada ao Diretor Geral e Diretor Técnico. 
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PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO - CEM 

CAPÍTULO 1- DAS JUSTIFICATIVAS LEGAIS 

Artigo 1 - A Comissão de Ética Médica - CEM é o órgão representativo do Conselho 

Regional de Medicina, para o Desenvolvimento da Saúde não, estando a ele 

vinculada. 

Artigo 2 - A CEM será regulamentada pela Resolução do Conselho Federal de 

Medicina Nº 1.657 de 19/12/2002 (e sua alteração dada pela Resolução do CFM 

1.812/2007). 

CAPÍTULO li - DAS FINALIDADES 

Artigo 3 - Apresenta as funções opinativas, educativas e fiscalizadoras do 

desempenho Ético da Medicina. 

Artigo 4 - É um órgão de assessoria diretamente vinculado á Diretoria Técnica do 

hospital. 

CAPÍTULO Ili - DA COMPOSIÇÃO 

Artigo 5 - A CEM será composta por membros efetivos e membros suplentes, eleitos 

dentre o corpo clínico da unidade de saúde, para o desenvolvimento da medicina, 

sendo um Presidente e um Secretário, ambos os membros titulares. 

Parágrafo Primeiro - Os membros titulares poderão solicitar a participação dos 

membros suplentes no desenvolvimento dos trabalhos. 

Parágrafo Segundo - Na ausência do Presidente, as atribuições serão 

desempenhadas pelo Secretário da Comissão de Ética Médica. 
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CAPÍTULO IV - DA COMPETÊNCIA 

Artigo 6 - Ao presidente da CEM além das outras instituídas neste regimento, 

compete: 

• Presidir as reuniões ordinárias; 

• Convocar reuniões extraordinárias sempre que necessário; 

• Encaminhar aos membros da Comissão as propostas técnicas e 

administrativas de funcionamento da CEM para apreciação e aprovação; 

• Representar a CEM sempre que solicitado; 

• Fazer cumprir o regimento; 

• Zelar pelo sigilo ético das informações 

Artigo 7 - A todos os Membros da CEM compete: 

• Eleger o Presidente e o Secretário; 

• Comparecer a todas as reuniões da CEM, discutindo e votando as matérias 

em pauta: 

• Desenvolver as atribuições conferidas à CEM prevista neste regimento; 

• Garantir o exercício do amplo direito de defesa para aqueles que vierem a 

responder a sindicâncias. 

Artigo 8- A CEM reunir-se-á uma vez por mês e extraordinariamente quando 

convocada pelo Presidente: 

• A CEM poderá deliberar com a presença da maioria simples de seus 

membros; 

• As deliberações da CEM serão tomadas por maioria simples de votos. 
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CAPÍTULO V - DAS ATRIBUIÇÕES 

Artigo 9 - São atribuições da CEM: 

• Orientar e fiscalizar o desempenho ético da profissão dentro da Instituição: 

• Verificar as condições oferecidas pela instituição para o exercício profissional, 

bem como, a qualidade do atendimento prestado aos pacientes, sugerindo 

modificações que venham julgar necessárias; 

• Denunciar às instâncias superiores, inclusive o Conselho Regional de 

Medicina, as eventuais más condições de trabalho na instituição; 

• Colaborar com o Conselho Regional de Medicina divulgando resoluções, 

normas e pareceres; 

• Assessorar a Diretoria Técnica e Geral da instituição, dentro de sua área de 

competência; 

• Proceder a Sindicância a pedido de interessados, médicos, Delegacias do 

Conselho Regional de Medicina e do próprio Conselho ou por iniciativa própria, 

visando dirimir conflitos e dúvidas existentes na instituição; 

As reuniões da CEM serão realizadas mensalmente, com agendamento anual 

(última terça-feira do mês), convocadas pelo Presidente, constando local e horário, 

previamente definidos e informados. 

Artigo 1 O - As reuniões extraordinárias serão realizadas sempre que necessário. 

Artigo 11 - As reuniões da comissão deverão ser registradas em ata resumida e 

arquivada uma cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos 

membros presentes, resumo do expediente e decisões tomadas. 

Artigo 12 - Após cada reunião, o grupo deverá elaborar um relatório e enviá-lo à 

Diretoria Técnica. 

Artigo 13 - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelos membros da 
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CEM, em conjunto com o Diretor Técnico da unidade de saúde. 

Artigo 14 - Os assuntos tratados pela comissão deverão ser guardados em sigilo 

ético por todos os membros. 

Artigo 15- Nenhum membro da CEM, com exceção do Presidente, pode falar em 

nome da comissão sem que para isso esteja devidamente autorizado, em situações 

não padronizadas pela CEM. 

CAPÍTULO VI - DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA 

Artigo 16 - As sindicâncias instauradas pela Comissão de Ética Médica obedecerão 

aos seguintes preceitos contidos neste regimento: 

• Reclamação por escrito e devidamente identificada; 

• Comunicação escrita do Diretor Técnico; 

• Deliberação da própria Comissão de Ética Médica; 

• Solicitação da Delegacia Regional do Conselho Regional de Medicina; 

Solicitação do Conselho Regional de Medicina do Estado. 

Parágrafo Primeiro - As peças deverão ser capeadas e organizadas em ordem 

cronológicas. 

Parágrafo Segundo - Se houver alguma denúncia envolvendo um Membro da 

Comissão de Ética Médica, o mesmo deverá ser afastado exclusivamente da 

sindicância. 

Artigo 17 - Aberta a sindicância, a CEM informará o fato aos envolvidos concedendo

lhes um prazo de 15 (quinze) dias úteis após o recebimento do aviso, para 

apresentação de relatório escrito a cerca da questão, oportunidade em que será 

facultada a exibição do rol de testemunhas, garantindo-se a produção de todas as 

provas. 
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Parágrafo Único: As sindicâncias deverão ser concluídas no prazo máximo de 60 

dias, prorrogáveis por igual período a critério do Presidente, mediante solicitação 

justificada por escrito ao Conselho Regional de Medicina. 

Artigo 18 - Todos os documentos relacionados com os fatos, quais sejam: 

prontuários, fichas clínicas, ordens de serviços e outros, que possam colaborar no 

deslinde da questão, deverão ser compilados à Sindicância. 

Parágrafo Primeiro- Acesso a estes documentos são facultados somente às partes e 

a CEM. 

Parágrafo Segundo- Toda e qualquer peças compiladas a Sindicância deverão ser 

capeadas, organizadas e numeradas em ordem cronológica e numérica. 

Artigo 19 - O Presidente da CEM nomeará pelo menos 1 membro sindicante para 

convocar e realizar audiências, analisar documentos e elaborar relatório à 

Comissão. 

Artigo 20 - Finda a coleta de informações, a CEM poderá solicitar novas audiências 

dos envolvidos sobre a existência ou não de indícios de conduta antiética e/ ou 

infração administrativa. 

Parágrafo Único: Caso necessário a CEM poderá solicitar novas audiências dos 

envolvidos ou testemunhas, bem como, produzir novas provas. 

Artigo 21 - Estando evidenciada a existência de indícios de infração administrativa, o 

resultado deverá ser encaminhado aos Diretores Técnicos, conforme previsão do 

Regimento Interno do Corpo Técnico da Instituição, para que determine as 

providências a serem adotadas. 

Artigo 22 - Havendo indícios de infração ético-profissional, copia da Sindicância 

deverá ser encaminhada ao Conselho Regional de Medicina, pôr se tratar do único 

órgão com competência para julgar infrações éticas neste Estado. 

Artigo 23º - Os casos omissos serão avaliados e decididos em Sessão Plenária do 

Conselho Regional de Medicina. 
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CAPÍTULO VII - DAS ELEIÇÕES 

Artigo 24 - Os Membros da CEM serão eleitos dentre os integrantes do Corpo 

Técnico da unidade de saúde para o desenvolvimento da Medicina, obedecidas às 

normas regimentais, através de voto secreto e direto de seus pares. Os médicos que 

ocupam os cargos de liderança não podem candidatar-se a Comissão de Ética 

Médica. 

Parágrafo Único - Os Membros da CEM que posteriormente assumirem cargos 

diretivos, deverão pedir afastamento enquanto durar seu mandato. 

Artigo 25 - A Comissão que estiver cumprindo o mandato fará a escolha de uma 

Comissão Eleitoral que se responsabilizará pela organização, apuração e 

proclamação dos resultados do pleito. 

Artigo 26 - As eleições para as CEM serão realizadas no dia do Médico, isto é no dia 

18 de outubro, nos anos pares. 

A convocação das eleições será feita através de Edital que deverá conceder um 

prazo mínimo de 14 (quinze dias) para as inscrições das chapas, o qual serà 

encerrado em 48 (quarenta e oito) horas antes das eleições; 

O processo eleitoral será aberto e encerrado pelo Presidente da Comissão Eleitoral 

ou por seu eventual substituto; 

A apuração será realizada imediatamente após o encerramento do Processo 

Eleitoral, por escrutinadores nomeados pela Comissão Eleitoral, podendo ser 

assistida por todos os interessados e acompanhados por fiscais das chapas 

concorrentes; 

Será considerada eleita a chapa que obtiver o maior número de votos. A respectiva 

Ata Eleitoral deverá ser encaminhada ao Conselho Regional de Medicina para os 

devidos assentamentos. 
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Artigo 27 - Os Protestos e recursos contra e qualquer fato relativo ao processo 

eleitoral, deverão ser formalizados por escrito dentro de no máximo em 48 (quarenta 

e oito) horas após as eleições e encaminhadas em primeira instância à Comissão 

Eleitoral, em segunda instância a CEM e por último às instâncias superiores 

(Conselho Regional de Medicina e Conselho Federal de Medicina). 

Artigo 28 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

Artigo 29 - As CEMs eleitas no período de 6 (seis) meses anteriores às eleições 

oficiais, serão automaticamente reconduzidas não necessitando nova eleição. 

Artigo 30 - Os membros da CEM que deixarem de prestar serviços na instituição, 

serão automaticamente afastados de suas funções na Comissão. 

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 31 - Os integrantes eleitos desta CEM desempenharão funções em caráter 

honorífico e prestarão serviços de grande relevância ao Conselho Regional de 

Medicina. 

Artigo 32 - A CEM manterá sob caráter confidencial as informações recebidas. 

Artigo 33 - O presente Regimento Interno poderá ser alterado, mediante proposta da 

CEM, através da maioria absoluta de seus membros. 

Artigo 34 - O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de aprovação 

pela Sessão Plenária da CEM. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL 

MÊS 

M1e 
M2 

M3 

M4 

M5 

M6 

M7 

M8 

M9 

M10 

M11 

M12 

ATIVIDADES 
1. Identificar, entre os profissionais médicos da unidade de saúde, 
aqueles que possuem perfil adequado para compor a Comissão 
Eleitoral. 
2. Nomear oficialmente os membros da Comissão Eleitoral. 

3. Realizar treinamento - Palestra (Responsável: Comissão Eleitoral). 
4. Publicar edital de convocação das eleições (Responsável: 

Comissão Eleitoral). 

5. Realizar a inscrição das chapas (Responsável: Comissão Eleitoral). 
6. Realizar a eleição, publicar o resultado. 

-

7. Informar o resultado da eleição ao Conselho Regional de Medicina 

8. Elaboração de um Plano de Ações. 

1. Validação, pela Comissão, da proposta de Regimento Interno. 

2. Realizar reunião ordinária. 
3. Reunião com o Corpo Clínico para apresentação das finalidades e 
objetivos da Comissão. 

1. Elaboração de relatório mensal. 

2. Realizar reunião ordinária. 

1. Elaboração de relatório mensal. 

2. Realizar reunião ordinária. 

1 . Elaboração de relatório mensal. 

2. Realizar reunião ordinária. 

1. Elaboração de relatório mensal. 
2. Realizar reunião ordinária. 

1. Elaboração de relatório mensal. 
2. Realizar reunião ordinária. 

1. Elaboracão de relatório mensal. 
2. Realizar reunião ordinária. 

3. Realizar treinamento - Palestra 

1. Elaboracão de relatório mensal. 
2. Realizar reunião ordinária. 

1. Elaboração de relatório mensal. 
2. Realizar reunião ordinária. 

, 1. Elaboração de relatório mensal. 
2. Realizar reunião ordinária. 

3. Realizar treinamento - Palestra 
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2.1.D.2 - COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM 

PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO (MEMBROS E FINALIDADE) 

A Comissão de Ética em Enfermagem -CEEn será criada e nomeada por ato próprio 

do Diretor Geral da unidade e norteada por Regimento Interno com proposição da 

periodicidade das reuniões, e registro das atividades através de atas, comunicações 

internas e relatórios, com posterior divulgação á comunidade interna de 

colaboradores 

DEFINIÇÃO 

A Comissão de Ética em Enfermagem (CEEn) apresenta as funções opinativas, 

educativas e fiscalizadoras do desempenho ético da Enfermagem. 

A CEEn será um órgão que assessorará o Gerente/Coordenador Geral de 

Enfermagem da unidade de Saúde e estará subordinada á ele. 

FINALIDADES 

• Orientar e fiscalizar o desempenho ético da profissão dentro da Instituição; 

• Verificar as condições oferecidas pela instituição para o exercício profissional, 

bem como a qualidade do atendimento prestado aos pacientes, sugerindo 

modificações que venham julgar necessárias; 

• Denunciar às instâncias superiores, inclusive o Conselho Regional de 

Enfermagem (COREN), as eventuais más condições de trabalho na instituição; 

• Colaborar com o Conselho Regional de Enfermagem divulgando resoluções, 

normas e pareceres; 
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• Assessorar o Gerente/Coordenador Geral de Enfermagem dentro de sua área 

de competência; 

• Realizar sindicância a pedido de interessados, enfermeiros, COREN ou por 

iniciativa própria, visando dirimir conflitos e dúvidas existentes na instituição. 

MEMBROS/COMPONENTES 

• A CEEn será composta por 11 membros enfermeiros e técnicos de 

enfermagem. 

• A CEEn será composta por 8 membros efetivos e 3 membros suplentes, 

eleitos dentre o quadro de Enfermagem da unidade de saúde, tendo um Presidente 

e um Secretário, como membros titulares. 

• Os membros titulares poderão solicitar a participação dos membros suplentes 

no desenvolvimento dos trabalhos. 

• Na ausência do Presidente, as atribuições serão desempenhadas pelo 

Secretário da CEEn. 

CRITÉRIOS 

• Não estar exercendo a função de Gerente/Coordenador Geral de 

Enfermagem na unidade de saúde; 

• Estar em pleno gozo dos direitos profissionais e civis e não ter condenação 

em processos de qualquer natureza; 

• Ter no mínimo 02 (dois) anos de Inscrição Definitiva e estar em dias com as 

obrigações junto ao COREN; 

• Ter no mínimo 02 (dois) anos de experiência profissional e pelo menos 01 

(um) ano na Instituição. 
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COMPETÊNCIAS 

• Garantir a conduta ética dos profissionais de Enfermagem da Instituição, 

através da análise das intercorrências notificadas por meio de denúncia formal e 

auditoria; 

• Zelar pelo exercício ético dos profissionais de Enfermagem; 

• Colaborar com o COREN, no combate ao exercício ilegal da profissão e na 

tarefa de educar, discutir, orientar e divulgar temas relativos à Ética dos profissionais 

de Enfermagem; 

• Divulgar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) e 

demais normas disciplinares e Éticas do Exercício Profissional; 

• Conscientizar os profissionais de Enfermagem da necessidade e importância 

do comportamento ético-profissional e das implicações da atitude; 

• Assessorar e orientar o Gerente/Coordenador Geral de Enfermagem da 

unidade de saúde, os membros da equipe, clientes e familiares, as questões éticas, 

emitindo parecer, inclusive sobre projetos de pesquisas que envolvem profissional 

de Enfermagem; 

• Fiscalizar o exercício ético dos profissionais de Enfermagem, incluindo a 

averiguação de denúncias e encaminhamentos necessários e das condições 

oferecidas pela Instituição para o desempenho profissional. 

DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA 

As Sindicâncias instauradas pela CEEnobedecerão aos seguintes preceitos: 

As Sindicâncias instauradas pela Comissão Ética de Enfermagem obedecerão aos 

seguintes preceitos: 

• Reclamação por escrito e devidamente identificada; 
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• Comunicação escrita do Diretor Técnico; 

• Deliberação da própria Comissão de Ética de Enfermagem; 

• Solicitação da Delegacia Regional do Conselho Regional de Enfermagem; 

• Solicitação do Conselho Regional de Enfermagem do Estado. 

REUNIÕES (FREQUÊNCIA E CONTROLE DAS MESMAS) 

A periodicidade das reuniões ordinárias deverá ser mensal. 

Para cada reunião realizada pela CEEn se iavrará ata, a qual será subscrita pelos 

presentes e encaminhada ao Gerente/Coordenador Geral de Enfermagem. 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO - CEEn 

CAPÍTULO 1- DAS JUSTIFICATIVAS LEGAIS 

Artigo 1 - A Comissão de Ética em Enfermagem (CEEn) do Serviço de Enfermagem 

da unidade de saúde é órgão representativo do Conselho Regional de Enfermagem 

de caráter permanente. 

Artigo 2 - A Comissão de Ética em Enfermagem é reconhecida pela Resolução 

COFEN Nº 593/2018 que normatiza, no âmbito dos Conselhos Regionais de 

Enfermagem, a criação e funcionamento das Comissões de Ética de Enfermagem 

nas Instituições de Saúde com Serviço de Enfermagem, estabelecendo com a 

mesma uma relação de independência e autonomia, em assuntos pertinentes á 

ética. 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Ruo ltapeva, 202 j Conjunto 34, Bela Vista, São Paulo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02- Telefone: {11) 3141-1128 

www.imed.org.br- projetos.@ímed,org.br 
00 

,-, ,, ., 
.) .) .i 



~ lMED 

CAPÍTULO li - DAS FINALIDADES 

Artigo 3 - A Comissão tem funções educativas, fiscalizadoras e consultivas do 

exercício profissional e ético de Enfermagem. 

Artigo 4 - Fortalecer o componente ético dos profissionais de enfermagem do 

Serviço de Enfermagem através da análise das intercorrências notificadas, por meio 

de denúncia formal e/ou auditoria. 

Artigo 5º- Divulgar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais 

normas disciplinares e éticas do exercício profissional. 

Artigo 6 - Colaborar com o COREN no combate ao exercício ilegal da profissão. 

CAPÍTULO Ili - DA COMPOSIÇÃO 

Artigo 7 - A Câmara Ética de Enfermagem será composta por: 01 (um) Presidente, 

01 (um) Secretário e demais membros efetivos e suplentes, eleitos das categorias: 

Enfermeiro, Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem, com vínculo empregatício com a 

Instituição 

Parágrafo Único - O cargo de Presidente somente poderá ser preenchido por 

Enfermeiro. 

Artigo 8º- As Comissões de Éticas serão compostas por: 5 (cinco) membros efetivos, 

sendo 3 Enfermeiros e 2 (dois) Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem e igual 

número de suplentes; 

Artigo 9º- O Enfermeiro que exerça cargo de Responsável Técnico de Enfermagem, 

não poderá participar da CEEn. 

Artigo 1 O - O tempo de mandato das CEEn será de 3 (três) anos, sendo admitida 

uma reeleição. 
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CAPÍTULO IV - DA COMPETÊNCIA 

Artigo 11 - Compete à Câmara Ética de Enfermagem: 

• Divulgar e fiscalizar o cumprimento do Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, da Lei e do Decreto acerca do Exercício Profissional, assim como as 

Resoluções emanadas pelo COFEN e Decisões do COREN; 

• Colaborar com o COREN na tarefa de discutir, divulgar, educar e orientar os 

temas relativos à Enfermagem; 

• Comunicar ao COREN a ausência de condições de trabalho da equipe de 

enfermagem, que venham a comprometer a qualidade da assistência de 

Enfermagem prestada ao cliente; 

• Comunicar ao COREN o exercício ilegal da profissão, bem como quaisquer 

indícios de infração à Lei do Exercício Profissional ou dispositivos éticos vigentes; 

• Instaurar sindicância, instruí-la e elaborar relatório, sem emitir juízo 

encaminhando-a ao Enfermeiro Responsável Técnico, para as providências 

administrativas se houver e ao COREN conforme norma própria; 

• Solicitar ao Presidente do COREN, apoio técnico de um Conselheiro, quando 

o fato ocorrido assim o requeira; 

• Encerrar a sindicância nos casos de não se constatar indícios de infração 

ética, arrolando todos os documentos, elaborando relatório para arquivo na 

Instituição e enviando ao COREN, via web, formulário disponibilizado pelo Conselho; 

• Comunicar ao COREN indícios de exercício ilegal, bem como a prática 

irregular da assistência aos pacientes por qualquer membro da equipe de Saúde da 

1 nstitu ição; 

• Manter junto ao COREN o cadastro dos profissionais de enfermagem 

atualizado; 

• Propor e participar em conjunto com o Responsável Técnico de ações 
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preventivas junto à equipe de Enfermagem. 

Artigo 12 - Compete aos membros da Comissão de Ética em Enfermagem: 

• Eleger Presidente e Secretàrio; 

• Comparecer às reuniões da Comissão. discutindo e opinando sobre as 

matérias em pauta; 

• Garantir o exercício do amplo direito de defesa àqueles que vierem responder 

sindicâncias; 

• Desenvolver demais atribuições previstas no presente regimento. 

Artigo 13 - Compete ao Presidente da Comissão de Ética em Enfermagem: 

• Presidir, coordenar e dirigir as reuniões da Comissão; 

• Planejar e controlar as atividades programadas; 

• Elaborar relatório com os resultados dos casos analisados e encaminhar à 

Coordenação Geral de Enfermagem para ciência e demais providências 

administrativas; 

• Elaborar relatório de acordo com o preconizado e encaminhar ao COREN; 

• Representar a Comissão de Ética de Enfermagem perante as instâncias 

superiores, inclusive no COREN; 

• Solicitar a participação de membros suplentes nos trabalhos, quando 

necessàrio; 

• Solicitar ao Presidente do COREN, apoio da Superintendência Técnica, 

quando o caso assim requeira; 

• Nomear os membros sindicantes para convocar e realizar audiências. 

Artigo 14 - Compete ao Secretàrio da Comissão de Ética em Enfermagem: 

IMED - Instituto de Medícina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ltapeva, 202 I Conjunto .34, Belo Vista, Sôo Pouio/SP 

CNPJ: 1.9.324.171/0001·02- Telefone: /lli 3141-1128 

www.imed,org,br - projetos@fmeci.org.br 
O O ') '..1 1' 

. .) .J 'i: 



/1\. l tv1 E D 

• Secretariar as reuniões e registrá-la em ata; 

• Verificar o quorum nas sindicâncias; 

• Colaborar com o presidente nos trabalhos atribuídos á CEEn; 

• Realizar as convocações dos denunciados e denunciantes, bem como das 

testemunhas; 

• Organizar arquivo referente aos relatórios de sindicância. 

CAPÍTULO V - DAS ATRIBUIÇÕES 

Artigo 15 - São atribuições da Câmara Ética de Enfermagem: 

• Colaborar com o Conselho Regional de Enfermagem na divulgando de 

resoluções, normas e pareceres; 

• As reuniões da CEEn serão realizadas mensalmente, com agendamento 

anual (última terça-feira do mês), convocadas pelo Presidente, constando local e 

horário, previamente definidos e informados. 

Parágrafo Único - A CEEn deverá notificar à Gerência/Coordenação Geral de 

Enfermagem o cronograma de suas atividades. 

Artigo 16 - As reuniões extraordinárias serão realizadas sempre que necessário e 

poderão ser solicitadas por qualquer membro da CEEn. 

Artigo 17 - As reuniões da comissão deverão ser registradas em ata resumida e 

arquivada uma cópia contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos 

membros presentes, resumo do expediente e decisões tomadas. 

Artigo 18 - Após cada reunião, o grupo deverá elaborar um relatório e enviá-lo à 

Coordenação Geral de Enfermagem. 

Artigo 19 - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelos membros da 
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CEEn, em conjunto com o Gerente/Coordenador Geral de Enfermagem 

Artigo 20 - Os assuntos tratados pela comissão deverão ser guardados em sigilo 

ético por todos os membros. 

Artigo 21 - Nenhum membro da CEEn, com exceção do Presidente, pode falar em 

nome da comissão sem que para isso esteja devidamente autorizado, em situações 

não padronizadas pela CEEn. 

CAPÍTULO VI - DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA 

Artigo 22 - A sindicância deverá ser instaurada mediante: 

• Denuncia por escrito, devidamente identificada e, se possível, fundamentada; 

• Denuncia por escrito do Responsável Técnico de Enfermagem; 

• Deliberação da própria Comissão de Ética em Enfermagem; 

• Determinação do Conselho Regional de Enfermagem. 

Artigo 23 - Aberta a sindicância, a Comissão de Ética em Enfermagem informará o 

fato aos envolvidos, procedendo a convocação, se for o caso, para esclarecimentos 

ou solicitando-lhes no prazo de 7 (sete) dias úteis a partir do recebimento do aviso, 

manifestação por escrito. 

Parágrafo Único - O profissional de enfermagem que não atender as convocações 

ou solicitações da CEEn, deverá ser encaminhado para análise do COREN 

Artigo 24 - Todos os documentos relacionados com os fatos, quais sejam, cópias 

dos prontuários, livros de registros administrativos, ou outros que possam auxiliar na 

elucidação dos fatos, deverão ser mantidos junto à sindicância. 

Parágrafo Único - O acesso a estes documentos e aos autos é facultado somente às 

partes e à CEEn, preservando assim o sigilo. 
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Artigo 25 - O Presidente da CEEn nomeará um membro sindicante para realizar 

audiências, analisar documentos e elaborar relatório à Comissão. 

Artigo 26 - Concluída a coleta de informações, a Comissão deverá reunir-se para 

analisar e emitir relatório final, sem emitir juízo. 

Parágrafo Único: Caso necessário, a Comissão poderá solicitar novas diligências 

para melhor elucidar os fatos. 

Artigo 27 - Quando for evidenciada a existência de indícios de infração ética, a 

sindicância deverá ser encaminhada á CEEn para a tramitação competente. 

Artigo 28 - Quando o fato for de menor gravidade e não tenha acarretado danos a 

terceiros, sem infringir ao Código de Ética. poderá procurar a conciliação entre as 

partes envolvidas, proceder orientações e emitir relatório para o COREN. 

Parágrafo Primeiro - Ocorrendo á conciliação, a Comissão lavrará tal fato em ata 

específica. 

Parágrafo Segundo - Não ocorrendo conciliação, a sindicância seguirá seu trâmite 

normal. 

Artigo 29 - Ocorrendo denuncia envolvendo um membro da CEEn, o mesmo deverá 

ser afastado da Comissão, enquanto perdurar a sindicância. 

CAPÍTULO VII - DAS ELEIÇÕES 

Artigo 30 - Os membros da Câmara de Ética em Enfermagem serão eleitos através 

de voto facultativo, secreto e direto de todos os profissionais de enfermagem da 

instituição. 

Artigo 31 - A Câmara Ética de Enfermagem vigente fará a escolha e divulgação de 

uma Comissão Eleitoral, composta de 03 (três) profissionais de enfermagem, que 

serão responsáveis pela organização, apuração e divulgação dos resultados do 

pleito. 
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Parágrafo Primeiro - Enquanto a instituição não possuir CEEn, a escolha da 

Comissão Eleitoral deverá ser feita pelo Enfermeiro que ocupa o cargo de Gerente 

ou Coordedor Geral de Enfermagem. 

Parágrafo Segundo - Os membros da Comissão Eleitoral não poderão ser 

candidatos, assim como aqueles que possuem cargos de Chefia de Enfermagem na 

instituição ou Diretoria de Entidades de Classe de Enfermagem. 

Parágrafo Terceiro - A Convocação para eleição será feita através de ampla 

divulgação interna, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco dias) da data 

estabelecida para as inscrições das chapas. 

Parágrafo Quarto - Todas as categorias de Enfermagem presentes na instituição 

deverão estar representadas na chapa. 

Artigo 32 - Somente poderá votar os profissionais regulamente inscritos no COREN 

e com vínculo empregatício efetivo na instituição. 

Artigo 33 - A eleição somente terá legitimidade se o número de votantes for, no 

mínimo a metade mais um dos profissionais em condições de votar. 

Artigo 34 - As chapas inscritas poderão indicar no momento da inscrição até 02 

fiscais para acompanhar o processo eleitoral e fiscalização da apuração. 

Artigo 35 - Não será computado as cédulas rasuradas ou que contiverem qualquer 

vicio, inclusive que possibilite a violação do sigilo do voto. 

Artigo 36 - Protestos e recursos relativos ao processo eleitoral deverão ser 

formalizados por escrito dentro de no máximo 48 (quarenta e oito) horas após as 

eleições e encaminhadas em primeira instância à Comissão Eleitoral e em seguida e 

última instância ao COREN. 

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 37 - A Câmara Ética de Enfermagem reunir-se-à uma vez por mês 
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ordinariamente, em dia, hora e local pré-determinados, podendo reunir-se, 

extraordinariamente, quando houver necessidade. 

Parágrafo Primeiro - As reuniões da Comissão serão registradas em Atas 

numeradas e assinadas pelos membros presentes ao ato. 

Artigo 38 - A ausência não justificada em mais de 03(três) reuniões consecutivas 

e/ou intercaladas, excluirá automaticamente o membro efetivo da Comissão de Ética 

em Enfermagem, devendo ser convocado o respectivo suplente. 

Artigo 39 - A Coordenação dos Serviços de Enfermagem da Instituição garantirá as 

condições necessárias para o desenvolvimento da eleição e das atividades da 

Comissão de Ética em Enfermagem. 

Artigo 40 - As deliberações da CEEn serão por maioria simples, sendo prerrogativa 

do Presidente o "voto Minerva" em caso de empate. 

Artigo 41 - A Coordenação Geral de Enfermagem da Instituição garantirá condições 

necessárias para o desenvolvimento das Atividades da Comissão de Ética. 

Artigo 42 - Os casos omissos da presente Decisão serão resolvidos pelo COREN. 

Artigo 43 - As determinações deste Regulamento terão efeito a partir da publicação 

da presente decisão. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL 

MÊS 

M1 

ATIVIDADES 

1. Identificar, entre os profissionais enfermeiros da unidade 
de saúde, aqueles que possuem perfil adequado para 

compor a Comissão Eleitoral 

2. Nomear oficialmente os membros da Comissão Eleitoral. 
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M2 

M3 

M4 

M5 

M6 

M7 

M8 

M9 

M10 
~ 

M11 

M12 

-
3. Realizaí treinamento - Palestra (Responsável: Comissão 
Eleitoral). 
4. Publicar edital de convocação das eleições 
(Responsável: Comissão Eleitoral). 

5. Realizar a inscrição das chapas (Responsável: Comissão 
Eleitoral). 

6. Realizar a eleição, publicar o resultado. 

7. Informar o resultado da eleição ao Conselho Regional de 
Enfermagem 

8. Elaboração de um Plano de Ações. 

1. Validação, pela Comissão, da proposta de Regimento 
Interno. 

2. Realizar reunião ordinária. 
3. Reunião com o Corpo de Enfermagem para apresentação 
das finalidades e objetivos da Comissão. 

1. Elaboração de relatório mensal. 

2. Realizar reunião ordinária. 
1. Elaboração de relatório mensal. 
2. Realizar reunião ordinária. 

1. Elaboração de relatório mensal. 

2. Realizar reunião ordinária. 

1. Elaboração de relatório mensal. 
2. Realizar reunião ordinária. 

1. Elaboração de relatório mensal. 
2. Realizar reunião ordinária. 

1. Elaboração de relatório mensal. 

2. Realizar reunião ordinária. 
3. Realizar treinamento - Palestra 

1. Elaboração de relatório mensal. 

2. Realizar reunião ordinária. 

1. Elaboração de relatório mensal. 

2. Realizar reunião ordinária. 

1. Elaboração de relatório mensal. 

2. Realizar reunião ordinária. 

3. Realizar treinamento - Palestra 
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2.1.E · COMISSÃO DE FARMÁCIA E ORGANIZAÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO 

DE FARMÁCIA 

FINALIDADE 

A Comissão de Farmácia - CF tem a finalidade de estabelecer uma estrutura 

organizacional do Serviço de Farmácia Hospitalar que assegure produtos 

farmacêuticos de boa qualidade em quantidades adequadas, com segurança quanto 

á eficácia e ausência de efeitos indesejáveis. 

É sabido que um dos grandes montantes de gastos em uma unidade de saúde é o 

mat/med e medicamentos. A gestão eficiente deste binômio é fator crucial para a 

sustentabilidade de qualquer equipamento de saúde. 

A CF tem em sua missão alvo tudo o que se refere ao medicamento, desde sua 

recepção, armazenamento, seleção até sua dispensação e logística reversa, 

objetivando a todo o momento sua adequada utilização no plano assistencial, 

econômico, investigativo e docente. O farmacêutico tem, portanto, uma importante 

função clínica, administrativa e de consulta. 

O Serviço de Farmácia é o componente sistêmico da organização hospitalar onde é 

desenvolvida a assistência farmacêutica, que possui dois componentes básicos: o 

administrativo e o clínico. 

A CF será composta por membros, designados pelo Diretor Geral e assim 

distribuídos: 

1 Representante da Farmácia; 

1 Representante da lnfectologia; 

1 Representante da Clínica Cirúrgica/obstétrica e Clínica Médica; 

1 Representante da Unidade de Urgência; 
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1 Representante da Enfermagem. 

Para desenvolver projetos especiais ou grupo de trabalho poderão ser criadas 

subcomissões com representação do Serviço de Assistência Social, Nutrição, e 

outros, dependendo dos objetivos a serem atingidos. 

ATRIBUIÇÕES GERAIS 

A Resolução do Conselho Federal de Farmácia CFF Nº 449 de 24 de outubro de 

2006 (e suas alterações dadas pela Resolução do Conselho Federal de Farmácia Nº 

619 de 2017) dispõe sobre as atribuições do Farmacêutico na Comissão de 

Farmácia. 

As atribuições de uma CF têm em seu descritivo a função de desenvolver processos 

e fluxos com o objetivo final do uso racional de mat/med e medicamentos, tendo 

como base processos de qualidade desenhados para que se evite o desperdício e 

garanta a sustentabilidade da instituição. 

Através das atribuições da Comissão, espera-se qualidade assertiva na prestação 

das atividades fim da farmácia. 

São atribuições da Comissão: 

• Assessorar a Direção Geral na formulação da política de medicamentos, 

drogas, insumos farmacêuticos e correlatos; 

• Organizar e manter atualizada a grade de medicamentos padronizados e 

correlatos a que serão utilizados pela unidade de saúde, em vista a eficiência 

terapêutica; 

• Fomentar mudanças e reorientar a prática com a implantação do Sistema de 

Dose Unitária; 

• Adotar medidas visando evitar a duplicação de substâncias básicas ou 

associações similares com nome comercial diferente; 
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• Acompanhar estudos e pesquisas de medicamentos e correlatos, sob o ponto 

de vista clínico, químico, farmacocinético e farmacodinâmico, emitindo parecer 

técnico sobre sua eficiência terapêutica, para embasar critério fundamental de 

escolha; 

• Examinar e emitir parecer com referência a medicamentos e correlatos, no 

que diz respeito a propostas de: substituição ou eliminação da grade de 

medicamentos padronizados; e novas aquisições; 

• Manter, através de sistema informatizado, com controle de acesso lógico, 

registros atualizados sobre medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e 

correlatos, com programação especial, contendo: grade de medicamentos 

padronizados; dados farmacológicos e clínicos; reações adversas; ocorrências no 

emprego; 

• Trabalhar métodos de controle sobre fármacos controlados e/ou de Alto 

Custo; 

• Estruturar a implantação e a utilização de prescrição eletrônica; 

• Desempenhar papel consultivo e educativo, divulgando no âmbito da 

instituição, esclarecimentos sobre medicamentos e correlatos e utilização de 

substâncias potencialmente tóxicas; 

• Emitir instruções de serviço necessárias ao cumprimento das finalidades da 

Comissão; 

• Implementar ações referentes ao sistema de inspeção da qualidade dos 

medicamentos e correlatos; 

• Recomendar e auxiliar na adoção e formulação de critérios para escolha, 

seleção, aquisição, uso e práticas corretas relativas aos medicamentos; 

• Promover junto ao Corpo Técnico, ou por seu intermédio, a adoção de 

medidas relacionadas com a execução de normas indispensáveis para uso de 

medicamentos; 
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• Registrar e examinar as reações adversas causadas por medicamentos e 

propor medidas necessárias ao esclarecimento do pessoal auxílíar, bem como dos 

assuntos relacionados com o uso de medicamentos e outras substâncias; 

• Emitir parecer de caráter técnico-científico em assuntos relacionados aos 

produtos farmacêuticos; 

• Revisar frequentemente a grade de medicamentos padronizados a fim de 

manter sua atualização, propondo adição ou exclusão de medicamentos e/ou 

produtos; 

• Estudar as solicitações de inclusão de novos medicamentos sugeridas pelo 

corpo clínico da unidade de saúde; 

• Formular programas de esclarecimentos ao Corpo Técnico, para 

conhecimento do uso de novos produtos da unidade de saúde. 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO - CF 

CAPÍTULO 1 - DAS FINALIDADES 

Artigo 1° - A Comissão de Farmácia - CF tem por finalidade elaborar uma listagem 

de medicações disponíveis na unidade de Saúde, identificados por sua 

nomenclatura genérica (nome farmacológico), conforme a Denominação Comum 

Brasileira (DCB), acrescida das formas de apresentações e concentrações, e suas 

respectivas indicações, bem como definir estratégias que possibilitem a inclusão e 

exclusão de medicações nesta listagem. 
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CAPÍTULO li · DA COMPOSIÇÃO E DEFINIÇÕES 

Artigo 2° - A CF será composta por membros executores, sendo profissionais da 

área da saúde, com nível superior, nomeados pela Diretoria Geral da unidade de 

saúde e por membros consultores, sendo profissionais da saúde, de nível superior 

que façam parte do quadro funcional da unidade, 

Parágrafo Primeiro - Os membros executores, indicados pela Direção do hospital, 

serão encarregados da execução das ações programadas pela Comissão, São 

membros executores: 

• Diretor Técnico; 

• Diretor Clínico; 

• Médico da CCIH; 

• 1 (um) Membro da Administração; 

• 2 (dois) Farmacêuticos; 

• 1 enfermeira(o) da CCIH, 

Parágrafo Segundo- Os membros consultores são médicos chefes de serviço ou na 

sua ausência será o especialista na área a ser consultada e que estão em contato 

direto com o paciente para restabelecer a sua saúde, 

Parágrafo Terceiro - O mandato dos membros executores será de dois anos, 

podendo ser reindicados. 

Parágrafo Quarto - O presidente da CF será um dos membros da comissão indicado 

pela Direção da unidade de saúde. 

Parágrafo Quinto - A secretária da CF será um dos membros da mesma indicada 

pela Direção da unidade de saúde. 

Artigo 3° - A Comissão funciona como um órgão assessor da administração, tendo 

assegurada a sua autonomia funcional. 
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Parágrafo Primeiro - A autonomia funcional se caracteriza pela independência em 

estabelecer normas de gerência sobre todas as atividades relacionadas a 

padronização de medicações; 

Parágrafo Segundo - A CF utilizará deste regimento, do compromisso da unidade de 

saúde, dos Conselhos Regionais, dos membros da equipe e da legislação vigente 

para o exercício de suas atividades disciplinares. 

CAPÍTULO Ili - DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS EXECUTORES 

Artigo 4º - São atribuições específicas dos membros executores: 

• Redigir o formulário de padronização e mantê-lo atualizado; 

• Selecionar os medicamentos para uso da unidade de saúde; 

• Avaliar a necessidade de emprego de novos medicamentos e evitar o uso de 

substâncias ineficazes e ou eficácia duvidosa; 

• Avaliar a exclusão de medicações da padronização; 

• Divulgar informações sobre o uso de medicamentos; 

• Sugerir aos órgãos competentes a compra de literatura especializada sobre 

medicamentos; 

• Estabelecer normas para a utilização de medicamentos de uso restrito e não 

padronizados; 

• Avaliar e analisar as solicitações de medicamentos não padronizados, tendo 

um prazo de até 48 horas para emitir seu parecer. Em caso de anti-infecciosos o 

parecer será dado pela CCIH. 

Caberá ao presidente: 

• Convocar e presidir reuniões; 
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• Coordenar a equipe; 

• Assinar documentos em nome da Comissão; 

Caberá a secretária: 

• Registrar em ata as resoluções da Comissão; 

• Encaminhar documentos redigidos pela Comissão. 

CAPÍTULO IV - DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS CONSULTORES 

Artigo 5° - São atribuições dos membros Consultores: 

Auxiliar os membros executores na inclusão e exclusão de um medicamento; 

CAPÍTULO V - DAS REUNIÕES 

Artigo 6° - Os assuntos a apreciação da CF serão relatados por um dos membros 

executores nas reuniões, de acordo com a ordem do dia para discussão e votação. 

Parágrafo Primeiro - Nas reuniões serão redigidas atas, relatando os temas, 

proposições, planejamentos e conclusões. 

Artigo 7° - As reuniões da CF serão semestrais, sendo os membros convocados com 

um mínimo de 48 horas de antecedência. Em caso de caráter de urgência, os 

membros serão convocados a qualquer tempo. 

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 8° - A CF tem autonomia de ação, devendo suas determinações serem 

observadas por todos os profissionais que exerçam atividades na unidade de saúde. 
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Artigo 9° - As infrações decorrentes do não cumprimento do artigo anterior serão 

encaminhadas à Comissão de Ética e dado ciência ao Conselho Técnico, 

solicitando-se uma manifestação dessas entidades em um prazo de dez dias. 

Artigo10º - Cabe a direção do hospital aprovar e fazer respeitar o regimento interno 

da CF. 

Artigo11 ° - O presente regimento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

Artigo 12° - Este regimento foi elaborado com base nas leis vigentes. 

Artigo 13° - Renovação do manual de padronização a cada 2 anos. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

MÊS 
M1 

M2 

M3 

M4 

M5 

M6 

M7 

M8 
-·. 

ATIVIDADES 
1. Reuniões de Planejamento 
1. Reuniões de Planejamento 
2. Criação da Comissão de FarmáciA 
1. Implementação do Regimento Interno 
2. Auditoria da Comissão 
3. Implementação de Indicadores 
1. Auditoria da Comissão 
2. Implementação de Indicadores 
1. Reuniões de Planejamento 
2. Auditoria da Comissão 
3. Auditoria de Indicadores 
1. Auditoria da Comissão 
2. Auditoria de Indicadores 
1. Reuniões de Planejamento 
2. Auditoria da Comissão 
3. Auditoria de Indicadores 
1. Auditoria da Comissão 

2. Auditoria de Indicadores 
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1. Reuniões de Planejamento 
' 
' 

M9 2. Auditoria da Comissão 
3. Auditoria de Indicadores 

M10 
i 1. Auditoria da Comissão 

i 2. Auditoria de Indicadores 
... 

i 1. Reuniões de Planejamento 
M11 i 2. Auditoria da Comissão 

-·--
3. Auditoria de Indicadores 

,_ 

M12 
1. Auditoria da Comissão 
2. Auditoria de Indicadores 

·-

ORGANIZAÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE 

SAÚDE: MEMBROS QUE O COMPÕEM, ORGANIZAÇÃO HORÁRIA, EXTENSÃO 

PREVISTA DA DOSE UNITÁRIA, MÉTODOS DE CONTROLE SOBRE 

FÁRMACOS ESPECÍFICOS: ANTIBIÓTICOS, OPIÁCEOS E ETC. 

Definições 

A Farmácia Hospitalar é "uma unidade clínica, administrativa e econômica, dirigida 

por farmacêutico, ligada hierarquicamente à Gerência Administrativa do hospital e 

integrada funcionalmente com as demais unidades de assistência ao paciente", 

Neste conceito da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH) é 

possível identificar o redirecionamento da Farmácia Hospitalar para ações clínico

assistenciais. O farmacêutico passa a preocupar-se com os resultados da 

assistência prestada ao paciente e não apenas com a provisão de medicamentos e 

outros produtos farmacêuticos. 

Envolve atividades de planejamento, organização, avaliação e coordenação na 

compra, estoque, controle de fluxo, inventários e outros aspectos rotineiros que 

corroborem na eficiência de gastos em medicamentos. É imprescindível que este 

setor trabalhe criando interfaces com a área médica, de enfermagem e a 

administrativa, no sentido de otimizar os recursos. 

Inclui também ações logísticas referente à recepção, controle, armazenamento, 

dispensação e controle de medicamentos e matérias médicos afins utilizados na 
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unidade. Aporta, portanto, intervenções relativas à programação de medicamentos, 

à aquisição de medicamentos, á atenção farmacêutica e à farmacoeconomia, bem 

como ações de uso racional como protocolos de medicamentos, atendimento 

farmacêutico, conciliação dos medicamentos, adesão aos tratamentos 

medicamentosos e farmacovigilância. 

É também responsável pela informação técnica, científica e controle de qualidade de 

medicamentos e correlatos utilizados pela unidade, assim como pela orientação de 

pacientes internos e ambulatoriais, visando sempre a eficácia da terapêutica, além 

da redução dos custos, voltando-se também para o ensino e a pesquisa, propiciando 

assim um vasto campo de aprimoramento profissional 

São departamentos com autonomia técnica e científica, sujeitos à orientação geral 

dos Órgãos de Administração dos Hospitais, perante os quais respondem pelos 

resultados do exercícío. 

A direção dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares é obrigatoriamente realizada por 

um farmacêutico hospitalar (Resolução Conselho Federal de Farmácia CFF Nº 

492/2008 e 568/2012). 

Todas as diretrizes, estratégias para organização e aprimoramento das ações e 

serviços de farmácia no âmbito hospitalar serão balizadas pela Portaria Nº 4.283/MS 

de 30 de dezembro de 201 O e Portaria de Consolidação Nº 2/MS de 28 de setembro 

de 2017, assim como as Resoluções do Conselho Federal de Farmácia CFF Nº 492 

de 2008 e Nº 568 de 2012, que regulamentam o exercício profissional nos serviços 

de atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e em outros serviços de 

saúde, de natureza pública ou privada. 

Finalidade do setor 

Oferecer assistência farmacêutica com critérios de qualidade e custo efetividade 

visando atender as necessidades farmacoterápicas dos usuários do hospital, 

garantindo uma terapia segura e efetiva que melhore a qualidade de vida dos 

indivíduos e atuando de forma integrada às diretrizes e políticas do hospital e do 

SUS. 
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Objetivos do Serviço 

• Prover as clínicas e demais serviços do hospital, dos medicamentos e 

produtos afins que necessitam para seu funcionamento; 

• Contribuir para a qualidade da assistência prestada ao paciente promovendo 

o uso racional de medicamentos e correlatos; 

• Distribuir insumos farmacêuticos a todos os serviços do hospital; 

• Suprir insumos farmacêuticos ao Almoxarifado; 

• Atender prescrições médicas e requisições de material/medicamentos e 

correlatos. 

• Abastecer os setores disponibilizando os medicamentos e materiais a serem 

utilizados nos diversos procedimentos; 

• Informatizar todo processo de recebimento, estocagem e distribuição com a 

finalidade de garantir maior controle em todas as fases do processo. 

• Prover documentação de movimentação do item e de requisições de materiais 

atendidas; 

• Planejar e elaborar os pedidos mensais de medicamentos e correlatos para o 

abastecimento; 

• Receber, guardar e conservar os insumos. 

• Manter contato e estreita relação com o Centro de Distribuição de 

Medicamentos do município, com o objetivo de manutenção dos processos de 

solicitação de insumos e medicamentos para suprir as necessidades do hospital. 

Perfil do Gestor do Serviço de Farmácia 

• Certificado de conclusão da graduação em Farmácia; 

• Experiência e conhecimentos técnicos na área hospitalar e logística em 
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saúde; 

• Apresentar motivação, liderança e organização; 

• Elevado grau de compreensão; 

• Instrução e domínio de informática. 

Atribuições 

• Assessorar o corpo clínico com relação aos aspectos farmacológicos dos 

medicamentos; 

• Estabelecer um sistema de recebimento, estocagem e distribuição de 

medicamentos, seguro e eficiente, capaz de suprir as unidades de assistência com 

os medicamentos prescritos pelo corpo clinico da unidade; 

• Exercer de forma efetiva o gerenciamento do estoque de medicamentos e 

produtos afins, mantendo registro de consumo, perda e extravio de medicamentos; 

• Controlar a movimentação de medicamentos e correlatos, em especial, dos 

entorpecentes e psicotrópicos; 

• Aviar as receitas formuladas pelo corpo clinico da unidade; 

• Fornecer a medicação para os pacientes internados para 24 horas, 

juntamente com todos os materiais aos postos de enfermagem; 

• Colaborar em pesquisas de assuntos farmacêuticos; 

• Assessorar no controle de qualidade dos produtos químicos adquiridos para 

utilização na unidade; 

• Apresentar Relatório de Pedido Mensal, Inventário, Notas Fiscais, Relatórios 

de Controle de Estoque, Requisições de Transferência; Comunicações Internas de 

Compra; 

• Realizar o mapeamento dos processos, atendendo a documentação referente 
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, Lei Federal Nº 5.991 de 17/12/73 - Dispõe sobre o Controle Sanitário do 

Comércio de Drogas, Medicamentos. Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e 

dá outras Providências. 

, Lei Federal Nº 6.360 de 23/09/76 - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que 

ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e 

Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras 

Providências. 

, Lei Federal Nº 6.437 de 20/08/77 - Configura infrações á legislação sanitária 

federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências. 

, RDC Nº 306 de 07/12/2004 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

, RDC Nº 50 de 21/02/02 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para 

planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde. 

,,.. RDC Nº 67 de 08/10/07 - Regulamento Técnico sobre Boas Práticas de 

Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em 

farmácias e seus Anexos. 

-,,, Portaria Nº 344/MS de 12/05/08 - Aprova o Regulamento Técnico sobre 

substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. 

, Portaria Nº 4.283/MS 30/12/10 - Aprova as diretrizes e estratégias para 

organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de 

farmácia no âmbito dos hospitais (alterada pela Portaria de Consolidação Nº 

2/2017/MS) 

, Procedimentos Operacionais Padrão. 

Membros que compõem o serviço e carga horária 

A Portaria Nº 4.283/2010/MS e suas alterações e Resolução CFF Nº 568, 

estabelecem que as farmácias hospitalares e/ou dispensários de medicamentos 

existentes nos hospitais/unidade de saúde integrantes do SUS deverão funcionar 
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obrigatoriamente sob a Responsabilidade Técnica (RT) de um profissional 

farmacêutico devidamente inscrito no respectivo Conselho Regional de Farmácia. 

Os profissionais farmacêuticos deverão ser em número adequado ao porte da 

unidade de saúde e suficientes para o exercício das ações inerentes à sua atividade 

profissional na farmácia hospitalar e/ou dispensário de medicamentos. 

Para os serviços de Assistência Farmacêutica serão destinados o número de 

profissionais assistenciais (farmacêuticos) e apoio (auxiliares de farmácia) mínimos 

para suprir as necessidades e demandas do Hospital. 

Turnos e Horários de funcionamento: 24 hs com funcionamento 7 dias por 

semana. 

Ações realizadas pelo Serviço de Farmácia 

Fazem parte das ações realizadas e reguladas pelo Serviço de Farmácia: 

1 - Fracionamento de Medicamentos 

Objetivo 

Separar os medicamentos nas menores unidades de dispensação, identificando-os 

corretamente, para serem distribuídos de forma individual ou unitária, dentro da 

instituição hospitalar, garantindo sua rastreabilidade. 

Responsabilidades 

Auxiliar de Farmácia com supervisão de Farmacêutico. 

Descrição do processo 

• Separar diariamente os medicamentos a serem fracionados de acordo com a 

demanda; 

• Realizar a limpeza da bancada com álcool a 70% e lavar as mãos; 

• Gerar, no sistema informatizado ou planilha específica, as etiquetas dos itens 
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a serem fracionados; 

• Imprimir as etiquetas; 

• Conferir os dados dos produtos; 

• Preencher o livro de registro de fracionamento com os seguintes itens: Data, 

nome comercial, nome genérico, fabricante, validade do fabricante, nº do lote, nº de 

unidades fracionadas, nome do funcionário que fracionou, visto do farmacêutico e 

amostra da etiqueta impressa; 

• Separar os itens por unidade, conferir o lote e validade impressos e colar a 

etiqueta. 

• Guardar os itens fracionados em seu BIN (previamente identificado). 

• Material: Impressora de etiquetas com código de Barras, Álcool 70%. 

Etiqueta, Caneta, Livro de Registro e Tesoura. 

2 - Dispensação de Antimicrobiano 

Objetivo 

Padronizar o procedimento para dispensação do Antimicrobiano prescrito, de acordo 

com prescrição médica, de forma a assegurar o uso correto, racional e seguro dos 

mesmos, e de forma a efetivar o controle e fiscalização de substâncias constantes 

na RDC ANVISA 20/2011 (Dispõe sobre o controle de medicamentos à base de 

substâncias classificadas como antimicrobianos de uso sob prescrição, isoladas ou 

em associação), atualizada pela RDC ANVISA 174/2017 (Dispõe sobre a 

atualização da lista de antimicrobianos registrados na ANVISA). 

Responsabilidades 

Farmacêutico e Auxiliar de Farmácia. 

Descrição do processo 
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• O médico faz a prescrição e preenche o Formulário de Solicitação de 

Antimicrobiano no sistema de informação ou em impresso padronizado; 

• O médico da CCIH avalia o correto preenchimento do Formulário, que deve 

conter as informações do paciente, a indicação clinica que justifique o uso, tempo de 

tratamento e toda a identificação do médico prescritor, autorizando ou não a 

prescrição do mesmo; 

• Caso autorizado o medicamento é impresso no horário da prescrição; 

• Realizar inspeção visual para verificar a identificação do medicamento, o 

prazo de validade e integridade da embalagem. 

Material 

Terminal de computador com sistema informatizado, impressora, papel, caneta, 

arquivador, saco plástico, formulário para Solicitação de Antimicrobiano. 

3 - Dispensação de prescrições para pacientes internados 

Objetivo 

Separação e dispensação de materiais e medicamentos para atender as prescrições 

e material médico de acordo com a padronização e necessidade. 

Responsabilidades 

Farmacêutico e Auxiliar de Farmácia. 

Descrição do processo 

• O médico faz a prescrição no sistema de informação ou impresso padrão; 

• A enfermagem valida a prescrição e envia para farmácia, via sistema ou 

impresso padronizado; 

• A prescrição é impressa na farmácia automaticamente a partir das 10 h da 

manhã no primeiro período e 22 h para o segundo período; 
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• O farmacêutico, por meio do sistema de informação, acessa o almoxarifado e 

solicita atendimento. Com esta tela aberta seleciona o filtro do setor para visualizar 

apenas as prescrições da enfermaria ou setor e imprime, se for o caso. No caso de 

utilização de impresso padronizado, o mesmo será entregue no Almoxarifado; 

• O auxiliar de farmácia separa os materiais de acordo com os medicamentos 

prescritos para um período de 12 horas. No primeiro período, são separados os 

medicamentos de 14:00 ás 01 :59 e no segundo período os medicamentos de 02:00 

h. até 13:59 h; 

• O auxiliar de farmácia entrega os materiais e os medicamentos para a 

enfermagem; 

• A enfermagem deverá conferir o material e a medicação no ato da entrega; 

• O auxiliar lança no sistema de controle de estoque (informatizado ou 

planilhado), por meio de código de barras, todo o material e medicamento separado 

para o paciente. 

Observação: Esta rotina é feita a cada 12 horas. 

Material 

Computador com sistema informatizado, prescrição médica, caneta de retroprojetor, 

Saco plástico, leitor de Código de Barras. 

4 - Dispensação de Medicamentos Sujeito a Controle Especial 

Objetivo 

Separar e dispensar os medicamentos de Controle Especial, de acordo com a 

prescrição médica, respeitando a Portaria da ANVISA/MS Nº 344/98 e suas demais 

atualizações, efetuando a entrega dos mesmos de acordo com os horários 

prescritos. 

Responsabilidades 
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Farmacêutico plantonista. 

Descrição do processo 

• O médico prescreve um medicamento psicotrópico na prescrição médica no 

sistema de informação ou receituário padronizado; 

• A farmácia recebe a prescrição impressa; 

• O farmacêutico avalia a prescrição e separa os itens controlados pela Portaria 

Nº 344 e identifica; 

• A quantidade a ser liberada deverá respeitar a determinada pela Portaria Nº 

344/98; 

• O auxiliar de Farmácia lança a saída dos medicamentos no sistema 

informatizado ou planilha de controle/livro de registro e coloca o produto na caixa do 

paciente. 

Material 

Terminal de computador com sistema informatizado ou livro de controle, Impressora, 

Telefone, Fax, Cadeiras, Arquivador, Carimbo, Receituário de Controle Especial. 

5 - Dispensação de Medicação de Alto Custo pela Farmácia 

Os medicamentos de Alto Custo são também conhecidos como Medicamentos do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) sendo uma 

estratégia de acesso aos medicamentos clasificados como "alto custo" no âmbito do 

SUS, caracterizada pela busca da garantia da integralidade do tratamento 

medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em 

publicados através dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), do 

Ministério da Saúde. 

No âmbito do Estado de Goias, a regulação para acesso aos medicamentos de alto 

custo esta a cargo da Central Estadual de Medicamentos de Alto Custo Juarez 

Barbosa - CEMAC. 
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A CEMAC é o centro de referência estadual na dispensação de medicamentos 

constantes no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), de 

uso ambulatorial. 

A dispensação de medicamentos de Alto Custo será balizada pelas diretrizes 

definidas na Portaria Nº 1.554/MS/2013, assim como a Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais - RENAME 2018 e processos definidos pelo CEMAC. 

Medicamentos não padronizados 

Na necessidade de utilização e prescrição de qualquer medicamento/material 

médico que não esteja contemplado na Lista de Medicamentos do Estado ou na 

própria lista de medicamentos padronizados do Hospital, definidos estes pela 

Comissão de Padronização, será realizada uma reunião entro o médico prescritor, o 

farmacêutico, o diretor clinico, o gerente/coordenador de enfermagem ou enfermeiro 

da unidade com o objetivo de verificar a necessidade de aquisição do item, 

avaliando sua real indicação, opções terapêuticas adjuvantes, assim como o risco 

inerente á saúde do paciente da não utilização do item. 

Aprovado a indicação do item, será elaborado um pedido de compra especial 

expedido pela farmácia, que será encaminhado ao setor de compras para 

providências. 

Objetivo 

Realizar o correto processo de compra/orientação para aquisição do item, assim 

como armazenamento e dispensação dos medicamentos de alto risco e "não

padrão", prevenindo que causem danos para o paciente, mesmo quando utilizados 

como o previsto. 

Responsabilidades 

Farmacêutico RT e farmacêutico plantonista. 

Descrição do processo - medicação de alto custo 
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• Médico prescreve medicação de Alto Custo para paciente internado na 

unidade, seguindo preceitos e orientações dos Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas do Ministério da Saúde - PCDT/MS e Portaria Nº 1.544/2013 -

Ministério da Saúde; 

• Prescrição é encaminhada para a Farmácia; 

• Farmácia orienta familiar para realizar processo de cadastro e retirada do 

medicamento na farmácia de Alto Custo (CEMAC); 

• Familiar executa o processo de cadastro e retirada do medicamento, 

observando as orientações para realização de tal processo Uuntada de documentos, 

exames, laudos, etc.). 

• Familiar retira medicamento e o entrega no almoxarifado/farmácia da unidade 

de saúde; 

• O farmacêutico recebe o item, verifica se o medicamento pertence ao 

paciente para qual foi solicitado a medicação; 

• O auxiliar de Farmácia separa o medicamento; 

• O auxiliar de farmácia entrega o medicamento para a enfermagem; 

• A enfermagem deverá conferir o medicamento no ato da entrega; 

• O auxiliar lança no sistema de controle de estoque (informatizado ou 

planilhado), por meio de código de barras, todo o material e medicamento separado 

para o paciente. 

No caso da aquisição do item não padrão, este será adquirido por meio de pedido de 

compra especial expedido pela Farmácia da unidade e encaminhado ao setor de 

compras para providências, após deliberação do Coordenador Médico, Médico 

Prescritor, Coordenador de enfermagem ou enfermeiro da unidade, Farmacêutico 

RT e Coordenador Geral. Segue-se o mesmo processo de liberação após compra do 

item. 

Material 

Terminal de computador com sistema informatizado, impressora, papel, caneta, 

arquivador, telefone, lista de Medicamentos de alto risco, etiqueta redonda amarela. 
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6 - Controle de Temperatura da Geladeira de Medicamentos 

Objetivo 

Estabelecer critérios para o processo de verificação e controle da temperatura das 

geladeiras que acondicionam medicamentos termo lábeis, em todas as unidades 

descentralizadas da unidade, garantindo desta forma o armazenamento dos 

mesmos em temperatura adequada que é de 2ºC a SºC. 

Responsabilidades 

Auxiliar de Farmácia, com supervisão do Farmacêutico. 

Descrição do processo 

• A temperatura da geladeira deve ser verificada a cada 12 h. sempre no início 

do plantão. 

• A temperatura indicada no termômetro (mínima e máxima) deve ser anotada 

na planilha de controle. 

• A Temperatura do refrigerador varia de 2° C a 8° C. 

• Sempre que houver alguma variação de temperatura que não seja adequada, 

deve ser preenchida no campo de observação no anexo I e a medida tomada para 

reversão da inconformidade. 

• O formulário de temperatura não deve ser rasurado; 

• Arquivar o formulário de controle de temperatura a cada final de mês. 

Material 

Formulário de Controle de Temperatura, Impressora, Caneta, Arquivador, 

Termômetro digital para geladeira. 
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7 - Controle de Validade de Medicamentos 

Objetivo 

Garantir a qualidade terapêutica aos pacientes evitando perdas de medicamento o 

que ocasiona também, prejuízos financeiros. 

Responsabilidades 

Farmacêutico Supervisor de Farmácia e Auxiliar de farmácia. 

Descrição do processo 

• Imprimir no sistema de Gestão de Estoque, a lista com os produtos com 

vencimento próximo (30, 60, 90 dias), com quantidade disponível e lote de cada um; 

• Examinar o estoque da Farmácia, conferindo as quantidades em estoque dos 

itens listados no relatório; 

• Verificar o consumo médio dos itens listados no relatório; 

• Avaliar a possibilidade de utilização dos produtos na própria unidade, sem 

que haja perdas; 

• Analisar, com base no consumo médio, as quantidades dos itens, possíveis 

de não serem consumida dentro do prazo de validade; 

• Caso não haja possibilidade de uso, tentar fazer uma permuta com outras 

unidades ou outras instituições que tenham interesse. 

• Em caso de perdas, relacionar os itens vencidos, com lote, quantidade, 

apresentação e validade. 

• Dar baixa no Sistema de Gestão de Estoque, a cada item perdido. 

• Remanejar para área específica, em caixa lacrada e identificá-los como tais -

MEDICAMENTO VENCIDO IMPRÓPRIO PARA O USO. 

IMED- Instituto de Medicína, Estudos e Desenvolvimento 

Rua itapevo, 202 j Conjunto 34, Bela Visto, São Pcm!o/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001·02- Tefejone: {11} 3141-1128 

www.imed.org.br ·- projetos(éj)imed,org,br 

00362 



16\ MED 
._) 

• Anexar à caixa a listagem com as informações: identificação genérica do 

medicamento, lote, validade, apresentação e quantidade. 

• Comunicar o setor responsàvel pela coleta dos medicamentos vencidos, para 

que os mesmos possam ser recolhidos 

• Atualizar mensalmente o sistema de gestão de estoque, no que diz respeito 

ao registro dos prazos de validade. 

Observações 

Sempre dispensar primeiro os itens com vencimento mais próximo; 

Manter o sistema atualizado no que diz respeito ao registro de validades; 

Realizar a avaliação periódica dos relatórios de vencimento, facilitando a permuta ou 

doação, quando for o caso. 

Material 

Terminal de computador com sistema informatizado, Impressora, Caixa para 

descarte de medicamentos, Cadeiras, Carimbo, Planilha de relação de 

medicamentos vencidos, Arquivador. 

8 - Recebimento de devolução de materiais e medicamentos 

Objetivo 

Evitar perdas e desperdícios com sobra de medicamento nos setores. 

Responsabilidades 

Enfermagem e Auxiliar de farmàcia. 

Descrição do processo 

• A enfermagem confere nos postos se hà sobra de medicamentos (pacientes 

de alta, medicações recusadas e alteração de prescrição); 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Ruo ftapeva~ 201 J Conjunto 34, BeiG Vísto, São Pauio/SP 

CNPJ: 19,324.171/0001-02-Teiefone: /11j 3141-1128 
www.fmed.org,br - projetos.@fmed,org,br 



M ,...., D' . e ·. 

• O responsável pela operação preenche o formulário de devolução no sistema 

de informação ou impresso padronizado, com o nome do paciente que iria fazer uso 

e entrega junto com os produtos na farmácia, com o número da devolução; 

• O auxiliar de farmácia acessa o sistema de informação, localiza o número da 

solicitação informado e visualiza os produtos, para dar baixa; Confere se os 

medicamentos devolvidos estão com suas embalagens conservadas, integras, 

identificadas e com as quantidades corretas; 

• Ainda no sistema, clicar em retornar; 

• Clicar em confirmar produtos e passar o leitor de código de barras em cada 

produto; 

• Clicar em fechar baixa; 

• Se devolução - manual: 

• Preencher planilha de controle e dar baixa; 

• Guardar os itens em seus locais corretos. 

Material 

Terminal de computador com sistema informatizado, Impressora, Formulário de 

devolução, caneta, Arquivador. 

9 - Inventário de material e medicamento 

Objetivo 

Confrontar o estoque registrado, no sistema informatizado com o estoque real ou 

físico, permitindo apurar e corrigir divergências encontradas. 

Responsabilidades 

Coordenação de Farmácia e Supervisão de Farmácia. 
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Descrição do processo 

• Imprimir a ficha de inventário no sistema de informação, em gestão de 

estoque ou utilizar formulário padronizado; 

• Contar os medicamentos na ficha de inventário; 

• Verificar sempre o estoque total, ou seja, inventariar sempre a quantidade 

disponível para dispensação e aquela ainda estocada em caixas; 

• Na ficha de inventário devem constar os seguintes itens: nome e código do 

insumo, fornecedor, lote, validade e quantidade existente (especificando os 

diferentes lotes e validade, se for o caso); 

• Dar entrada dos insumos inventariados no sistema de estoque, sempre 

realizando a apuração, o que permite apontar e corrigir possíveis erros de contagem 

(ver manual de utilização do sistema informatizado utilizado na farmácia); 

• Arquivar as fichas de inventário na pasta específica "Inventário"; 

• Periodicidade Trimestral. 

Material 

Terminal de computador com sistema informatizado, Impressora, Caneta e papel, 

Arquivador, Carimbo. 

10 - Limpeza da geladeira de Medicamentos 

Objetivo 

Fazer a limpeza adequada, das geladeiras de forma que a qualidade dos 

medicamentos não seja alterada. 

Responsabilidades 

Auxiliar de Farmácia, com supervisão do Farmacêutico. 
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Descrição do processo 

• Organizar os medicamentos e correlatos nas estantes por forma farmacêutica 

e por ordem alfabética; 

• Armazenar os produtos nas prateleiras por prazo de validade, de forma que 

sejam utilizados primeiro os que estejam mais próximos ao vencimento: 

• Acondicionar em geladeiras os medicamentos termo lábeis, organizando 

conforme o prazo de validade; 

• Armazenar os medicamentos psicotrópicos em armários com chave: 

• Ordenar as soluções de grande volume em estrados, com identificações de 

fácil visualização e obedecendo a quantidade máxima de empilhamento e a 

organização por validades; 

• Organizar as soluções de grande volume e caixas sempre distantes das 

paredes em aproximadamente 20 cm; 

• Manter atualizado o registro de temperatura ambiente e de geladeira; 

Material 

Pano limpo, água, Caixa refrigerada, gelo, termômetro 

11 - Descarte de Material 

Objetivo 

Estabelecer normas para o gerenciamento de medicamentos, com prazos de 

validade vencidos e/ou que sofreram avaria no transporte (quebrados e vazando). 

Responsabilidades 

Auxiliar de Farmácia, com supervisão do Farmacêutico. 

Descrição do processo 
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O descarte dos medicamentos acontece em dois tipos, que são listados nos tópicos 

1 e 2, 

1 - Medicamento vencido e ou danificado na unidade Clínica. 

• Gerar uma CI da Unidade geradora do Resíduo químico e enviar para o 

Serviço de Farmácia; 

• Gerar a o Registro de Não Conformidade, o qual deverá ser imediatamente 

registrado no 

• Registro de Descarte, encaminhando o resíduo para o local onde será 

recolhido pela empresa contratada para tal; 

2 - Medicamento fora do prazo de validade no serviço de farmácia, 

• Todo último dia do mês, os medicamentos fora do prazo de validade serão 

retirados imediatamente do estoque (prateleiras). 

• Gerar informativo para as unidades clínicas onde existe estoque do produto 

para gerar a CI e enviar a mesma junto com o produto para o serviço de farmácia; 

• Relacionar os medicamentos vencidos. bem como as quantidades no registro 

de descarte e enviar para o local de retirada do lixo, conforme PGRSS, através de 

empresa contratada. 

• Produtos sujeitos a controle especial através da portaria 344, serão 

registrados em Registro de 

• Descarte em separado, devendo ser segregado com chave, e encaminhado a 

empresa contratada para o este produto em especial 

• Todos os registros gerados para descarte devem ser arquivados na pasta 

"Descarte de Medicamentos". 

Destinação final 
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Os itens deverão ser encaminhados para empresa contratada para controle e 

descarte dos resíduos sólidos e psicotrópicos através do serviço de coleta 

especial/incineração/material, de acordo com PGRSS do hospital, seguindo as 

normas da ABNT. 

A coleta de lixo comum será colocada em separado para posterior coleta. Serão 

observadas as determinações da Lei Federal 12.305/201 O, que institui a política 

Nacional de Resíduos Sólidos, que traz, entre suas definições, as orientações sobre 

a Logística Reversa, assim como as orientações definidas na RDC Nº 

306/2004/ANVISA. 

Material 

Terminal de computador com sistema informatizado, Impressora, Caneta e papel, 

Arquivador, Carimbo 

12- Limpeza do Ambiente Interno da Farmácia 

Objetivo 

Limpeza e sanitização do ambiente interno (móveis, utensílios, pisos e paredes) da 

farmácia 

Responsabilidades 

Serviços Gerais de Limpeza, com supervisão do Farmacêutico. 

Descrição do processo 

1) Periodicidade Diária 

• Procederá varredura úmida em todas as dependências da farmácia 

• Limpar e remover com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, 

prateleiras, balcões, persianas, peitoris, caixilhos das janelas bem como os demais 

móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, e/ou 

qualquer outro bem móvel, utilizando pano umedecido em água limpa, secar e 

IMED - Instituto de Medícína, Estudos e Desenvolvimento 

Rut1 ltt:1peva, 202 ! Corijw,to 34, Bela Vista., São Pauio/SP 

CNPJ; 15,324,171/Dô01v02- Teiefon.!!: (1J.} 3141-1128 

www.imed,org,br-projeto.'i-@fmed.org,br 

00368 



,,A\ IJ\1ED 

friccionar 3 vezes consecutivas com álcool a 70% 

• Proceder a coleta de resíduos (lixo) duas vezes ao dia ou tantas vezes 

quantas forem necessárias para manter a higienização das áreas de atividades, 

acondicionando-os em sacos plásticos de acordo com o preconizado pelos POP's. 

Os resíduos infectados em sacos branco hospitalar, os resíduos de formulações 

químicas em sacos laranja, os resíduos biológicos que necessitarem de tratamento 

externos em sacos vermelho, os resíduos comuns não recicláveis em sacos preto, 

os resíduos comuns recicláveis em sacos azul e os resíduos para compostagem, no 

contêiner azul, removendo-os devidamente acondicionados em até 2/3 do volume 

para o expurgo, recolhendo-os com veículos apropriados e pesando-os antes de 

serem colocados dentro tonéis existentes nos abrigos externos para resíduos 

comuns e para resíduos infectantes e com necessidade de tratamento externo, 

determinados pela contratante, conforme o tipo e de acordo com a legislação 

vigente; 

• Limpar maçanetas das portas com álcool a 70% friccionando 3 vezes; 

• Higienizar telefones com álcool a 70% friccionando por 3 vezes; 

• Limpar ralos para evitar obstruções, mantendo-os fechados; 

• Lavar e desinfetar os coletores de resíduos com água e sabão e secá-los, 

colocando sacos plásticos coloridos de acordo com tipo de resíduo a ser coletado, 

bem como os carros de recolhimento de resíduos; 

• Auxiliar no remanejamento de equipamentos, aparelhos e mobiliários dentro 

da unidade; 

• Os pisos devidamente impermeabilizados com produto apropriado 

antiderrapante devem receber manutenção diária, considerando as instruções do 

fabricante, normas e recomendações da Vigilância Sanitária ou normas e rotinas 

preconizadas pelo Manual da CCIH; 

2) Periodicidade Semanal 
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• Lavar todas as áreas destinadas ou não ao público, incluindo portas, peitoris 

de janelas, vidros, basculantes e luminárias; 

• Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 

• Limpar os pontos de luz fluorescente e incandescente, inclusive as lâmpadas; 

• Lavar os mobiliários com pano úmido com água e sabão, se possível ao 

término friccionar com álcool a 70% por 3 vezes; 

• Polir metaís que guarnecem móveis, portas, janelas, instalações do prédio, 

elevadores e tubulações; 

• Vasculhar com MOP úmido, paredes e tetos; 

3) Periodicidade Quinzenal 

• Lavar com detergente biodegradável todo o piso; 

• Passar lustra-móveis nas mesas, armários e demais móveis envernizados; 

• Limpar com pano úmido com água e sabão, ao término friccionar com álcool a 

70% por 3 vezes os metais, incluindo cinzeiros, maçanetas, torneiras, conexões, 

etc,; 

• Limpar coifas, telhados, calhas, ralos, removendo os detritos; 

• Os pisos devidamente impermeabilizados com produto apropriado 

antiderrapante devem receber a recamada limpeza e/ou tratamento com material 

adequado, considerando as instruções do fabricante, normas e recomendações da 

Vigilância Sanitária ou normas e rotinas preconizadas pelo Manual da CCIH; 

4) Periodicidade Mensal 

• Limpar forros, paredes e rodapés; 

Material 
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Álcool a 70%, MOPs úmidos, panos úmidos, detergentes biodegradáveis, água, 

sabão e sacos plásticos. 

ROTINAS PARA A PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

A Prescrição de Medicamentos é um item que, em conjunto com a Comissão de 

Prontuários, reflete a qualidade dos serviços prestados pela equipe assistencial. 

Através da avaliação das prescrições, diretamente podemos avaliar a qualidade dos 

serviços. 

Devem-se estabelecer indicadores e metas a serem atingidas a curto, médio e longo 

prazo para o aprimoramento no preenchimento das prescrições, solicitação de 

medicamentos especiais, solicitação de medicamentos não padronizados, 

solicitação e/ou substituição de medicamentos similares, solicitação de 

antimicrobianos (estes observando aval prévio da CCIH) e outras solicitações de 

mat/med e medicamentos para uso na unidade de saúde. 

Prescrição eletrônica de medicamentos 

Para o gerenciamento e registro das informações dos pacientes, a unidade de saúde 

utilizará o sistema de Prontuário Eletrônico (PEP). O PEP é definido como um 

sistema de prontuário médico padronizado e digital. 

Trata-se do registro em um ambiente virtual de todas as informações de saúde, 

clínicas e administrativas, executadas ao longo da vida do paciente e sua 

permanência na unidade de saúde. Estas informações são armazenadas, e muitos 

benefícios podem ser obtidos deste formato de armazenamento. 

Dentre eles, podem ser destacados a uniformização das informações, ações e 

desfechos ocorridos durante o tratamento oferecido ao paciente na unidade de 

saúde. Neste rol de procedimentos e informações uniformes podemos citar o registro 

e prescrição de medicamentos. 

A prescrição de medicamentos deve ser um ato seguro, que envolve desde a 

precrição para o fim terapêutico executada pelo profissional médico, checagem pela 
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equipe de enfermagem e farmácia, recebimento correto pela equipe operacional nas 

farmácias satélites e/ou farmácia central, com posterior retorno do insumo para a 

devida aplicação terapêutica no paciente. 

É um processo que envolve vários profissionais na cadeia do cuidado e o rigor e 

segurança devem ser a base deste processo. Para isso, utilizaremos como base as 

orientações do Protocolo de Segurança na Prescrição, uso e Administração de 

Medicamentos da ANVISA 

A prescrição de medicamentos deve ter como base uma listagem de medicamentos 

padronizados pela unidade de saúde. 

Padronização de medicamentos 

A Padronização de Medicamentos é uma listagem dos fármacos disponíveis na 

unidade de saúde identificados por sua nomenclatura genérica (nome 

farmacológico), conforme Denominação Comum Brasileira (DCB) e acrescida pelas 

formas de apresentação, concentrações, e suas respectivas indicações. 

A padronização tem o objetivo de facilitar a prescrição médica, otimizar recursos e 

qualificar a assistência através de orientação e informações ao corpo técnico e é 

realizada através de uma Comissão de Padronização que será abordada em item 

próprio no decorrer deste documento. 

Medicamentos padronizados 

Estes medicamentos são classificados em: 

- Uso Sem Restrições: constantes na seleção de medicamentos do SCMP e 

dispensados pela farmácia mediante a prescrição médica. 

- Uso Restrito (R): medicamento que possui uma ou mais das seguintes 

características: 

• Indicação muito específica; 

• Pressão para indução de resistência bacteriana; 
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• Maior potencial para produção de efeitos adversos ou interações 

medicamentosas; 

• Uso inadequado ou abusivo; 

• Comercialização muito recente: 

• Dificuldade de obtenção no mercado nacional 

• Alto custo. 

Além da prescrição, esses fármacos exigem, para dispensação, o preenchimento 

adequado do Formulário de Solicitação de Medicação de Uso Restrito, com validade 

de 7 dias, podendo ser renovado, se necessário e devidamente preenchido para ser 

avaliado pelos membros executivos da CFT. 

No caso de antimicrobianos essa avaliação será realizada pela CCIH e deve ser 

preenchido Formulário de Controle do uso de antimicrobianos com validade de 3, 7 a 

21 dias, dependendo da infecção e tratamento prescrito, assim definido pelo CCIH 

da unidade. 

Para albumina e aminoácidos deve ser preenchido o Formulário do Sistema Único 

de Saúde- Laudo para Solicitação/Autorização de Mudança de procedimento 

Especial. 

Nota 01: Os medicamentos de alto custo poderão não estar disponíveis 

momentaneamente na farmácia, por dificuldades econômicas circunstancias ou pela 

não disponibilidade no mercado. Ocorrendo este fato, o médico responsável deverá 

ser imediatamente comunicado pela farmácia. 

As orientações sobre o uso de Medicamentos de Alto Custo foram apresentadas em 

item anterior, (5 - Dispensação de Medicação de Alto Custo pela Farmácia). 

A solicitação de compra é gerada após a avaliação e autorização pela CFT e/ou 

Diretor Técnico e/ou Clínico. O prazo para a aquisição é de 72 horas. 
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Medicamentos não padronizados 

São medicamentos de uso eventual em casos justificados, e que não fazem parte do 

conjunto de fármacos que atendem as necessidades usuais de pacientes internados. 

Como tal, não são mantidos em estoque, exigindo um prazo de até 72 horas úteis 

para a sua aquisição. 

A solicitação para compra é gerada pela prescrição e pelo preenchimento adequado 

de um formulário para tal (Formulário de Solicitação de Medicação Não 

Padronizado) após a avaliação e autorização pela CFT. A solicitação de medicação 

tem validade por 7 dias podendo ser renovada. 

Nota 01: Nas internações eletivas de pacientes iá em uso crônico de medicamentos 

não padronizados, será solicitado aos médicos que orientarem os 

pacientes/familiares para que no ato da internação tragam de casa estes 

medicamentos. Com isto evita-se que estes pacientes fiquem sem tratamento até 

que sejam adquiridos estes medicamentos pela farmácia. 

Medicamentos controlados 

Para a dispensação dos medicamentos controlados listados pela ANVISA, por meio 

da Portaria Nº 344/98 (Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e 

medicamentos sujeitos a controle especia0, é necessário o cumprimento das 

seguintes exigências. 

-ENTORPECENTES 

Deve ser emitida Receita "A", conforme o padronizado. 

A receita terá validade de trinta dias, a contar da data de emissão. Deverá estar 

acompanhada da justificativa do uso (quando para aquisição em outra Unidade 

Federativa). 

- PSICOTRÓPICOS: 

Deve ser emitida Receita "B", de cor azul, conforme o padronizado. 
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A receita terá validade de 30 dias, contados a partir de sua emissão e somente 

dentro da Unidade Federativa que conceder a numeração. 

A receita poderá conter no máximo cinco ampolas e para as demais formas 

farmacêuticas a quantidade para o tratamento correspondente a no máximo 

sessenta dias. 

OUTRAS SUBSTÂNCIAS OU MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE 

ESPECIAL 

A receita deverá ser emitida em duas vias e poderá conter no máximo, três 

substâncias ou medicamentos. Terá validade de trinta dias, a contar da data de sua 

emissão, exceto a de Talidomida. 

- ANABOLIZANTES: 

A receita ficará limitada a cinco ampolas e para as demais formas farmacêuticas a 

quantidade para o tratamento corresponde a, no máximo, sessenta dias. 

- ANTIPARKINSONIANOS E ANTICONVULSIVANTES 

A quantidade na receita deverá ficar limitada até seis meses de tratamento. 

- ANTI - RETROVIRAIS: 

Só deverão ser aviados em formulário próprio estabelecido pelo Programa de 

DST/AIDS - MS. 

O paciente deverá estar de posse de um receituário médico com informações sobre 

o seu tratamento. 

A prescrição de anti-retrovirais poderá conter em cada receita, no máximo, cinco 

substâncias ou medicamentos que as contenham. 

- RETINÓIDES 

Medicamentos de uso sistêmico que contenham substâncias retinóides só serão 

dispensados aos pacientes que estiverem com um "Termo de Consentimento Pós-
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informação", fornecido pelo médico, é pessoal e intransferível, alertando-os das 

reações e restrições de uso dos medicamentos, além da receita em duas vias. 

A receita especial de retinóides poderá conter no máximo cinco ampolas e para as 

demais formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente a 

trinta dias no máximo, a contar da data de sua emissão e dentro da Unidade 

Federativa que concedeu a numeração. 

- TALIDOMIDA: 

Deverá ser emitida receita em duas vias e, juntamente com a mesma, o paciente 

deverá apresentar o "Termo de Responsabilidade" assinado pelo médico que a 

prescreveu, em duas vias, pois uma via deverá ser encaminhada à Coordenação 

Estadual do Programa, conforme Legislação Sanitária Especifica, em vigor. 

A quantidade de Talidomida por prescrição não poderá ser superior à necessária 

para o tratamento de trinta dias. 

A receita terá validade de quinze dias contados a partir de sua emissão e somente 

dentro da Unidade Federativa que concedeu a numeração. 

Todas as notificações de receitas deverão estar preenchidas de forma legível e sem 

emendas ou rasuras, a fim de serem dispensadas. 

COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO 

A Comissão de Padronização tem como finalidade prestar assessoria técnica à área 

de Suprimentos, através da avaliação, seleção, monitoramento, permitindo o uso 

racional de materiais e medicamentos. 

A Comissão acompanha os testes e avalia as queixas técnicas, sempre dentro da 

perspectiva de manutenção dos padrões de qualidade. 

As informações dos materiais analisados são registradas, formando um banco de 

dados da Comissão. 
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Sua composição contempla profissionais das áreas médica, enfermagem, segurança 

do trabalho, educação permanente, suprimentos e CCIH. A coordenação cabe á 

farmácia. 

O Manual de Padronização é um documento integrante das políticas e modos de 

operação definidos na Comissão de Farmácia e Terapêutica da unidade de saúde. 

Critérios para padronização de medicamentos 

• Medicamentos autorizados pela ANVISA; 

• Princípios ativos com valor terapêutico comprovado, catalogados pelo 

princípio ativo, conforme a Denominação Comum Brasileira - DCB; 

• Formas Farmacêuticas que permitam a individualização na distribuição; 

• Forma Farmacêutica, apresentação e dose considerando: comodidade para 

administração ao paciente; faixa etária; facilidade de cálculo da dose a ser 

administrada; facilidade no fracionamento ou multiplicação de doses; 

• Medicamentos que atentem as necessidades básicas da Instituição em 

análise conjunta com o corpo clínico; 

• Medicamentos que gerem redução de custos da terapêutica, com qualidade, 

segurança e efetividade; 

• Medicamentos que gerem redução de custos operacionais quanto à 

aquisição, armazenamento, dispensação e controle de estoque. 

Critérios de inclusão de medicamentos: 

• Preencher formulário de solicitação com data e assinatura do responsável; 

• Considerações sobre a ação terapêutica e uso clínico; 

• Vantagens terapêuticas aos medicamentos similares ou equivalentes aos 

padronizados; 

• Encaminhamento para Comissão de Farmácia e Terapêutica para a provação 
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e viabilização da inclusão. 

A solicitação de inclusão de medicamento na padronização deverá ser feita em 

formulário próprio (Solicitação de Revisão de Medicamento na padronização) que 

será avaliado pela CFT. 

Critérios de exclusão de medicamentos: 

• Evidências de efeitos tóxicos ou outros efeitos adversos significativo havendo 

alternativas mais seguras; 

• Estudo de consumo que não justifique a padronização; 

• Princípios ativos que possam ser substituídos com vantagens, quando outro 

for incluído; 

• Medicamentos que poderão ser substituídos, com vantagens, quando outro 

for incluído; 

• Comercialização do medicamento foi proibida ou descontinuada por órgão 

competente. 

• Indisponibilidade do produto no mercado, inviabilizando a compra. 

• Fármaco não prescrito nos últimos 6 (seis) meses a pacientes internados na 

unidade de saúde; 

• A solicitação de exclusão de medicamentos da padronização deverá ser feita 

em formulário próprio (Solicitação de Revisão de Medicamentos na padronização). 

Orientações sobre como preencher o formulário de inclusão de medicamentos 

na padronização: 

• Preencher os campos com Nome Genérico; Nome Comercial; Laboratório 

Fabricante; Concentração; Forma Farmacêutica e Via de Administração do 

medicamento. 

• Assinalar se existe o medicamento similar ou equivalente padronizado e 
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informações de eficácia e segurança do medicamento proposto. 

• Justificar as vantagens clínicas do medicamento em relação ao produto 

equivalente se for o caso. 

• Citar referências e/ou anexar trabalhos científicos. 

• Incluir fármacos de comprovada eficácia, isto é, aqueles em que se 

quantificou, através de ensaios clínicos randomizados, definido efeito benéfico na 

espécie humana; na inexistência desses estudos, privilegiar os medicamentos com 

extensa experiência de emprego clínico; 

• Entre medicamentos de igual eficácia, selecionar aqueles com menor 

toxicidade relativa e maior comodidade de administração; 

• Entre medicamentos de uma mesma classe farmacológica, definir um 

representante que atenda aos critérios prévios; em alguns casos, incluir mais de um 

representante com propriedades equivalentes, com o intuito de propiciar a 

competitividade entre diferentes fornecedores; 

• Limitar o número de apresentações, selecionar aquelas que contemplam 

maiores possibilidades de aproveitamento dos medicamentos; 

• Padronizar, preferencialmente, apresentações com um único medicamento e 

as associações de comprovada utilidade; 

• Categorizar alguns fármacos como de uso restrito, quando envolverem 

indicações muito precisas, riscos bem definidos ou custo importante: os 

medicamentos de uso restrito somente serão liberados para as indicações 

especificadas; 

• Incluir novos fármacos somente quando as evidências de eficácia superior 

tiverem sido bem demonstradas (no mínimo 2 anos), pois alguns efeitos indesejáveis 

só são detectados com o uso continuado: 

• Evitar como critério de inclusão a chamada "experiência pessoal", pois ela 
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tem reduzido poder em quantificar os benefícios dos medicamentos; 

Modelo de formulário para inclusão de medicamentos na lista de padronizados 

Formulário nara inclusão de medicamento. na nadronizacão 
. 

ldentlficãi;;ão do medicamentQ 
'' '' . 

. 

Nome oenérico: 
Nome comercial: 
Concentrarão: 
Laboratório fabricante: 
Via de administrarão: 
lndicacão teraoêutica: 
Anresentarão: 

... . .. Previsão de consumo: 
Nº de nacientes com a doenra tratados mensalmente: 
Nº de oacientes aue se beneficiarão com o novo item: 

Justificar a necessidade de comera e 11adronizai;;ão: 

... _•Referências[estudos•sobre .. o .. medi<:amento: 

Declaracão-de-conflito de interesse médico: 
Existe algum "conflito de interesse" nesta solicitação? 

SIM ( ) 
NAO ( ) 

··•··: ldentificª&ão do solicitante: 
Nome: 
CRM: 
Data: 
Assinatura: 

Farmacêutico 
Medico 
Enfermeiro 
Aprovado: 
Coordenador Geral: 
Coordenador Médico: 

Farmacêutico 

Medico 

Enfermeiro 

Comissão.de Farmacia e teraeêutica 
Aprovado: 

SIM ( ) NAO ( ) 
SIM ( ) NAO ( ) 
SIM( ) NAO ( ) 
SIM ( ) NAO ( ) 

Justificativas da não eadronizai;;ão 
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~ 
Fluxograma para inclusão de medicamentos na padronização 

Médico solicita a inserção 
de medicamento não 

padrão 

Preenchimento 
de formulário 

Comissão de Farmácia e Terapêutica 

• Analisar se os critérios de inclusão foram atendidos; 
• Verificar aspectos econômicos; 
• Verificar o consumo nos últimos 6 meses 

E] 

Medicamento 
aprovado? 

Encaminhar para setor 
de Compras para 

providências 

Informa-se solicitante da 
reprovação 
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Na sequência apresentaremos o Manual de Estabilidade de Medicamentos proposto 

pelo corpo técnico do IMED para unidade. 

Siglas e Abreviaturas 

SIGLA LEGENDA 
AD Água Destilada 

' . -
Amp Ampola 

Fr Frasco 
Fr-ap Frasco-ampola 

~. 
Kq Kiloqrama 
g Grama 

mg Miligrama 

~. 
mcg Microg.rama 
ml Mililitro ~·-·---· 
h Hora 
G Genérico i 

min Minuto 
s Sequndo 

SF 0,9% Soro Fisiológico 0,9% 
SG5% Soro Glicosado 5% 

IV Intravenoso 
se Subcutâneo 

-···----

IM lntramuscular 
TA Temperatura Ambiente 

·--~-,-
Ref Refrigeração 

s,----

UI Unidades Internacionais 

Tabela de Estabilidade de Medicamentos Reconstituídos e Diluições 

Princípio 
ativo 

Acetilcisteína 
300mg 

Aciclovir 
250mg 

Adenosina 

Nomenclatura Volume p/ Estabilidade 
Solução 

p/ 
de Referência reconstituição Reconstituído 

Infusão 

Flucistein® - - SG5% 

10ml AD 12h 
Zovirax® 10ml SF 0,9% Temperatura SF 0.9% 

(via IV) Ambiente 

Adenocard® - -
1 

' 
1 

1 
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250 ML > 1 h 

100 mi > 1 h 

IV direto. 

< 1 min 
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Albumina 
Humana 

20% 

Alteplase 
50mg 

Amicacina 
100mg -
250mg 

Aminofilina 
240mg 

Amiodarona 
150mg 

Amoxicilina + 

Clavulanato 
de Potássio 

1,2g 

Ampicilína 
500mg - 1g 

Atracúrio 
25mg 

Atropina 
0,25mg 

Beclometaso 
na 

400mcg 

l ME D 

SF. Octalbin® - -
SG5% 

8h Temperatura 

Actylise® 50mLAD Ambiente SF 

24h Refrigerado 

Sulfato de SF. 
Amicacina - ' Uso ,mediato 

SG5% 
' 

Aminofilina - -

Atlansil® - - SG5% 

' 

Clavulin® 20mLAD Uso imediato SF 

1h Temperatura 
Binotai® 2mLAD SF 

Ambiente 

Tracur® - -

Atropíon® - -

Clenil A® - -
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1 5 -

100 mL ou 30 -
200ml 60min 

-

IV direto 
3 min 

250 ml 

Infusão 
20 mina 

2h 

IV direto 
3-4m,n 

50 mi Infusão: 
30 a 40 

min 

Reconstit 
uido: 

lnJeção 
em 3min 

17 - 250 ml 
Diluído: 
infusão 

dentro de 
15mín 

-

-

-
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Cefalotina 
1g 

Cefepima 
1g 

Ceftazidima 
1g 

Ceftriaxona 
1g 

Cetamina 
500mg 

Claritromicina 
500mg 

Clindamicina 
300mg-
600mg 

Clorpromazin 
a 

25mg 

Deslanosideo 
! 0,2mg 
i 

5mLAD 1 T ,,. i 

(via IM) 
Temperatura 

Keflin® Ambiente ou SF, 

10ml AD SG5% 
7 dias 

(via IV) Refrigerado 

24h 
Temperatura 

Maxcef® 10 ml AD Ambiente ou SF, 
SG5% 

7 dias 
Refrigerado 

18h 

10ml AD EV 
Temperatura 

Fortaz® Ambiente ou SF, 

3mLAD IM SG5% 
7 dias 

Refrigerado 

6h Temperatura 

Rocefin® 10ml AD Ambiente ou SF, 
SG5% 

24h Refrigerado 

5 dias 
Clortamina® - Temperatua 

Ambiente" 

Klaricid® 10ml AD 48h Refrigerado 
SF, 

SG5% 

Fosfato de 
- -

Clindamicina 

Amplictil® - -

Deslanol® 
SF, 

- -
SG5% 

IMED -Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua Jtapeva, 202 J Conjunw 34, Belo Visto, São Paulo/SP 

CIIPJ: 19,324,111/00ú1-02-Telefone: /lii 3141-1128 

www.ímed.org.br - projeto:;@imed.org.br 

IV direto 
3 a 5 min 

100 mL Infusão: 
Durante 
30 min 

IV direto 
3-5 min 

Infusão: 
30 min 

IV direto ' 
3 a 5 min 

10ml (IV) e 
50ml Infusão 

15 a 30 
min 

Reconstit 
u1do 

lnJeção 
em 2 min 

40ml (para 2g a 4 min 
de) 

Diluído: 
infusão 
em 30 

m,n 

-

> 250ml > 60 min 

-

-

IV direto 
- 1-5min 



Dexametasona 

10mg 

Diazepam 
10mg 

Diclofenaco 
Sódico 
75mg 

Dipirona 
1g 

Dobutamina 
250mg 

Dopamina 
50mg 

Dram,n 86 

Escopolamina 
20mg 

-----·-- ·----- -----·----
Escopolamina 

+ Dtpirona 

Epinefrina 
1mg 

Etomidato 
20mg 

1Jv1ED 

Decadron® 
SF. . . 

SG5% 

Valium® . . -

--

Voltaren® . . 

SF, 
Novalgina® - . 

SG5% 

Dobutrex® 
SF. . -

SG5% 

SF, 
Dopacris® - -

SG5% 

SF, 
Dramin 86® - . 

SG5% 

1 

Buscopam® - -

8uscopam . -
Composto® 

9mLAD 

Adren® 9ml SF 0,9% 
SF. . 

SG5% 

9ml SG 5% 

Hypnomidate® . -
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IV direto: 
lento 

50ml Infusão: 
gota a 
gota 

IV direto 
- 0.5 - 1 

ml/min 

-

IV direto 

! 
. < 1ml/ 

m1n 

> 50 mL -

Inicial 1 a 
5 mcg/ 
kg/m1n 

podendo 
100-250 ml ser 

aumentad 
a pi 5 a 
10 mcg/ 
kg/mim 

! 

---- ___ j 
IV direto: 

1 

10ml 
muito 
lento 

1ml/min 

IV direto 
lento 

. 

' 

Inicio: 2-3 
ml/m1n 

250 ml 

Manutenç 
ão 0,5 a 
1ml/min 

-

i 
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Fenitoína Hidantal® - - - -
------~·------~i-------~·----··-----~----~------~-iv-d~ir-e~to-•~ 

50mg/min 250mg 

Fenobarbital 
200mg 

Fentanil 
78,5mcg 

Fenocris® 

Fentanest® 
5 dias 

Temperatura 
Ambiente* 

SF, SG 
5% 

SF. SG 
5% 

IV direto 
3 a 5 min, 

não 
exceder , 

eomg,rnm 

f--~-----+--------+-------+---·------+------+-------1------~ 
Fitomenadiona IV direto• 

Kanakion® - - -(Vitamina K) > 30seg 
10mg 

f----_:"----+--------+-------+------------1-------1---------+------
Flumazenil 

2,5mg 

Furosemida 
20mg 

Gentamicina 
40mg-80mg 

Lanexat® 

Lasix® 

Garamicina® Uso imediato 

SF 

SF, 
SG5% 

50 a 200 ml 

IV Direto 
< 2min 

Infusão 
4mg/mIn 

Infusão• 
30min a 2 

horas 

---- ----------+---------1---------1---------+-----+------
Haloperidol 

5mg 

Heparina 
5000 UI 

Hidralazina 
20mg 

Haldol® 

Hemofol® 

Nepresol® 

5 dias 
Refrigerado* 

SF 50 mL 

IV direto• 
lento 

Infusão 
continua 

50 -
200mcg/ 

min 

+-------l----------1---------1---------+-----+-------- ----

Hidrocortisona 
Hidrocortisona 
100 mg - 500 

mg 

Insulina 
Humana 
Regular 
Insulina 

Humana NPH 1 

2mLAD 
(100mg) 

SF, IV direto 
SG5% 100 a 1000 ml 1 0min 

Cortisona!® 
24h 

Temperatura 
Ambiente 

Novolin® 

Novolin® 

4mLAD 
(500mg) 

6 semanas 
Refrigerado 

6 semanas 

SF, 
SG5% 
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500 a 1000 ml Infusão > 

30min 

003S6 



.~. 

Lidocaína 2% 

Meropeném 
1g 

Eti!prednisolona 

125mg -
500mg 

Metoclopramida 

10mg 

Metoprolol 
25mg 

Midazolam 
15mg - 50mg 

Milrinona 
10mg 

1 ME D 

' Refrigerado 
i 

' 

3 dias ' ! 

Xylestesin® - Temperatura 
Ambiente 

' 
10ml AD 8h Temperatura 

SF 
Meronem® (500mg) Ambiente ou 

20ml AD (1g) 48h Refrigerado 
SF 

2 ml-(100mg) 48h 
SF, 

Solu-Medrol® 4 ml-(500mg) Temperatura 
SG5% 

diluente próprio Ambiente 

Noprosil® - -

Seloken® - -

. __ .,_, __ ., _____ " 

Dormonid® 
SF, 

- -
SG5%. 

SF. 
Primacor® - -

SG5% 
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-

IV direto 
5 min 

100 ml 
Infusão: 

15 a 
30min 

50 ml 30 min 

IV direto: 
1 a 2 min 

Infusão 
>15mín 

-

100-1000 mL -

Dose de 
ataque: 
50mcg/k 
g em 10 
minutos 

Dose de 
manute 

100mcg/ nção 
0.375 
a0,750 
mcg/kg/ 
minem 
infusão 
contínu 

a 
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Morfina 
0,2mg-

10mg 

Naloxona 
1 

0,4mg 1 

1 

Nitroglicerina 

50mg 

Nitroprusseto 

de Sódio 
50mg 

----

Norepinefrina 

8mg 

Omeprazol 
40mg 

Ondansetrona 

4mg-8mg 

1 

·-....,.....~-·----·--

SF, Dimorf® - -
SG5% 

----

Narcan® ! SF, 
- -

1 SG5% 1 

1 

--~----t-
! SF, 

Tridil® -

1 4h 

SG5% 

, Temperatura 
2ml Diluente [ Ambiente Nipride® SG5% 

Próprio 1 

l (Protegido da 
1 Luz) 
1 

SG5% 
Hyponor® - -

SGF 

1 

10mL 4h 
Oprazon® Diluente Temperatura -

Próprio Ambiente 

1 

SF, 
Zofran® - -

SG5% 
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1 ' 
IV 

i - direto: 
3-5min 

100 ml -

500~ 
1 

! --1 
0,5 - 1 O 

250 - 1000 
mcg/kg/ 

ml 1 

1 

min 

! 

' ! Início: 
' i 
' 2-3 

ml/min i 
' 

' 
Manutenção j 

! ' 
i 0.5 a 

1ml/mi 

! 

n 

'º"º "º' 1 

-Tv ___ i 

direto: 
Não deve ser 

2 5 
Li 

diluído. '. m 
4 min-

ml/min 

IV 
direto: 
lento 

50-1000 ml 
Infusão: 

> 15 
min 

i 

O O" s· ,., .) () 



Oxacilina 
500mg 

Pancurônio 
4mg 

Penicilina 
benzatina 
1.200.000 

UI 
600.000UI 

Penicilina 
Cristalina 
1.000.000 

UI 
5.000.000 

UI 

Penicilina 
potássica + 
penicilina 
procaína 

400.000UI 

Pentoxifilina 
100mg 

Pipearacilina 
+ 

Tazobactam 
4,5g 

Prometazina 
50mg 

Ranitidina 
50mg 

6h 

3ml AD (IM) 
Temperatura 

Oxacilina Ambiente ou SF,SG5 
Sódica 5ml AD (EV) % 

6h 
Refrigerado 

Pancuron® - -

SF, 
Benzetacil® 4mLAD Uso imediato 

SG5% 

24h 
Temperatura 

Benzilpencilin 
10mLAD Ambiente ou 

a Potássica 
7dias 

Refrigerado 

24h 
Wycillin® 2mLAD Temperatura 

Ambiente 

SF, 
Pentox® - -

SG5% 

10ml (2,25g) 24h 
Temperatura 

Tazocin® 
20ml (4,5g) Ambiente ou SF, 

SG5% 
AD, SF 0,9%, 48h 

SG 5% Refrigerado 

Fenergan® 
SF, - -

SG5% 

Antak® - - SF, 
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IV 
direto 

250 a 10 min 
1000ml 

Infusão: 
até 6 h 

-

50 - 1000ml 
-

-

--·--

-

IV 
250 a 500ml direto: 5 

min 

IV 
direto: 

3-5 min 

50 - 150ml 

Infusão 
30 min 

> 

10- 20ml 25mg/m 
in 

IV direto: 
IV 

direto: 

00 '!C ,_, 
tJ o ~) 
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Sulbactam 
sódico+ 

Ampicilina 
sódica 

3g 

Suxametônio 
100mg -

500mg 

Tenoxicam 

20mg 

Terbutalina 
0,5mg 

Tramado! 
50mg-

100mg 

Vancomicina 
500mg 

Verapamil 
2,5mg 

Vitaminas 

do 
Complexo 

B 

SG5% 

1h 
Unasyn® 6,4mLAD 

1 

Temperatura SF 
Ambiente 

Succinil 2ml Diluente 
24h 

Colin® Próprio 
Temperatura 

Ambiente 

Teflan® 2mLAD Uso Imediato 

Terbutil® - - SG 5% 

SF, 
- -

Tramai® SG5% 

24h 
Temperatura 

Vancocina® 10ml AD Ambiente ou SG5%, 
SF 

14 dias 
Refrigerado 

Vasoton® - - SG5% 

Hyplex® 
SF, 

- -
SG5% 
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20ml 2min 

Infusão: 

20min 

IV direto 
: 3min 

50ml Infusão: 
dentro 

de 15min 
a 30min 

-

IV direto 

--
20 - 30 
gts/min 

IV direto: 
1ml/min 

100ml 
Infusão'. 

por 
gotejamento 

100ml 
> 60 

min 

··--·-
IV 

75 ou 150 ml direto: 
2min 

1 
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2.1.F - OUTRAS COMISSÕES 

2.1.F.1 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA e 

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO -

SESMT 

A Unidade de Saúde deverá manter equipe multiprofissional na composição do 

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho -

SESMT, que tem a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade física 

dos servidores/trabalhadores. 

O SESMT está estabelecido no Artigo 162 da Consolidação das Leis do Trabalho -

CL T e é Regulamentado pela Norma Regulamentadora Nº 4 do Ministério do 

Trabalho e Emprego (NR 04/MT). 

Além do SESMT, a unidade de saúde deverá instituir uma Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes - CIPA 

A principal finalidade da CIPA está voltada para a prevenção de acidentes e 

doenças decorrentes das ações laborais, de modo a tornar compatível 

permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do 

trabalhador. 

Cabe a CIPA, representar os interesses e necessidades da unidade de saúde e seus 

funcionários na diminuição, neutralização e/ou eliminação dos riscos com potencial 

de geração de acidentes ou doenças durante o processo de trabalho, bem como 

atender á Legislação vigente, seguindo as recomendações constantes na Norma 

Regulamentadora Nº 32 e Norma Regulamentadora Nº 5. 

A CIPA e o SESMT, abordarão as relações entre o homem e o trabalho, objetivando 

a constante melhoria das condições de trabalho para prevenção de acidentes e 

doenças decorrentes de atividades laborais. Será composta por representantes do 

empregador e dos empregados. 

IMED -Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua !tr1peva,, 201 ! Conjunto 34, Belo Vista; São Poulo/SP 

CNPJ; 19,324.171./0001-02- Teiejo11e: (11j 3141--:1128 
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MED 

OBJETIVOS 

• Observar e relatar condições de risco no ambiente de trabalho e solicitar 

medidas para reduzir e até eliminar os riscos existentes e/ou neutralizar os mesmos; 

• Discutir os acidentes ocorridos e solicitar medidas que previnam acidentes 

semelhantes; 

• Orientar os demais trabalhadores quanto á prevenção de acidentes. 

• O mecanismo de funcionamento da CIPA será reuniões mensais ordinárias, 

de acordo com um calendário preestabelecido, sendo realizadas durante o 

expediente normal e em local apropriado. 

• O tempo de duração da CIPA será de um ano podendo ocorrer reeleição para 

o ano seguinte. Os candidatos eleitos deverão participar do curso de "cipeiros", com 

duração de 20 horas e direito a certificado de participação. 

ORGANIZAÇÃO 

A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de 

acordo com o dimensionamento previsto no Quadro Ida NR 05, sendo: 

1 - Presidente; 

li - Vice Presidente; 

Ili - Secretário; 

IV - Membros Titulares; 

V - Membros Suplentes. 

Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles 

designados. 

Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua !tapevCJ,, 202 f Conjunto 34, Beiu Vista, São Pauio/SP 
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~ IMED 

escrutínio secreto, do qual pariicipem, independentemente de filiação sindical, 

exclusivamente os empregados interessados. 

O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem 

decrescente de votos recebidos, observará o dimensionamento previsto no na NR-

05 ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos de setores 

econômicos específicos. 

O SESMT é uma equipe de profissionais, a serviço da unidade de saúde, com a 

finalidade de promover a saúde e proteger a integridade física dos colaboradores e 

deverá incluir os seguintes profissionais: 

1 - Médico do Trabalho; 

li - Enfermeiro do Trabalho; 

Ili - Técnico de Enfermagem do Trabalho; 

IV - Engenheiro de Segurança do Trabalho; 

V - Técnico de Segurança do Trabalho. 

ATRIBUIÇÕES GERAIS 

Cabe á CIPA da unidade de saúde: 

• Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, 

com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, 

onde houver; 

• Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de 

problemas de segurança e saúde no trabalho; 

• Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de 

prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais 

de trabalho; 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Ruo ftapevó; 202 f Conjunto 34, Bela \lista, São Poulo/SP 
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.li\ ~vl E D _; 
• Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho 

visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e 

saúde dos trabalhadores; 

• Realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em 

seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas; 

• Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no 

trabalho; 

• Participar, com o SESMT, onde houver, das discussões promovidas pelo 

empregador, para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo de 

trabalho relacionado à segurança e saúde dos trabalhadores; 

• Requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de 

máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde 

dos trabalhadores; 

• Colaborar no desenvolvimento e implementação do Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA) e de outros programas relacionados à segurança e saúde no 

trabalho; 

• Divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem 

como cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas à 

segurança e saúde no trabalho; 

• Participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador da 

análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de 

solução dos problemas identificados; 

• Requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que 

tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores; 

• Requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas; 

!MED - instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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• Promover, anualmente, em coniunto com o SESMT, onde houver, a Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT; 

• Participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de 

Prevenção da AIDS. 

REGIMENTO INTERNO - CIPA 

Base legal - LEI FEDERAL nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, PORTARIA Nº 

3.214 - Norma Regulamentadora 5 - NR-5. 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA deverá desenvolver suas 

atividades baseadas no seguinte Regimento Interno. 

CAPÍTULO 1- DO OBJETIVO 

Artigo 1 º - A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA tem por objetivo 

desenvolver atividades voltadas à prevenção de acidentes do trabalho e de doenças 

profissionais, à melhoria das condições de trabalho dos empregados do hospital. 

Artigo 2º - Para cumprir seu objetivo, a CIPA deverá desenvolver as seguintes 

atividades: 

• Realizar inspeções nos respectivos ambientes de trabalho, visando à 

detecção de riscos ocupacionais; 

• Estudar as situações de trabalho potencialmente nocivas à saúde e ao bem

estar dos empregados, estabelecendo medidas preventivas ou corretivas para 

eliminar ou neutralizar os riscos existentes; 

• Investigar as causas e consequências dos acidentes e das doenças 

associadas ao trabalho e acompanhar a execução das medidas corretivas até a sua 

finalização; 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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• Discutir todos os acidentes ocorridos no mês, visando cumprir o estabelecido 

no item anterior; 

• Realizar, quando houver denúncia de risco ou por iniciativa própria, inspeção 

no ambiente de trabalho, dando conhecimento dos riscos encontrados ao 

responsável pela área, á chefia da unidade e ao Setor de Segurança do Trabalho; 

• Promover a divulgação das normas de segurança e medicina do trabalho, 

emitidas pelos setores de Segurança e Medicina do Trabalho, zelando pela sua 

observância; 

• Despertar o interesse dos empregados pela prevenção de acidentes e 

doenças ocupacionais, por meio de trabalho educativo, estimulando-os a adotar 

comportamento preventivo; 

• Participar de campanhas de prevenção de acidentes do trabalho promovidas 

pelo hospital; 

• Promover em conjunto com o setor de Segurança do Trabalho, anualmente a 

Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT; 

• Promover a realização de cursos, treinamentos e campanhas que julgar 

necessários para melhorar o desempenho dos empregados quanto á Segurança e 

Medicina do Trabalho e outros afins. 

CAPÍTULO 11- DA COMPOSIÇÃO, ELEIÇÃO E MANDATO 

Artigo 3º - A CIPA será composta por representantes dos empregados e do 

empregador. 

Parágrafo Primeiro- O número de membros que comporão a CIPA será determinado 

de acordo com o dimensionamento previsto no Quadro I da NR 05, sendo: 

1 - Presidente; 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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li - Vice Presidente; 

111 - Secretá rio; 

IV - Membros Titulares; 

V - Membros Suplentes 

Artigo 4º - Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão 

designados pela direção do hospital. 

Artigo 5º - Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos 

em escrutínio secreto, em votação por lista nominal, independentemente de filiação 

sindical, exclusivamente os empregados interessados, sendo vedada a formação de 

chapas. 

Parágrafo Primeiro- O número de membros titulares e suplentes da CIPA, 

considerando a ordem decrescente de votos recebidos, observará o 

dimensionamento previsto na NR-05 ressalvadas as alterações disciplinadas em 

atos normativos de setores econômicos específicos. 

Parágrafo Segundo- Em caso de empate, assumirá o empregado que tiver mais 

tempo de serviço no hospital. 

Parágrafo Terceiro - O mandato dos membros terá a duração de 1 (um) ano, com 

direito à reeleição para os titulares e suplentes da representação dos empregados. 

Parágrafo Quarto - As eleições serão convocadas 60 (sessenta) dias antes do 

término do mandato em curso, devendo ser realizadas de modo a permitir que nos 

30 (trinta) dias antecedentes ao início do mandato possam os novos membros 

preparar-se para exercer suas funções. 

Parágrafo Quinto - O prazo para as inscrições de candidatos deve serde15 (quinze) 

dias antes da votação. 

Parágrafo Sexto - O cargo de Presidente será escolhido pelo empregador e do Vice

Presidente pelos membros da CIPA, entre os titulares eleitos. 
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Parágrafo Sétimo - O Presidente da CIPA será substituído pelo Vice-Presidente nos 

seus impedimentos eventuais, afastamentos temporários ou afastamento definitivo. 

CAPÍTULO Ili - DO FUNCIONAMENTO 

Artigo 6º - A CIPA reunirá todos os seus membros uma vez por mês, em local 

apropriado e durante o horário normal de expediente, obedecendo ao calendário 

anual, não podendo sofrer restrições que impeçam ou dificultem seu 

comparecimento. 

Parágrafo Primeiro - O membro que tiver mais de três faltas injustificadas ou se 

recusar a comparecer às reuniões da CIPA perderá o mandato, sendo que, nesta 

hipótese, será convidado para assumir o candidato suplente mais votado. 

Parágrafo Segundo - Qualquer empregado poderá participar das reuniões da CIPA 

como convidado. 

Parágrafo Terceiro - As proposições da CIPA serão aprovadas em reunião, mediante 

votação, e será considerada aprovada aquela que obtiver maioria simples de votos. 

Parágrafo Quarto - A CIPA deverá apresentar mensalmente, por meio de material 

escrito, relatório de suas atividades. 

CAPÍTULO IV - DAS ATRIBUIÇÕES 

Artigo 7° - Compete ao Presidente da CIPA: 

• Convocar os membros para as reuniões da CIPA; 

• Coordenar as reuniões da CIPA, encaminhando à Administração e ao 

SESMT, as decisões da comissão; 

• Presidir as reuniões, encaminhando à Direção da unidade de saúde as 

recomendações aprovadas e acompanhar a sua execução; 
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• Manter e promover o relacionamento da CIPA com os setores de Segurança e 

Medicina do Trabalho; 

• Delegar atribuições ao Vice-presidente. 

Artigo 8º - Compete ao Vice-Presidente da CIPA: 

• Executar as atribuições que lhe forem delegadas; 

• Substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais, ou nos seus 

afastamentos temporários. 

Artigo 9º - Competem ao Presidente e ao Vice-Presidente, em conjunto, as 

seguintes atribuições: 

• Cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o 

desenvolvimento dos trabalhos; 

• Coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os 

objetivos propostos sejam alcançados; 

• Delegar atribuições aos membros da CIPA; 

• Promover o relacionamento da CIPA com o SESMT; 

• Divulgar as decisões da CIPA a todos os servidores da sua área de 

abrangência; 

• Encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CIPA. 

Artigo 10º - Compete aos Secretários da CIPA: 

• Acompanhar as reuniões da CIPA. e redigir as atas apresentando-as para 

aprovação e assinatura dos membros presentes; 

• Preparar a correspondência geral e as comunicações para as reuniões; 

• Manter o arquivo da CIPA atualizado; 
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• Outras que lhe forem conferidas 

Artigo 11 º - Compete a todos os membros, titulares e suplentes da CIPA: 

• Participar do planejamento do trabalho e da organização do calendário anual 

da CIPA; 

• Participar das reuniões da CIPA, discutindo os assuntos em pauta e 

deliberando sobre as recomendações; 

• Investigar os acidentes de trabalho, isoladamente ou em grupo e discutir os 

acidentes ocorridos; 

• Frequentar o curso para os componentes da CIPA, na forma que vier a ser 

regulamentado; 

• Cuidar para que todas as atribuições da CIPA sejam cumpridas durante a 

respectiva gestão. 

Artigo 12º - Compete ao Empregador: 

• Proporcionar os meios necessários para o desempenho integral das 

atribuições da CIPA: 

• Possibilitar uma sala própria para a CIPA desenvolver suas atividades; 

• Autorizar o fornecimento de material de escritório completo e outros que 

forem necessários para o desenvolvimento das atividades da CIPA; 

• Assessorar a implantação da CIPA; 

• Zelar pelo cumprimento das normas de Segurança e Medicina do Trabalho, 

estabelecidas pelo órgão competente; 

• Divulgar amplamente as atividades da CIPA entre os empregados. 

Artigo 13º - Competem aos colaboradores, servidores e funcionários: 
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• Participar da eleição de seus representantes; 

• Colaborar com a gestão da CIPA; 

• Indicará CIPA, ao SESMT e á administração situações de riscos e apresentar 

sugestões para a melhoria das condições de trabalho; 

• Observar as recomendações quanto à prevenção de acidentes, transmitidas 

por membros da CIPA; 

• Informará CIPA a ocorrência de todo e qualquer acidente de trabalho; 

• Observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto á 

prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. 

Artigo 14 º - Ao término do processo eleitoral, o presidente da comissão eleitoral terá 

o prazo máximo de 10 (dez) dias para encaminhar ao Ministério do Trabalho cópia 

das atas de eleição e de posse dos membros eleitos e para registrar a CIPA na 

Superintendência Regional do Trabalho - Ministério do Trabalho. 

Artigo 15º - A Diretoria da unidade de saúde reconhecerá, através de Portaria, a 

CIPA eleita e empossada. 

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 16º - Os casos omissos e dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento 

serão solucionados pela CIPA e setor de Segurança do Trabalho, ouvindo-se a 

Direção do Hospital. 

IMED - Instituto de Medícina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua !tapeva? 201 J Conjunto 34, Bela Vista, Sdú Pou!o/SP 

CNPJ: 1!:L324.171/000J-02- Telefone: (11} 3141--1128 

www.imed,org.hr - pro}i;:tos@imed.org,hr 



~ IMED 

ATIVIDADES 

A instalação e os desenvolvimentos das atividades da CIPA ocorrerão baseados no 

Regimento Interno e cumprirá os prazos determinados na Norma Regulamentadora, 

conforme a seguir: 

DIVULGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA CIPA 

Ocorrerá até 60 (sessenta) dias, antes da data prevista para a posse dos membros. 

Quando da existência de CIPA, a divulgação ocorrerá 60 (sessenta) dias, antes do 

término do mandato dessa Comissão. 

A divulgação em Edital indica a data da eleição e solicita a inscrição de candidatos. 

Será de 15 (quinze) dias o período mínimo para as inscrições de candidatos. 

O prazo para as inscrições de candidatos deve se estender até 15(quinze) dias 

antes da data da votação. 

CONVOCAÇÃO PARA VOTAÇÃO DA CIPA 

Será publicado e divulgado Edital, em locais de fácil visualização, no prazo mínimo 

de 45 (quarenta e cinco) dias antes da data prevista para a posse dos membros a 

serem eleitos. 

Serão divulgados os nomes dos candidatos e data da votação. 

VOTAÇÃO 

Ocorrerá em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos, 

possibilitando a participação da maioria dos funcionários, sendo realizada no prazo 

mínimo de 30 (trinta) dias antes da data prevista para a posse dos eleitos ou término 

do mandato da Comissão, quando já houver. 

CONTAGEM DOS VOTOS 

Ocorrerá 1 (um) dia após o encerramento da votação. 
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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA VOTAÇÃO 

Será publicado e divulgado, 1 (um) dia após a contagem dos votos, por meio de 

Edital, a relação dos nomes dos eleitos (Titulares e Suplentes) e dos não eleitos, 

apresentando-se a quantidade de votos obtidos em ordem decrescente. 

TREINAMENTOS PARA OS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES 

Deve ocorrer antes da posse dos Membros Eleitos. 

REUNIÕES ORDINÁRIAS 

Deve ocorrer uma em cada mês do ano de mandato 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

MÊS lATIVIDADE 

i 1 Criar o comitê eleitoral da Comissão interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA), através de uma Resolução 

M1e 
M2 

M3 

do Diretor Geral, indicando nominalmente seus membros. 

2. Criar a CIPA 

1 3. Elaborar o Programa de Ação para o primeiro ano de 
atuação da CIPA. 

4 .Elaborar relatórios de avaliação e acompanhamento das 
atividades desenvolvidas. 

5. Elaborar programa de palestras. 
_, ____ ,,._ ..... 

6. Reunião ordinária a CIPA (última terça-feira do mês). 

1. Elaborar normas para auditoria das unidades 

2. Elaborar o cronograma da SIPAT; 

3 .Realizar treinamento - Palestra 
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M4 

M5 

M6 

M7 

M8 

M9 

M10 

M11 

M12 

1. Realizar treinamento - Palestra 

1. Realizar treinamento - Palestra. 

1. Realizar treinamento - Palestra. 

1. Realizara I SIPAT 

1. Realizar treinamento - Palestra 

1. Realizar treinamento - Palestra 

1. Realizar treinamento - Palestra 

1. Realizar treinamento - Palestra 

-·---~-.-·------- - ------------
1. Realizar treinamento - Palestra 

2. Nomear membros do Comitê Eleitoral da CIPA para 
segundo ano 
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2.1.F.2 - COMISSÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE 

A Qualidade e a Segurança do Paciente estão caminhando juntos dentro do âmbito 

hospitalar. Elas são uma aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, 

condutas e recursos na avaliação de riscos e eventos adversos que afetam a 

segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a 

imagem institucional. 

O objetivo desta comissão é promover melhorias relacionadas à Qualidade e 

Segurança do Paciente, assegurando uma assistência segura e na orientação aos 

pacientes, familiares e acompanhantes de pessoas internadas. 

A Comissão define diretrizes para monitorar e promover a melhoria contínua 

necessária ao desenvolvimento da Instituição. 

Nosso Compromisso 

A qualidade da assistência está intimamente relacionada á segurança do paciente. 

O desenho e a reengenharia dos processos assistenciais, tanto daqueles 

relacionados às atividades meio quanto das atividades fim desenvolvidas numa 

unidade de saúde devem ser balizados por ações prudentes, com a previsão de 

nulidade de erros ou a menor falha possível diretamente ou indiretamente ao 

paciente. 

Deste modo, o quesito "Segurança do Paciente" passou a ser estratégico para o 

IMED, com um compromisso rigoroso de todas as áreas da liderança na prevenção 

e eliminação de riscos na assistência, incluindo nesse rol as atividades meio e fim de 

uma unidade de saúde. 

A Gestão da Qualidade está inserida no organograma da instituição de saúde com o 

objetivo de prestar assessoria aos diversos setores da unidade, com foco na 
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qualidade da gestão e uma assistência segura tendo em vista o processo de 

Acreditação. 

O "escritório" da Gestão da Qualidade conta com a participação efetiva do Comitê de 

Melhoria Contínua e Comissão de Segurança do Paciente. 

Sua atividade está voltada para o desenvolvimento de práticas e fatores de 

desempenho baseada nos fundamentos de Visão Sistêmica, Liderança, Orientação 

por processos, Desenvolvimento de Pessoas, Foco no cliente, Foco na Segurança, 

Responsabilidade Socioambiental, Cultura de Inovação e Melhoria Contínua. 

Diretrizes e Portarias 

Todas as ações realizadas pela Comissão serão baseadas na Portaria Nº 529/MS 

de 1º de abril de 2011 (consolidada pela portaria Nº 5/MS de 28 de setembro de 

2017). 

Os protocolos utilizados para esta Comissão serão baseados pelas premissas da 

Portaria Nº 2.095/MS de 24 de setembro de 2013, Portaria que apresenta e aprova 

os protocolos básicos de segurança do paciente e Portaria Nº 1.377 /MS 9 de julho 

de 2013, que aprova os Protocolos de Segurança do Paciente, assim como as 

orientações da RCD 36 da ANVISA de 25 de julho de 2103, (que institui ações para 

a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências), da Nota 

Técnica da ANVISA Nº 01 de 2015, que dispões sobre as orientações gerais para a 

notificação de eventos adversos relacionados à assistência à saúde e Nota Técnica 

da ANVISA Nº 2 que apresenta as orientações gerais para a implantação da Sub

rede Analítica de Resistência Microbiana em Serviços de Saúde. 

Os eventos adversos serão notificados por meio da NOTIVISA/ANVISA. O 

NOTIVISA é um sistema informatizado desenvolvido pela ANVISA para receber 

notificações de incidentes, eventos adversos (EA) e queixas técnicas (QT) 

relacionadas ao uso de produtos e de serviços sob vigilância sanitária. 
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Objetivo 

A Comissão tem como missão proporcionar o mais alto nível de qualidade ao menor 

custo, de maneira mais equitativa, ao maior número de pessoas por meio da 

definição de políticas e práticas padronizadas e garantia da excelência dos 

processos e a Segurança do Paciente. 

O Sistema de Gestão da Qualidade 

O sistema de Gestão da Qualidade de uma organização é a maneira de dirigir, 

planejar e controlar as atividades relacionadas com a qualidade, procurando sempre 

a satisfação do paciente ou cliente. É formada por uma estrutura organizacional na 

qual se definem o organograma da instituição e o planejamento das funções de seus 

integrantes; esta estrutura organizacional também determina os processos e 

procedimentos para produzir seus produtos ou serviços por meio de recursos. 

A Política de Gestão da Qualidade está alicerçada nos 7 pilares fundamentais da 

qualidade segundo Donabedian (1990) ou dimensões da qualidade. Estes orientam 

a avaliação do desempenho organizacional frente aos padrões definidos. 

1. Eficácia: no âmbito da saúde a eficácia corresponde aos recursos capazes de 

produzir efeitos positivos no paciente. Esses recursos seriam a soma de tudo o que 

as ciências medicas pode fazer para fornecer ao cliente melhoras em sua saúde e 

qualidade de vida. Desta forma, consideramos que a eficácia é a habilidade da 

ciência médica em oferecer melhorias na saúde e no bem-estar dos indivíduos. 

2. Efetividade: é a relação entre o benefício real oferecido pela assistência e o 

resultado potencial, representado por estudos epidemiológicos e clínicos. Trata-se 

de verificar se o objetivo foi atingido, se houve melhora do estado agudo do 

paciente. 

3. Eficiência: é a relação entre o benefício oferecido pela assistência médica e 

seu custo econômico. Serviços eficientes proporcionam o melhor tratamento ao 

paciente utilizando a menor quantidade de recursos possível ou os recursos mais 

"eficientes" (mais com menos). Estão incluídos no quesito "eficiência" a redução de 
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retrabalhes, a inovação, novos métodos e tecnologias, ou tudo que ajude a fazer 

mais pelo paciente com menos esforços e custos. 

4. Otimização: é o estabelecimento do ponto de equilíbrio relativo, em que o 

benefício é elevado ao máximo em relação ao seu custo econômico. A otimização 

leva em conta os cuidados com o paciente em conjunto com os custos do 

tratamento, tentando criar a melhor relação entre o valor gasto e o resultado atingido 

(custo x benefício). Com a otimização, busca-se melhorar os processos já 

existentes, tornando-os mais rápidos e melhores, cria-se, então, um incentivo à 

cultura de melhoria, estimulando os colaboradores a darem sugestões para melhorar 

o sistema. É a tentativa de evitar benefícios marginais a custos inaceitáveis. 

5. Aceitabilidade: é a adaptação dos cuidados médicos e da assistência à saúde 

às expectativas, desejos e valores dos pacientes e suas famílias. Este atributo é 

composto por 05 conceitos: acessibilidade, relação médico-paciente, amenidades, 

preferências do paciente quanto aos efeitos da assistência e preferências do 

paciente quanto aos custos da assistência. 

6. Legitimidade: é a possibilidade de adaptar satisfatoriamente um serviço à 

comunidade ou à sociedade como um todo. Implica conformidade individual, 

satisfação e bem-estar da coletividade. Está amplamente relacionado com o 

conceito de referência no tratamento de determinadas situações em saúde, onde 

uma instituição se "legitima", estabelece vanguarda em determinado tratamento ou 

forma de atuação perante outras instituições de saúde. 

7. Equidade: é a determinação da adequada e justa distribuição dos serviços e 

benefícios para todos os membros da comunidade, população ou sociedade. É o 

conceito que define a imparcialidade no cuidado à saúde. 

Processos da Qualidade 

Para atender aos 7 pilares citados acima e manter a excelência dos serviços 

prestados, a Gestão da Qualidade trabalha em atividades tais como: o 

Gerenciamento de Riscos e Segurança do Paciente, Auditorias Internas. 

Padronização de Protocolos, Procedimentos e Rotinas, Treinamentos, Gestão de 

Indicadores, Gestão por Processos e Acompanhamento de planos de ação e 
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resultados, além de urna importante interface com as Comissões. Todos baseados 

em planejamento, controle e melhoria contínua. 

Acreditação Hospitalar 

A Acreditação é um procedimento de avaliação da Qualidade que estipula padrões 

mínimos para garantir a satisfação do paciente e ou cliente. Esse processo é 

constituído pela organização e padronização dos recursos e atividades, com o 

objetivo de atingir a qualidade satisfatória. É um método de avaliação voluntário, 

periódico e reservado, de forma a atingir integralmente a unidade de saúde. 

Uma unidade de saúde mede seu grau de aderência aos padrões nacionais da 

qualidade por meio da avaliação e aplicação dos requisitos de segurança e eficácia 

de seus processos. Objetiva a excelência dos serviços prestados, contando para isto 

com sua adesão ao Sistema Brasileiro de Acreditação, que está alicerçado em um 

conjunto de Fundamentos de Gestão em Saúde, fundamentos estes que se 

expressam através de padrões e requisitos do Manual Brasileiro de Acreditação. 

A unidade de saúde deve traduzir estes fundamentos através de boas práticas e 

fatores de desempenho. 

Núcleo de Segurança do Paciente 

Trata-se de um Comitê multiprofissional, coordenado pela Qualidade e sob a direção 

da Gerência Médica. 

Segurança do paciente significa redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano 

desnecessário associado ao cuidado de saúde, promover melhorias relacionadas à 

Segurança do Paciente, assegurando uma assistência segura e na orientação aos 

pacientes, familiares e acompanhantes de pessoas internadas. 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua Jtapeva, 202 / Conjunto 34, Belo Vista; São Pauio/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001·02-Telefone: {11) 3141·1128 

www.ímed,org,hr- projetas@imed,org,br 

004CL-.l 



1 ME D 

O objetivo principal do Núcleo de Segurança do Paciente - NSP é de ser uma 

"instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de 

ações voltadas a segurança do paciente". É um órgão diretamente vinculado a 

Diretoria e ao setor de Qualidade, cujas ações devem estar voltadas à promoção de 

uma assistência de qualidade e um ambiente seguro 

Instituir ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria contínua da 

qualidade na prestação dos serviços da Instituição. 

• Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do 

paciente em diferentes áreas da Instituição; 

• Promover ações de envolvimento dos pacientes e familiares nas ações de 

segurança assistencial; 

• Produzir. sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente; 

• Fomentar a inclusão do tema segurança do paciente na instituição. 

• Promover ações para a gestão de risco na Instituição; 

• Desenvolver ações para a integração e a articulação multiprofissional; 

• Promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não 

conformidades nos processos e procedimentos realizados e na utilização de 

equipamentos, medicamentos e insumos propondo ações preventivas e 

corretivas; 

• Elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do 

Paciente em Serviços de Saúde; 

• Acompanhar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do Paciente; 

• Implantar os Protocolos de Segurança do Paciente e realizar o monitoramento 

dos seus indicadores; 

• Estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde; 
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• Desenvolver, implantar e acompanhar programas de capacitação em 

segurança do paciente e qualidade em serviços de saúde; 

• Analisar e avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes 

da prestação do serviço de saúde; 

• Compartilhar e divulgar a direção e aos profissionais do serviço de saúde os 

resultados da análise e avaliação dos dados sobre incidentes e eventos 

adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde; 

• Notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos adversos 

decorrentes da prestação do serviço de saúde; 

• Manter sob sua guarda e disponibilizar a autoridade sanitária, quando 

requisitado, as notificações de eventos adversos; 

• Acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas 

pelas autoridades sanitárias. 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E 

SEGURANÇA DO PACIENTE 

CAPÍTULO 1 - DA FINALIDADE 

Artigo 1 - Este Regimento tem a finalidade de atender ao Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP), instituído no Brasil pela Portaria Nº 529/MS, de 1° 

de abril de 2013, sendo consolidada pela Portaria de Consolidação Nº 5/MS de 28 

de setembro de 2017 e atenderá RDC Nº 36, de 25 de julho de 2013, que institui 

ações para a segurança do paciente em serviços de saúde. 

A Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente tem por finalidade 

especialmente, prevenir, monitorar e desenvolver estratégias para reduzir a 
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incidência de incidentes nos atendimentos prestados, promovendo melhorias 

relacionadas à segurança do paciente e a qualidade em serviço de saúde. 

CAPÍTULO li - DA COMPOSIÇÃO 

Artigo 2 - A Comissão deverá ser constituída por uma equipe multiprofissional, 

composta por representantes de diversos setores da unidade de saúde: 

• Diretoria Médica 

• Gerencia de Enfermagem 

• Coordenação de Enfermagem 

• Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 

• Farmácia 

• Nutrição 

• Fisioterapia 

Artigo 3 - A representação dos Setores relacionados deverá ocorrer através da 

indicação formal de dois nomes por Setor, encaminhada diretamente para 

aprovação pela Diretoria. O mandato será por um período de dois anos, tendo cada 

titular um suplente, podendo estes ser reconduzido por mais de um período igual e 

consecutivo. 

Artigo 4 - Todos os membros deverão assinar termo de aceite, onde afirmam o 

compromisso, assumindo as responsabilidades descritas neste regimento como 

membro desta comissão. 

Parágrafo Único - Será dispensado, automaticamente, o membro que deixar de 

comparecer três reuniões consecutivas, sem justificativas, apresentadas, por escrito 
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até setenta e duas horas úteis após a reunião, devendo o chefe setor que 

representa, nesta circunstância, indicar novo membro. 

CAPÍTULO 11- DO MANDATO 

Artigo 5 - A Comissão terá um mandato de dois anos e será presidida pelo gestor da 

Qualidade e secretariada por um membro eleito para este fim. 

Artigo 6 - A relação dos membros de cada mandato deverá ser publicada e afixada 

em local visível para que se torne de conhecimento geral da unidade de saúde, bem 

como a substituição de qualquer membro, a qualquer momento. 

Artigo 7 - Os cargos de vice-presidente e secretário serão definidos entre os 

membros da comissão. Membros convidados ou suplentes podem estará disposição 

para consulta ou substituição dos membros permanentes. 

Artigo 8 - No caso de substituição de um ou mais membros, bem como no início de 

cada mandato, os nomes dos integrantes deverão ser encaminhados à Diretoria 

Geral. 

De acordo com o Art. 5° da RDC Nº 36/ANIVISA, a direção de uma unidade de 

saúde deverá disponibilizar, para o funcionamento sistemático e contínuo da 

Comissão, recursos humanos, financeiros, equipamentos, insumos e materiais. 

CAPÍTULO Ili - DO FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

Artigo 9 - A Comissão será Presidida pelo Gestor da Qualidade e secretariada por 

um membro eleito para este fim. 

Artigo 1 O - Caberá a secretaria providenciar a organização da pauta das reuniões e 

a preparação de cada tema nela incluído. 
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Artigo 11 - A Comissão reunir-se-á, ordinariamente, uma vez ao mês conforme 

cronograma anual, extraordinariamente, por convocação do seu Presidente, 

secretária, diretoria ou por requerimento da maioria dos membros encaminhado á 

Presidência. 

Artigo 12 - As reuniões serão iniciadas com a presença mínima de metade mais um. 

do total de seus membros. 

Artigo 13 - Cada membro titular terá direito a um voto, transferível a seu suplente, 

quando de sua ausência, quando assim se fizer necessário em caso de votação. 

Artigo 14 - Nas situações em que os membros da Comissão julgarem necessário, 

serão convocados representantes de outras áreas e ou especialistas de forma 

consultiva, os quais poderão participar das reuniões com direito à voz. 

Artigo 15 - As recomendações, planos de ação e pareceres serão submetidos à 

apreciação da Diretoria Geral e Médica para aprovação, e logo após disseminado 

para todos os setores da unidade de saúde. 

Parágrafo Único - Os documentos gerados deverão ser arquivados na pasta da 

Comissão. 

Artigo 16 - Caso as recomendações, plano de ação e pareceres não sejam aceitas 

para a aprovação final, deverá ser apresentado uma justificativa, por escrito como 

forma de evidenciar as ações propostas, à referida Comissão. 

Artigo 17 - As reuniões serão registradas em atas sumárias, cuja elaboração ficará a 

cargo da sua secretária, onde constem os membros presentes através de lista de 

presença assinada pelos mesmos, os assuntos debatidos e as recomendações / 

plano de ação e os pareceres emanados, listagem das pendências, nome dos 

responsáveis e prazos estabelecidos. 

Artigo 18 - Os assuntos tratados pela comissão deverão ser guardados em sigilo 

ético por todos os membros. 
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Artigo 19 - Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões 

extraordinárias para tratar de assuntos que exijam discussões emergentes ou 

urgentes, podendo ser convocadas pelo presidente da comissão, pelo diretor 

técnico, pelo diretor clínico ou pelo diretor médico. 

Artigo 20 - Caso seja solicitado relatório específico a respeito de Eventos Sentinela/ 

Incidentes ou ações ocorridas na unidade de saúde, o grupo deverá elaborar este 

relatório com prazo de 10 dias e enviá-lo ao setor solicitante com cópia às diretorias 

clínica, técnica e médica. 

Artigo 21 - O envio de informações e indicadores operacionais ao Setor de 

Qualidade deverá ser mensal ou quando for solicitado. 

CAPÍTULO IV - DAS ATRIBUIÇÕES 

Artigo 22 - São atribuições da Comissão: 

• Realizar reuniões periódicas para analisar e avaliar os dados sobre Eventos 

Sentinela/ Incidentes decorrentes da prestação de serviços, além de busca ativa e 

auditorias; 

• Promover ações para a gestão do risco; 

• Desenvolver ações para a integração e a articulação multiprofissional na 

unidade de saúde; 

• Elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado a Política do Segurança na 

unidade de saúde; 

• Implantar protocolos de Segurança do Paciente e realizar monitoramento dos 

seus indicadores; 

• Desenvolver, implantar e acompanhar programa de capacitação em 

segurança do paciente e qualidade em serviços de saúde em parceria com o Núcleo 

de Educação Permanente (NEP); 
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• Difundir o conhecimento sobre o tema, capacitando, periodicamente, 

profissionais em ferramentas da qualidade e segurança do paciente; 

• Compartilhar e divulgar à direção e aos profissionais os resultados da análise 

e avaliação dos dados sobre os Eventos Sentinela registrados decorrentes da 

prestação de serviço. 

Artigo 23 - São atribuições do presidente da comissão, além de outras que decorram 

de suas funções ou prerrogativas: 

• Presidir as reuniões manifestar-se em nome da Comissão; 

• Assinar documentos (salvo se delegar formalmente a algum membro da 

Comissão); 

• Organizar as atividades da comissão; 

• Agendar e confirmar datas e horários das reuniões da comissão, informando a 

assistente das comissões; 

• Convocar os membros da comissão para as reuniões ordinárias ou 

extraordinárias, se julgar necessário com o auxílio do secretário ou da assistente das 

comissões; 

• Aprovar as atas e as encaminhar à assistente das comissões; 

• Atribuir responsabilidades na divisão de tarefas; 

• Apresentar resultados mensais a Diretoria; 

• Nas decisões da comissão, além do seu voto, terá o voto de qualidade (voto 

de Minerva); 

• Escolher um membro como vice-presidente da comissão. 
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Nota 1: Nas faltas e impedimentos legais do presidente, assumirá o vice-presidente 

ou secretário. As atribuições do vice-presidente serão assumir as atividades do 

presidente na sua ausência. 

Artigo 24 - São atribuições e competências do secretario da comissão: 

• Auxiliar na comunicação dos membros para as reuniões; 

• Registrar as reuniões em ata; 

• Organizar a ordem do dia além de colher assinatura dos membros em lista de 

presença; 

• Deverá ainda cumprir atribuições designadas pelo presidente e substituí-lo em 

sua ausência, presidindo as reuniões ou comparecendo a reunião; 

Na ausência do secretário, no momento da reunião cabe ao presidente designar 

outro membro para cumprimento das atribuições designadas. 

Artigo 25 - São atribuições e competências do membro permanente: 

• Participar das reuniões e cumprir as atribuições designadas pelo presidente; 

• Aprovar as atas enviadas para este fim; 

• Sugerir pautas para a reunião da comissão; 

• Participar da divisão de tarefas da comissão e executá-las; 

• Fazer relatório dos planos de ação quando solicitados; 

No caso de ausência em reunião, comunicar via e-mail o secretário da comissão, 

justificando sua falta, podendo ser enviado ante 48 horas após reunião. 

Artigo 26 - São atribuições e competências do membro convidado ou suplente: 
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• Como membro consultivo ou eventual, deve comparecer à reunião da 

comissão sempre que convocado, executar trabalhos solicitados pela comissão e 

apresentá-los; 

• Também estará disponível para substituir um membro no caso de 

afastamento deste. 

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 27 - Garantir que o atendimento seja feito de forma a aumentar a segurança 

do paciente em todo processo de atendimento. A forma como será alcançada pode 

não ser por ampliação de atividades, mas sim pela melhora sobre as atividades 

desenvolvidas cotidianamente e fazer diferente mediante um olhar mais focado nos 

processos, a luz da gestão de riscos. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL 

MÊS 
-· ___ , __ --"--,.,.-- -

M1 e M2 

ATIVIDADES 

1. Criação da Comissão da Qualidade e Segurança do 

Paciente, através de uma Resolução do Diretor Geral, 

indicando nominalmente seus membros. 

2. Elaboração do Plano de Segurança do Paciente. 

3. Aprovação do Plano de Segurança do Paciente. 

4. Elaboração dos relatórios de avaliação e acompanhamento 

das atividades desenvolvidas. 

5. Elaboração do programa de palestras. 
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M3 

M4 

M5 

M6 

M7 

M8 

M9 

M10 

M11 

1. Reunião de formação da Equipe Estratégica. 
--------- --------

2. Capacitação da Equipe Estratégica para realização de 

notificações de eventos adversos. 

3. Implementação dos Protocolos de Segurança do Paciente. 

4. Realização da reunião da Equipe Estratégica. 

5. Realizar treinamento - Palestra 

6. Divulgação/apresentação da Comissão perante os 

colaboradores da unidade de saúde - Palestras 

1. Implementação dos Protocolos de Segurança do Paciente. 

2. Realização da reunião da Equipe Estratégica. 

3. Avaliação dos eventos adversos. 

1. Implementação dos Protocolos de Segurança do Paciente. 
---------

2. Realização da reunião da Equipe Estratégica. 

1. Implementação dos Protocolos de Segurança do Paciente. 

2. Realização da reunião da Equipe Estratégica. 

1. Implementação dos Protocolos de Segurança do Paciente. 

2. Realização da reunião da Equipe Estratégica. 

3. Avaliação dos eventos adversos. 

1. Implementação dos Protocolos de Segurança do Paciente. 

2. Realização da reunião da Equipe Estratégica. 

1. Implementação dos Protocolos de Segurança do Paciente. 

2. Realização da reunião da Equipe Estratégica. 

3. Avaliação dos eventos adversos. 

1. Implementação dos Protocolos de Segurança do Paciente. 

2. Realização da reunião da Equipe Estratégica. 
-

1. Implementação dos Protocolos de Segurança do Paciente. 

2. Realização da reunião da Equipe Estratégica. 

3. Avaliação dos eventos adversos. 
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1. Implementação dos Protocolos de Segurança do Paciente. 

M12 
2. Realização da reunião da Equipe Estratégica. 

3 Divulgação dos resultados dos 1° 12 meses de atuação da 

Comissão. 
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2.1.F.3 - COMISSÃO DE MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL - CMMN 

Definições e objetivos 

A Comissão de Mortalidade Materna e Mortalidade Neonatal - CMMN tem como 

objetivo principal a elucidação das circunstâncias da ocorrência dos óbitos maternos 

(de mulheres em idade fértil de 1 O a 49 anos de idade), fetais e neonatais e 

identificar e propor melhorias na qualidade da assistência à saúde para a redução da 

mortalidade materna e perinatal. 

Atribuições 

• Realizar o diagnóstico da mortalidade infantil, seus componentes, os 

principais problemas relacionados e distribuição na população no nível local; 

• Divulgar a magnitude e a importância da mortalidade infantil, além de 

subsidiar o conhecimento sobre o seu conceito, seus componentes (neonatal 

precoce, neonatal tardio, pós-natal) e o cálculo das taxas; 

• Sensibilizar e envolver os profissionais de saúde e a sociedade sobre a 

importância e a gravidade da mortalidade infantil e fetal, sua repercussão sobre as 

familias e a sociedade como um todo; 

• Identificar os óbitos infantis como evento-sentinela, ou seja, óbitos que não 

deveriam ocorrer com o adequado funcionamento dos meios da saúde; 

• Estimular a investigação dos óbitos pelos serviços de saúde, segundo os 

critérios preconizados; 

• Identificar os problemas e as circunstâncias de ocorrência dos óbitos infantis 

e fetais, para melhorar o conhecimento sobre a mortalidade infantil e perinatal e as 

possibilidades de intervenção; 

• Avaliar os serviços de saúde e a qualidade da assistência prestada à gestante 

e à criança elaborando e revendo protocolos e rotinas de atendimento em obstetrícia 

e neonatologia; 

• Sensibilizar e capacitar os profissionais de saúde para o correto 

preenchimento dos registros de saúde, neste caso a Declaração de Nascido Vivo e a 
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Declaração de Óbito, além do registro dos atendimentos (prontuários de 

atendimento ambulatorial e hospitalar, cartão de gestante e cartão da criança); 

• Identificar e recomendar as estratégias e as medidas de saúde necessárias 

para a redução da mortalidade infantil e perinatal, com destaque para as mortes por 

causas evitáveis. 

• Implementar a criação dos núcleos de estudo para humanização do parto e 

nascimento, conforme recomendações da OMS. 

Regulamentações 

A Vigilância dos Óbitos Maternos é regulamentada pelo Ministério da Saúde através 

da Portaria Nº 1.119/2008 e suas alterações. 

A Portaria regulamenta a vigilância de óbitos maternos para todos os eventos, 

confirmados ou não, independentemente do local de ocorrência, a qual deve ser 

realizada por profissionais de saúde, designados pelas autoridades de vigilância em 

saúde das esferas federal, estadual, municipal e do Distrito Federal. 

Os óbitos maternos e os óbitos de mulheres em idade fértil, independentemente da 

causa declarada, são considerados eventos de investigação obrigatória, com o 

objetivo de levantar fatores determinantes, suas possíveis causas, assim como de 

subsidiar a adoção de medidas que possam evitar a sua reincidência. 

Para fins de investigação, é considerado óbito materno a morte de mulher, ocorrida 

durante a gestação ou até um ano após o seu término, devida a quaisquer causas 

relacionadas com o seu desenvolvimento ou agravada no seu curso, inclusive por 

medidas adotadas durante a gravidez, independentemente de sua duração ou da 

localização, excluídas as acidentais ou incidentais. 

Para cômputo da razão de mortalidade materna, serão excluídos os casos de óbitos 

ocorridos após quarenta e dois dias do término da gestação, mas todos devem ser 

investigados, inclusive para se certificar das datas do término da gestação e do 

óbito. 
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Para fins de investigação, são considerados óbitos de mulheres em idade fértil 

aqueles ocorridos em mulheres de 10 a 49 anos de idade. 

A Vigilância dos óbitos infantis e neonatais é regulamentada pelo Ministério da 

Saúde através da Portaria Nº 72/2010/MS e suas alterações. 

A Portaria Nº 72/2010 estabelece que a vigilância do óbito infantil e fetal é 

obrigatória nos serviços de saúde (públicos e privados) que integram o Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Os óbitos infantis e fetais são considerados eventos de investigação obrigatória por 

profissionais da saúde (da vigilância em saúde e da assistência à saúde) visando 

identificar os fatores determinantes e subsidiar a adoção de medidas que possam 

prevenir a ocorrência de óbitos evitàveis. 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO 

COMISSÃO DE MORTALIDADE MATERNA E MORTALIDADE NEONATAL 

CAPÍTULO 1 - DOS OBJETIVOS 

Art: 1 º A Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal - CMMN é uma instância 

interinstitucional, multiprofissional, com objetivo de analisar os óbitos maternos, 

neonatais e infantis ocorridos no Hospital, para propor ações nas diversas 

instituições, a fim de prevenir novas mortes evitàveis. Sua atuação é técnico

científica e consultiva, sigilosa, com função eminentemente educativa. 
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CAPÍTULO li - DAS FINALIDADES 

Art: 2º São finalidades da CMMN: 

1. Monitorar e avaliar dados da cadeia de eventos responsáveis pela mortalidade 

materna, neonatal e infantil de forma sistematizada; 

11. Participar na correção das estatísticas oficiais, facilitando o fortalecimento dos 

sistemas de informações; 

Ili. Discutir as causas de mortes maternas, neonatais e infantis (evitabilidade), nos 

aspectos sociais, econômicos, políticos, jurídicos e outros que ofereçam escolhas 

para as soluções (medidas de intervenção) e promover análise cientifica; 

IV. Propor medidas e estratégias para a redução da mortalidade materna, neonatal e 

infantil, através de atividades que contribuam para a melhoria técnica e acadêmica 

dos profissionais envolvidos na assistência obstétrica e pediátrica, e comunicar aos 

órgãos competentes quando da identificação de eventos que possam caracterizar 

atos que justifiquem intervenção; 

V. Promover ações de divulgação e de sensibilização sobre mortalidade materna e 

infantil, em articulação com a sociedade civil organizada e instituições de saúde; 

VI. Divulgar relatórios semestrais para instituições e órgãos competentes que 

possam intervir na redução das mortes maternas e infantis. 

CAPÍTULO Ili - DA COMPOSIÇÃO 

Art. 3º A CMMN é composto por membros titulares, designados pela Diretoria Geral 

da Instituição: 

• Representante Médico; 

• Representante Enfermeiro; 

• Representante da CCIH; 
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• Representante do Serviço Social; 

• Representante Psicólogo; 

• Outros. 

Art. 4º A Diretoria da CMMN será constituída pelo (a) Presidente, Vice- Presidente e 

Secretário (a) Executivo (a), que serão eleitos pela maioria simples de seus 

membros. 

Parágrafo Único: O mandato para os cargos descritos no artigo anterior será de 02 

(dois) anos, sendo permitida 01 (uma) recondução. 

CAPÍTULO IV - DO FUNCIONAMENTO 

Art. 5º A comissão de mortalidade materna e neonatal receberá apoio administrativo 

da Secretaria de Estado de Saúde, com garantia de infra-estrutura para o seu bom e 

perfeito funcionamento. 

Art. 6º A CMMN realizará reuniões ordinárias mensais, com cronograma de reuniões 

pré-estabelecidas. 

Parágrafo primeiro - A CMMN reunir-se-á extraordinariamente conforme 

necessidade para tratar de matérias especiais ou de urgência. 

Art. 7° A cada 03 (três) ausências consecutivas do membro, o serviço a que o 

membro representa, será notificada pela CMMN. Não havendo justificativa plausível. 

deverá indicar outro representante. 

Art. 8º A quebra do sigilo por membro da CMMN, a qualquer tempo ou motivo que 

torne público, direta ou indiretamente, informações pertinentes a investigações, 

implicará no desligamento automático do mesmo, independente das demais 

medidas legais que se fizerem necessárias. 
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Art. 9º A atuação da CMMN será de forma sistematizada, de acordo com o fluxo de 

atividades abaixo relacionadas: 

a) Todos os formulários utilizados no processo de investigação epidemiológica do 

óbito (ficha hospitalar e/ou ambulatorial e/ou domiciliar e/ou laudos de necropsia do 

Serviço de Verificação de Óbito-SVO e/ou laudo do Instituto Médico Legal-lML) 

devem ser encaminhados á CMMN: 

b) Em reunião da CMMN identificar-se-ão os óbitos maternos, infantis e natimortos 

declarados e presumíveis para discussão dos casos; 

c) A CMMN quando receber casos não esclarecidos ou inconclusivos deverá 

notificará vigilância do óbito da Secretaria Estadual de Saúde para encaminhamento 

de investigações complementares, novas investigações e/ou análises 

complementares para elucidar os casos; 

d) Fazer análise final dos óbitos maternos, infantis e natimortos, e apresentar 

sugestões pertinentes às instituições de saúde, bem como autoridades afins, 

visando à melhoria da qualidade da assistência obstétrica e pediátrica. 

Art. 1 Oº A comissão de mortalidade materna e neonatal terá representação em nível 

regional nos Comitês Regionais de Mortalidade Materna e Infantil. 

CAPÍTULO V - DA COMPETÊNCIA 

Art. 12 º Ao Presidente da CMMN compete: 

1. Coordenar as atividades do grupo, mantendo a integração dos membros; 

li. Homologar, assinar e encaminhar processos; 

Ili. Articular com as diversas instâncias, recursos de infra-estrutura e/ou materiais 

necessários para o desempenho das atividades; 
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IV. Designar, entre os membros da CMMN, Secretário Executivo "ad hoc" em casos 

de ausência, afastamento ou impedimento do titular; 

V. Encaminhar as proposições da CMMN ao Diretor Geral da Unidade, conforme 

deliberação em Assembléia. 

Art 13º Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente em suas atribuições. 

Art. 14 º Ao Secretário Executivo da CMMN compete: 

1. Elaborar a ata das reuniões; 

li. Acompanhar as atividades do serviço administrativo quanto a convocação e 

agenda dos membros para as reuniões; 

111. Agendar as reuniões; 

IV. Acompanhar a execução das resoluções emanadas da CMMN. 

Art 15 º Aos membros da CMMN compete: 

1. Compor grupos especiais de trabalho; 

li. Difundir junto aos serviços de origem os assuntos de relevância debatidos na 

Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal; 

Ili. Eleger o (a) Presidente, o (a) Vice-Presidente e o (a) Secretário (a) Executivo 

entre os membros da CMMN; 

IV. Elaborar análise e relatório situacional dos óbitos; 

V. Propor atividades educativas e ações para prevenir mortes evitáveis; 

VI. Promover debates sobre a problemática da mortalidade materna, infantil e 

neonatal, mediante realização de eventos de prevenção e educação permanente e 

contínua, e produção de material educativo; 

VII. Outras atividades correlatas deliberadas em Assembléia. 

tMED - Instituto de Medícina1 Estudos e Desenvolvimento 

Rua ftapeva~ 102 f Conjunto 34, Bela Vista, São Pauio/SP 

CNPJ: 19,324.171/0001-02 -Telefone: (11.) 314.1.·1128 

www.imed.org.br ,_ projetos@ímed.org.br 

00 
A() . 

'± i;_ ( 



~- IMED 

CAPÍTULO VI: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16º Nenhuma notícia para divulgação na imprensa, rádio ou televisão poderá ser 

fornecida sem autorização do Diretor Geral da Instituição. 

Art. 17° Nenhum membro da CMMN poderá receber pagamento, em 

reconhecimento pelos trabalhos prestados, que serão considerados relevantes 

serviços públicos. 

Art. 18º Os casos omissos deste Regimento serão discutidos e resolvidos em 

assembléia pela CMMN. 

Art. 19º Data-se e publiquem-se as informações contidas no respectivo regimento. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE ANUAL 

MÊS 

M1e 
M2 

M3 

ATIVIDADES 

1. Identificar, entre os profissionais da unidade de saúde, aqueles 
que possuem perfil adequado para compor a Comissão. 
2. Publicar edital de convocação das eleições (Responsável: 
Comissão Eleitoral). 

3. Realizar a eleição e publicar o resultado. 

4. Nomear oficialmente os membros da Comissão 

5. Realizar o planejamento dos trabalhos da Comissão. 

6. Elaboração de um Plano de Ações. 

7. Validação, pela Comissão, da proposta de Regimento Interno. 

1. Realizar reunião ordinária. 

2. Elaboração/ revisão de normas 

3. Elaboração de relatório mensal. 
i 
' 
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M4 

! M5 
' 

M6 

M7 

M8 

M9 

M10 

M11 

M12 

----···- -- ---

1. Realizar reunião ordinária 

2. Elaboração de relatório mensal. 

1. Realizar reunião ordinária 

2. Elaboração de relatório mensal. 

1. Realizar reunião ordinária 

2. Elaboração de relatório mensal. 

1. Realizar reunião ordinária 

2. Elaboração de relatório mensal. 

1. Realizar reunião ordinária 

2. Elaboração de relatório mensal. 

1. Realizar reunião ordinária 

2. Elaboração de relatório mensal. 

1. Realizar reunião ordinária 

2. Elaboração de relatório mensal. 

1. Realizar reunião ordinária 

2. Elaboração de relatório mensal. 

1. Realizar reunião ordinária 

2. Elaboração de relatório mensal. 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua Jtopevaf 202 f Conjunto 34,. Bela Vista, São Paulo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02-Telefone: /11/ 3141-1128 

www.imed.org.br - projetos@fmed,org,br 

-~ 

' 



18\. J JVl E D 

2.1.F .4 - OUTRAS COMISSÕES 

Outras comissões 

Conforme Item 5.1.14 do ANEXO li - Informações sobre o Hospital Estadual de 

Urgências de Trindade - HUTRIN do EDITAL, a integra das comissões citadas 

poderão ser implementadas conforme demanda da Instituição. 

A Comissão de Proteção Radiológica poderá ser implementada conforme a 

demanda que a Instituição apresentar, bem como em concordância com a 

Legislação associada, tal como a Portaria Nº 453, de 01 de junho de 1998 e Norma 

Regulamentadora Nº 32, que tratam da Comissão de Proteção Radiológica. 

O Comitê Transfusional poderá ser implementado conforme a demanda que a 

Instituição apresentar, em concordância com as diretrizes definidas pela RDC Nº 

153/2004/Ministério da Saúde - ANVISA, e suas alterações dadas pela RDC Nº 

57/2010/Ministério da Saúde - ANVISA, RDC Nº 34/2014/Ministério da Saúde -

ANVISA e RDC Nº 75/2016/Ministério da Saúde -ANVISA. 
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2.2. QUALIDADE SUBJETIVA 

2.2.A. ACOLHIMENTO 

2.2.A.1 · MANUAL COM INDICAÇÃO DAS FORMAS DE NOTIFICAÇÃO, 

RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO SOCIAL E APOIO PSICOSSOCIAL AOS USUÁRIOS 

E ACOMPANHANTES NA EMERGÊNCIA CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE 

RISCO 

Introdução 

Todos entendemos ser urgente mudar a forma de recepção do paciente nos serviços 

de saúde no país, a mudança do conceito de receber, recepcionar para acolher é de 

grande importância para aprimorar a prestação de serviços aos usuários do SUS, 

precisamos fortalecer o processo de acolhimento objetivando: 

1-' a melhoria do acesso dos usuários aos serviços de saúde, substituindo a 

maneira tradicional de entrada por filas e a ordem de chegada; 

, a humanização das relações entre profissionais de saúde e usuários no que 

se refere à forma de escutar os usuários em seus problemas e suas 

demandas; 

, a mudança de objeto (da doença para o sujeito); 

, uma abordagem integral a partir de parâmetros humanitários de solidariedade 

e cidadania; 

, o aperfeiçoamento do trabalho em equipe com a integração e a 

complementaridade das atividades exercidas por cada categoria profissional, 

buscando-se orientar o atendimento dos usuários nos serviços de saúde 

pelos riscos apresentados, pela complexidade do problema, pelo acúmulo de 

conhecimentos, saberes e de tecnologias exigidas para a solução; 

,- o aumento da responsabilização dos profissionais de saúde em relação aos 
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usuários e a elevação dos graus de vínculo e confiança entre eles; e 

'r a operacionalização de uma clínica ampliada que implica a abordagem do 

usuário para além da doença e suas queixas, bem como a construção de 

vínculo terapêutico para aumentar o grau de autonomia e de protagonismo 

dos sujeitos no processo de produção de saúde. 

Buscando aprimorar essa atividade trazemos o acolhimento com avaliação de risco 

como dispositivo tecnológico e as mudanças possíveis no trabalho da atenção e da 

produção de saúde. 

O acolhimento como dispositivo técnico-assistencial permite a reflexão e a mudança 

dos modos de operar a assistência, pois questiona as relações clínicas no trabalho 

em saúde, os modelos de atenção e gestão e as relações de acesso aos serviços. 

Na avaliação de risco e de vulnerabilidade, não podem ser desconsideradas as 

percepções do usuário (e de sua rede social) acerca do seu processo de 

adoecimento. Avaliar os riscos e a vulnerabilidade implica estar atento tanto ao grau 

de sofrimento físico quanto psíquico, pois muitas vezes o usuário que chega 

andando, sem sinais visíveis de problemas físicos, mas muito angustiado, pode 

estar mais necessitado de atendimento e com maior grau de risco e vulnerabilidade 

do que outros pacientes aparentemente mais necessitados. 

É importante acentuar que o conceito de acolhimento se concretiza no cotidiano das 

práticas de saúde por meio da escuta qualificada e da capacidade de pactuação 

entre a demanda do usuário e a possibilidade de resposta do serviço. 

Deve se traduzir em qualificação da produção de saúde, complementando-se com a 

responsabilização daquilo que não se pode responder de imediato, mas que é 

possível direcionar de maneira ética e resolutiva, com segurança de acesso ao 

usuário. 

As portas de entrada dos serviços de saúde podem demandar a necessidade de um 

grupo preparado em promover o primeiro contato do usuário com os serviços de 

saúde, grupo este afeito às tecnologias relacionais, à elaboração e ao manejo de 
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banco de dados, ao serviço e a rede de saúde. ao serviço de apoio e proteção 

social. 

A sistemática do acolhimento pressupõe a determinação de agilidade no 

atendimento a partir da análise, sob a óptica de protocolos acordados de forma 

participativa nos serviços de saúde, e a avaliação da necessidade do usuário em 

função de seu risco e sua vulnerabilidade, proporcionando a priorização da atenção 

e não o atendimento por ordem de chegada. Dessa maneira, exerce-se uma análise 

(avaliação) e uma ordenação da necessidade, distanciando-se do conceito 

tradicional de triagem e suas práticas de exclusão, já que todos serão atendidos. 

Conforme esse entendimento, o acolhimento com avaliação de risco configura-se 

como uma das intervenções potencialmente decisivas na reorganização e na 

implementação da promoção da saúde em rede, pois em sua implementação 

extrapola o espaço de gestão local afirmando, no cotidiano das práticas em saúde, a 

coexistência da macroe das micropolíticas. 

Por isso, toda unidade de saúde precisa dispor de uma estratégia que permita o 

aprimoramento de sua maneira de receber seus pacientes, incluindo atividades de 

notificação, recepção, orientação social e apoio psicossocial tanto para usuários 

quanto para acompanhantes na emergência, dentro dos princípios de humanização 

e classificação de risco. 

PROCESSOS DE TRABALHO 

Os processos de trabalho a serem implantados pelo IMED para a notificação, 

recepção, orientação social e apoio psicossocial aos usuários e acompanhantes na 

emergência conforme classificação de risco seguirão uma estratégia que deve 

oferecer clareza para alcançar a verdadeira excelência. Sem direção e foco, torna-se 

complicado ser eficiente na operação. 

Os pacientes querem bons resultados, e não mais consultas, mais procedimentos ou 

mais exames. Neste contexto, as equipes multidisciplinares detêm o poder de 

implementar na unidade um modelo de assistênciabaseado em valor. 
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Um modelo de assistência baseado em valor pauta-se em três princípios 

,., o objetivo é valor para os pacientes, 

,., o atendimento é organizado a cerca de condições médicas e ciclos de 

cuidados, 

, os resultados são mensurados. 

O objetivo é o valor para os pacientes 

Melhorar o valor para os pacientes é nitidamente o único propósito válido por razões 

éticas. Também é a única finalidade que alinha os anseios dos pacientes, médicos, 

equipes multidisciplinares, prestadores de serviços de saúde, empregadores e 

governo. 

Organizar-se em torno de condições clínicas e sociais 

Um grande passo na melhoria do valor seria a reestruturação da maneira de se 

prestar o atendimento. Para os pacientes, o que é mais importante é a sua condição 

clínica, ou seja, um conjunto de circunstâncias de saúde e sociais inter-relacionadas 

do paciente que são mais bem tratadas de forma integrada. 

Mensurar resultados 

Não existe jeito de conseguir grandes e melhorias de valor para os pacientes sem 

estimar os resultados: o conjunto de resultados em acordo com o risco de 

atendimento para cada condição clínica, juntamente com os custos de alcançar 

esses resultados. Uma boa análise dos resultados são as principais respostas, 

indicando o que é viável e o que não é viável. Estas medidas possibilitam um olhar 

profissional e o desenvolvimento de expertise. 

Bons modelos de custo também proporcionam importante feedback que mostra se 

um médico ou equipe alcança tais resultados de maneira eficiente. 

A excelência técnica não pode suplantar a humanização do atendimento que é 

pessoal, subjetiva e necessita ser reconhecida. Um hospital ou um posto de saúde 

pode ser excelente sob a perspectiva tecnológica, mas ser desumano no quesito 
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atendimento. Isso ocorre, por exemplo, quando os pacientes são tratados como 

meros objetos de intervenção técnica e não acolhidos em suas aflições, medos, 

receios e expectativas. 

Uma das justificativas para que isto aconteça pode ser o excesso de demanda, à 

grande procura de ofertas técnicas e tecnológicas, a busca de lucros ou ainda a 

ausência de condições técnicas, de habilitação, de materiais, de administração, de 

espírito acolhedor. 

Neste sentido, os serviços tornam-se desumanizantes, se houver má qualidade no 

atendimento, além da baixa resolubilidade. Essa carência, geral ou específica, de 

condições de gerenciamento, técnicas e materiais, leva à desumanização, já que, 

desta forma, profissionais e usuários passam a se relacionar de forma impessoal. 

Adotar a saúde como valor de uso é ter como norma na atenção a ligação com os 

usuários/pacientes, é assegurar os seus direitos e de seus familiares, além de 

instigar a que eles se posicionem como personagens centrais do sistema de saúde, 

por meio de sua ação de controle social. É, ainda, apresentar melhores condições 

para que os profissionais cumpram suas jornadas de trabalho de modo digno e 

fundador de novas iniciativas que oportunizem a sua participação como co-gestões 

de seu processo de trabalho. 

Assim, para o IMED, o trabalho em equipe e a disposição para lidar com os variados 

cenários subjetivos nas práticas de atenção devem ser fortalecidos. 

O IMED entende que a necessidade de abraçar a humanização como diretriz política 

transversal deve ser compreendida como um conjunto de parâmetros que 

apresentam traços de uma construção coletiva. 

Humanizar a assistência à saúde é, portanto, dar voz não apenas ao 

usuário/paciente, mas também ao profissional de saúde, de modo que 

ambos possam fazer parle de uma rede de diálogo. 

Para se apresentar como uma opção que atenda aos interesses da população, nos 

hospitais do SUS a humanização deve ser considerada como uma das dimensões 
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capitais, não podendo ser vista como apenas um projeto mais a ser aplicado aos 

múltiplos serviços de saúde, mas como uma política que atue de forma transversal. 

E, como política ela tem de traduzir preceitos e formas de atuar no conjunto das 

relações entre profissionais e usuários, entre os diversos profissionais, entres as 

distintas unidades e serviços de saúde. 

O confronto de opiniões, o planejamento, os mecanismos de tomadas de decisão, as 

estratégias de implantação e de análise, além do modo como tais processos 

acontecem precisam convergir na concepção de trocas solidárias e empenhadas na 

produção de saúde - tarefa primordial, que se mostra dupla e inequívoca - da 

produção de saúde e da produção de sujeito. 

Neste cenário, a humanização pressupõe troca de conhecimentos - inclusive entre 

os usuários e os de sua rede social. 

Um ponto a ser valorizado, neste sentido, são as necessidades sociais, anseios e 

interesses dos diversos atores implicados no âmbito da assistência, que 

transformam a política em atividades materiais e concretas. 

O fortalecimento dessa estratégia tem como significado salientar o aspecto subjetivo 

presente em qualquer atividade humana, em qualquer prática de saúde. 

Consideramos prioritário o atendimento à Política Nacional de Humanização (PNH) que 

possui cinco diretrizes centrais para orientar a ação das equipes, cuja empreitada é 

produzir saúde. 

Estas diretrizes norteiam os caminhos para a construção de processos de trabalho 

sob novas óticas que possibilitem a manifestação urgente de novas formas de 

gerenciar, de cuidar. 

São elas: 

Acolhimento: orientação ética, pois o adota como base do contrato entre os sujeitos 

que cuidam e os que são cuidados. A ação é produzir um campo comum, a 

produção do cuidado compartilhado, responsabilidade solidária. Acolher não 

IMED - Instituto de Medidna; Estudos e Desenvolvimento 

Rua ftapeva, 202 / Conjunto 34~ Bela Vista, Siio Pauio/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02-- Telefone: /11j 3141-1128 

www.imed.org,br- projetos@ímed.org.br 



16\ II\1ED 

significa apenas interagir a partir da aceitação do que o outro traz. Este, pelo 

contrário, deve ser o ponto de partida para produzir atalhos, movimentos que 

possibilitem reposicionamentos, geração de novas atitudes, de novas éticas. 

Gestão Democrática das organizações de saúde, dos procedimentos de trabalho e 

de formação da clínica e da saúde coletiva. Igualar o poder, ampliar a inclusão de 

sujeitos na gestão e na clínica, responsabilidade de todos sobre os resultados. 

Trabalho em equipe, discussão de casos, Grupo de Trabalho em Humanização 

(GTH), entre outros são exemplos de medidas concretas para uma gestão 

democrática; 

Clínica Ampliada - Avançando para além da alopatia, da racionalidade clínica da 

biomedicina; aumentar incluindo práticas complementares abarcando as dimensões 

sociais pois, a produção de saúde se dá para além dos problemas clínicos. Ampliar 

para uma atuação interdisciplinar, com aposta no trabalho em grupo e em equipe. 

Uma clínica ampliada no sentido de não ser um espaço de encontro complementar, 

mas a construção de vínculo e confiança. Ampliar a clínica, modifica as relações na 

equipe e com os usuários/pacientes efamílias, alargando assim, processos de troca 

e de responsabilização recíproca. 

Valorização do trabalho assegurando sua inclusão na gestão, garantindo 

condições de trabalho, de exercício das profissões de maneira digna, com espaços e 

salários adequados; valorizar o trabalhador é impedir que as organizações de saúde 

se tornem cabides de emprego, é lutar para não sejam aceitas práticas e atitudes 

que potencializem o descaso com o sofrimento das pessoas. Valorizar o trabalhador 

é produzir formas de gestão das organizações que coloquem o interesse da 

população acima de tudo. 

Garantir os direitos dos usuários não significa afirmar direitos ignorando deveres. 

A produção de saúde se faz através de responsabilidade conjunta, paciente, equipe 

multidisciplinar, família. Usuários têm direitos à informação, a inclusão nas 

práticas/ações de saúde - consultas, exames, internações, entre outros.direito a uma 

equipe/ profissional de referência que lhe se preocupe, que cuide, que conduza os 

processos de relação com demais trabalhadores e serviços de saúde. 
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Implantação de Grupo de Trabalho de Humanização 

Sua principal meta é trazer valor ao paciente. O valor consiste em resultados de 

saúde alcançados por $ incorrido nos custos, em comparação a seus pares. Se a 

assistência não estiver conferindo valor aos pacientes, falhará na sua missão 

basilar. 

Humanização é a valorização dos diversos sujeitos envolvidos no processo 

assistencial. Os valores que norteiam esta política são a autonomia e o 

protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de 

vínculos solidários, a participação coletiva no sistema de gerenciamento e a 

indissociabilidade entre atenção e gestão. 

O Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) constitui-se por um encontro de 

pessoas interessadas em discutir o próprio serviço em que trabalham, ou que 

utilizam. Propõe discutir ainda as relações formadas entre eles, e de que forma esse 

serviço pode funcionar para melhorar o procedimento de trabalho e a qualidade da 

produção de saúde para todos. 

Todos podem participar do grupo, profissionais da saúde, técnicos, funcionários, 

coordenadores, além de usuários/pacientes. 

O intuito é estabelecer um ponto de reflexão coletiva sobre o próprio trabalho, 

dentro de um ambiente onde todos têm o mesmo direito de propor mudanças no 

funcionamento do serviço para a melhoria da qualidade dele. 

Pontos de vista distintos sobre o mesmo problema ajudam a ampliar a percepção 

dos diferentes aspectos implicados neste cenário. 

Questões a serem permanentemente debatidas: 

• Como melhorar ou qualificar a prestação do serviço? 

• Como é trabalhar em equipe nesse serviço? Existem equipes de fato? 

• Como são as relações com os colegas de trabalho? E com os chefes? 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ftapeva, 202 f Conjunto 34, Bela Vista, Seio Povlo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02 -Telefone: {11) 3141-1128 

www.imed.org.br- projetos@imed.org.br 

00438 



IMED 

• Qual o pior lugar para se trabalhar? E para ser atendido? O que os torna tão 

difícil de serem mudados? 

• Como se dá a relação entre os profissionais e os familiares dos pacientes 

atendidos? 

• Qual é o nível de valorização das contribuições (queixas, sugestões, por 

exemplo) dos usuários? 

• Que projetos coletivos já existiram e foram benéficos, mas pararam, e quais 

estão sendo desenvolvidos e precisam ser fortalecidos? 

• Como articular projetos intersetoriais interessantes para a instituição? 

• Que parcerias seriam necessárias para melhorar a resolução dos problemas? 

• Qual o nível de participação dos trabalhadores nas decisões do serviço? 

• Que implicação existe na organização, com a comunidade, do território onde está 

inserida? 

• Como e por quem são tomadas as decisões, e quem define as regras e normas 

de cada setor? 
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2.2.A.2 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE HUMANIZAÇÃO E OS 

DISPOSITIVOS DO PROGRAMA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH) 

INCLUINDO A GESTÃO DE ELEITOS, ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO 

DE RISCO. 

A Política Nacional de Humanização (PNH) lançada em 2003, tem como objetivo 

melhorar os atendimentos oferecidos em serviços de saúde, pondo em prática os 3 

princípios doutrinários do SUS: a uníversalidade, integralidade e equidade. Tal 

política visa promover maior diálogo entre os participantes do SUS (profissionais, 

usuários, gestores) e estabelecimento de relações mais horizontais e humanizadas 

em unidades de prestação de serviços na área da saúde. 

Gestão de leitos 

O principal objetivo que se pretendem atingir através da efetiva gestão de leitos em 

uma unidade de saúde é a de otimizar a eficiência operacional dos leitos, garantindo 

a alocação eficiente da capacidade operacional da unidade e desta forma atingir 

níveis ótimo de indicadores relacionados a ocupação da unidade de saúde (Taxa de 

ocupação, Intervalo de substituição, Giro de leitos e Media de permanência, entre 

outros) e assim garantir meios para um tratamanento humanizado. 

A gestão e regulação de leitos na unidade de saúde ficará sob a responsabilidade de 

um Núcleo Interno de Regulação - NIR. 

A Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) instituída por meio da Portaria 

de Consolidação Nº 2, de 28 de setembro de 2017, em seu Art. 6°, inciso IV, define e 

recomenda a criação do Núcleo Interno de Regulação (NIR) nos hospitais, que 

deverá realizar a interface com as Centrais de Regulação, delinear o perfil de 

complexidade da assistência no âmbito do SUS na unidade de saúde e disponibilizar 

consultas ambulatoriais, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, além dos leitos 

de internação, segundo critérios preestabelecidos e protocolos que deverão ser 

instituídos pelo NIR. 
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O NIR também tem atuação direta na alocação de pacientes para internações para 

cirurgias eletivas, cabendo ao NIR o adequado manejamento de leitos para estas 

situações. 

Além disso, deve buscar vagas de internação em unidades de retaguarda e apoio 

diagnóstico e terapêutico fora da unidade de saúde para os pacientes internados, 

quando necessário, conforme pactuação com a Rede de Atenção à Saúde (RAS). 

O Núcleo Interno de Regulação é uma Unidade Técnico-Administrativa que 

possibilita monitoramento do paciente desde a sua chegada à instituição, durante o 

processo de internação e sua movimentação interna e externa, até a sua saída da 

unidade de saúde (alta, transferência ou óbito). É um órgão colegiado ligado 

hierarquicamente à Direção-Geral da unidade de saúde e deve ser legitimado, com 

um papel definido e disseminado dentro da instituição. 

ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE 

Ao chegar em um serviço de saúde, a primeira etapa para termos acesso é o 

acolhimento. É através do acolhimento que é realizado o reconhecimento de que o 

próximo tem uma necessidade de saúde que precisa ser solucionada. Por trás da 

queixa existe um cidadão com ciclos sociais e necessidades que podem corroborar 

para a situação daquela pessoa. 

Através do diálogo, que é uma peça fundamental no processo de humanização do 

atendimento, será estabelecido um vínculo, que a medida que ele for sendo 

fortalecido, melhor será a abertura do usuário para dar sinais sobre o que pode estar 

causando aquela necessidade de saúde. 

Nesse sentido, surge a necessidade de aprimoramento dos prestadores de serviços 

do SUS, para que o processo de acolher seja qualificado. Assim sendo, é oportuno 

que a escuta se fundamente não apenas no habitual queixa conduta, mas sim 

buscar ir além, se possível observar os Fatores Sociais que aquela pessoa possui, 

para uma melhor intervenção e resolutibilidade das necessidades de saúde da 

população. 

Segundo a PNH, ACOLHIMENTO é definido como o "processo constitutivo das 
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práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização do 

trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída de uma 

unidade de saúde". 

É através da oitiva qualificada realizada pelo profissional de saúde que se 

estabelece o 1° vínculo Profissional X Paciente e apartir desse momento inicia-se a 

garantia a atenção integral. de forma resolutiva e responsável por meio do 

acionamento/articulação das redes internas dos serviços (visando à 

horizontalidade do cuidado) e redes externas, com outros serviços de saúde, para 

continuidade da assistência quando necessário. 

O Acolhimento é uma diretriz da PNH, que não tem local nem hora certa para 

acontecer, nem um profissional especifico para fazê-lo: faz parte de todos os 

encontros do serviço de saúde. O acolhimento é uma postura ética que implica na 

escuta do usuário em suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no 

processo de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela resolução, com 

ativação de redes de compartilhamento de saberes. 

Acolher é um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que 

procuram os serviços de saúde. 

O Acolhimento é prestado ao usuário do sistema de saúde a partir do momento em 

que necessita do recurso de saúde, ele é o "cartão de visita" da unidade e é a partir 

dele que o usuário tem sua primeira impressão do serviço. 

Porta de Entrada 

O Acolhimento na porta de entrada visa estimular e facilitar o contato entre a equipe 

de saúde e familiares, organizando e agilizando os atendimentos gerados por 

demanda espontânea e referenciados pelos complexos reguladores (estaduais e 

municipais) que darão entrada via "porta do pronto-socorro. 

Servirá também como um facilitador para o acesso às informações sobre pacientes 

internados e outras situações, como acessoa à documentos, etc. 

Tem ainda como objetivo, auxiliar na identificação dos pontos de conflito, escutando 
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a demanda das famílias e dos pacientes, procurando minimizar a ansiedade pela 

doença e pela permanência na unidade de saúde. 

O Acolhimento contará com uma equipe chefiada pela equipe de Serviço Social 

que atuará no pronto-socorro junto aos pacientes, de segunda à domingo, das 

07:00hs às 22:00hs. 

Além da presença e atuação no Pronto -Atendimento, o acolhimento atuará nos 

seguintes setores: 

Recepção 

Na recepção terá como atribuição: 

• Protocolar os pedidos de documentos referentes à internação e ou 

comprovação de atendimento médico no hospital (laudo médico, cópia de papeleta, 

declarações, etc.); 

• Agilizar sua confecção, através de consultas imediata aos arquivos médicos; 

Ambulatório 

No ambulatório terá as seguintes atribuições: 

• Receber os pacientes orientá-los e informá-los quanto a possíveis atrasos no 

atendimento, necessidade de novo agendamento e ou encaminhamentos para 

outros serviços; 

• Organizar a sala de espera, propiciando o conforto e bem-estar a todos que 

ali estiverem; 

• Ouvir e tentar solucionar os problemas referentes às queixas, dúvidas e 

sugestões do paciente. Quando necessário, orientá-los quanto à formulação da sua 

queixa, sugestão ou elogio por escrito, encaminhando para a Ouvidoria. 

Internação 

Na internação terá como atribuição: 
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• Identificação diária dos pacientes internados; 

• Localização dos familiares dos pacientes, após a identificação; 

• Organizar o contato entre o médico da rotina responsável pelo pacientes e 

familiares, para que o médico passe aos familiares as informações sobre o quadro 

clínico do paciente e abra espaço para esclarecimentos de dúvidas. 

• Organizar o horário de visitas junto à recepção; 

• Organizar e monitorar as visitas extras junto a enfermeira da unidade nos 

casos em que houver necessidade; 

• Ouvir e tentar solucionar os problemas referentes às queixas, dúvidas e 

sugestões dos familiares. Quando necessário, orientá-los quanto a formulação da 

sua queixa, sugestão ou elogio por escrito, encaminhando para a Ouvidoria. 

• Atuar como elo entre a Instituição e os familiares e amigos dos pacientes 

internados. 

Pronto-Socorro 

No Pronto-atendimento/Socorro, o acolhimento será realizado através da 

implantação de um instrumento que avalie o grau de urgência/emergência em 

relação à prestação do cuidado para o paciente. Este instrumento é a Classificação 

de Risco. 

Implantar o Acolhimento com Classificação de Risco possibilita organizar o processo 

de trabalho, aperfeiçoar os recursos, definir as responsabilidades e atribuições dos 

serviços de saúde e proporcionar ao usuário do serviço um atendimento humanizado 

e acolhedor. 

ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO é definida como "mudança na lógica do 

atendimento, permitindo que o critério de priorização da atenção seja o agravo à 

saúde e/ou grau de sofrimento e não mais a ordem de chegada (burocrática). Ela é 
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um dispositivo da PNH que consiste numa ferramenta de organização da "fila de 

espera" em um serviço de saúde, para que aqueles usuários que precisam estão em 

situações mais agudas sejam atendidos com prioridade, e não por ordem de chegada. 

Os usuários que têm sinais de maior gravidade, aqueles que têm maior risco de 

agravamento do seu quadro clínico, maior sofrimento, maior vulnerabilidade e que 

estão mais frágeis serão atendidos de forma prioritária. 

O "ranqueamento" destes pacientes é realizado por enfermeiros, de acordo com 

critérios pré-estabelecidos em conjunto com os médicos e os demais profissionais. 

O enfermeiro, utilizando protocolos técnicos, identifica os pacientes que 

necessitam de tratamento imediato, considerando o potencial de risco, agravo à 

saúde ou grau de sofrimento e providência, de forma ágil, o atendimento adequado 

a cada caso. 

A classificação de risco não tem como objetivo definir quem vai ser atendido ou não, 

mas define somente a ordem do atendimento. Todos são atendidos, mas há atenção 

ao grau de sofrimento físico e psíquico dos usuários e agilidade no atendimento a 

partir dessa análise. 

Finalidade da Classificação de risco 

Humanizar o atendimento mediante escuta qualificada do cidadão que busca os 

serviços de urgência/emergência. 

Classificar, mediante protocolo, as queixas dos usuários que demandam os serviços 

de urgência/emergência, visando identificar os que necessitam de atendimento 

médico mediato ou imediato. 

Utilizar o encontro com o cidadão como instrumento de educação no que tange ao 

atendimento de urgência/emergência. 

Construir os fluxos de atendimento na urgência/emergência considerando a rede dos 

serviços de prestação de assistência à saúde. 
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Como se aplica a Classificação de risco 

É um processo dinâmico 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 decisão baseada em 

protocolo, aliadas à capacidade de julgamento crítico e experiência do enfermeiro. 

Ao chegar ao serviço de urgência demandando necessidade aguda ou de urgência, 

o usuário é acolhido pelos funcionários da portaria/recepção e encaminhado para 

confecção da ficha de atendimento. 

Após a sua identificação, o usuário é encaminhado ao espaço destinado à 

Classificação de Risco onde é acolhido pelo enfermeiro que, utilizando informações 

da escuta qualificada e da tomada de dados vitais, se baseia no protocolo e 

classifica o usuário em: 

- AMARELO, ou seja, urgência (será atendido com prioridade sobre os pacientes 

classificados como VERDE, no.consultório ou leito da sala de observação); 
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A seguir apresentamos 

sintoma/queixa/evento, assim 

os parâmetros qualificadores por grupos 

por grau 

de 

de como as respectivas classificações 

gravidade e clínicas de destino para o cuidado. 
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QUE!MAOURAS 

FERIDAS, ABSCESSOS, 
MORDEDURAS E 
ACIDENTE COM 

D<rdó:s Vitái!. n·Ormals .Quéimaduras de 
29/3•i B:ràus < 10%-StQ Queimaduras 
de·l9 g·rau 2 10% SCQ _em áreas não 

criticas. 

Quet,rn:aduras de 111 grau em face e 
perlheo. Queimaduras de mãos é pés 

sàngrámento.compressível. 

Ferida:frífectada--com sinais s:istêmk:os. 

AMARELO 

CIRURGIA PLÁSTICA, 

CIRURGIA GERAL 

ANIMAIS 
Addénte c-orn animá! peçonherito sem 

PEÇONHENTOS (inclui sinal$ e'Sin,tomas sistémicos. Abscesso AMA-RELO 

CIRURGIA GERAL, 

CLÍNICA MÉD!CA 

abelhas, maribondos, co!Tl·dorlntensa (8-10/10)óu 
vespas, formigas e 

lacraias) 
flufo~ção. fy1ordedura:(huríiana ou 

ariirriat) 
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INTOXICAÇÕES 

AGUDAS (via digestiva 

e respiratória) 

INTOXICAÇÕES 

CLÍNICA MÉDICA 
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QUEIXAS 
RESPIRATÓRIAS "Falta 

de ar *"Asma" *Dor 
de garganta "Dor de 

ouvido *Obstrução 

nasal *Tosse 

DOR TORACICA 

FR érítre 2á e 35lrp. sat. 02 93% ou' 

94%. 
Peàk Flow entre 40% e 60%. 
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com febre, com plac.as c·com tóxemia. 

AMARELO 

CLÍNICA MEDICA 

CLINICA MfDICA 
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d<o corticóidc. idoso~. 

história de internações 

frequentes ou ;ntcrnacão 

cm UTI! 

Avdliar P rPg1,trar 
,nten~<d,~d<:, da dor, dado~ 

v,té!ÍS, •.P P~pontânc;i ou 

trnumática, durdção. 

carcictcristica, loc.alização. 

irradiação. uso de· 

medicam<>ntos. taton,s 

que pioram ou m,-,lhor;im 

Cuidado com idosos. 
diabéticos e pacient0c, 

com passado de IAM ou 

cmbolta pulmonar! 
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QUEIXAS 

ABDOMINAIS E 

URINÁRIAS 

DOR CERVICAL, 

DORSAL, LOMBAR OU 

EM EXTREMIDADES 

{sem história de 
trauma). 

D.adôs vitais normais. Dor mcid'eràd.a' 
{4-7/10). Distensão abdoÍ'nihaL 

VômitOs.e/ou.diarréla-com Sinais de 
desidràfação Diarréia intensa ·{vãrios 

episódios·nas últimas héfras),.Febté ou 
relato. de:feb.r.e.-.Retenção .1irinãrla 

ag'úcia't:om bexígolTla; DiSúrfa l_hten:.a 
com·pofad,úria e/ou heniatúria. 
P-rostraçãó, palide2 cutânea ou 

sudorese. 

AMARELO 

CLÍNICA MÉDICA, 

CIRURGIA GERAL 

Cuidado com pacientes 
idosos, diabéticos, 

paciPnts's com p<1.~sado de 
IAM com dor em abdome 

superior e mulheres em 
idade fértil com atraso 

menstrual 

Sinais de í~quem1a dguda 

palidez cutànea, 
NEUROLOGIA, CLÍNICA d1minu1cão da 

MÉDICA temperatura distal, 
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CEFALEJA 

AI TrRAC,.AC) AGUDA 

O•.'J ESTADO 

NEUROI.O·üiCO E 

RELATO O[ 

CONVULSÃO, 

DESMAIO Ol/ 
SiNC(1PE 

[)',áâôS vH:alS 11ormaís, Em pô.s
com/ci_áé e-;;.lêrt>li, Ré.Jlà-H> de. p'>''ime,ira 
crÍ:,,;"ée co,.;vúhhta'. C.r'ist!! ,;;o,wUJiívá h:íá 

rnene-;; de _12h e .;ler't-", ReJ<1ato de-
d~;;i'o-ou sfncopi,i. R1t,nO·cardla<:b 

'irreEuh,r. Hem)~réstés'tà 
{fonn<gam;;;ntQ, dorml!-,m::la11}. 
Tôoteka rotatórfa nbjetlva, 

AMARELO 

NF.UPOLOGiA 

· : !NiC.4 MÉO;Ct.. 

i'<[VROLOG:,\. 

êUNILl•. r,1r_o;c_,c. 
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,.1;,; i ><t<>rr-.Jµ•~ác:, 

de anticor1·,~1isiva,--,te ,s

neuroié,:,t:cos ;,
aostinéncia de c<!,:onl <

drc,1,;.-,,·· :J;,_i!«sl 
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1 ME D 

·0:ados vitais nomiais. -Agitação 

· psi-comotora menos: lnte,nsa, 

OI STÚRBI OS Perisam~nto _sukid.s.:.triyolvln,ent-o 
AMARELO 

Cuidado com hipoxia e 

hlpoglicernia'. ;:-3zer 

g!kem!a c~pil3r'. Avaiiai

abstir,énda de álcool e 

dmgas: 

PS!QU!ÁTRiCOS E cgm Oc'Órrêndiú PQlidafa. PSlQViATR,A, 

CLiN1CA Mfo;cA ABSTINÊNCIA DE 

ÁLCOOL E DROGAS 

''PRESSÃO ALTA" 
AMARELO 

Cuidados com gravidas: 

hvestigar !--,;storia 

pregr>c,ssa de 

hiperte-1sac «\rtedal e 

uso!susoensão de at"lti

hipertensl'/cs'. P3c]erites 

PAS ~-22ó'ou.·PÀó.~ i3~ri'twg sem 
sfntorfias. PAS-enfre 191J:á0-ou 
PAD eritre 120..130mmHg com 

qu-Blquer $intoma. PA.S. -entm .190° 

220. 

CL ÍN:c..:., MÉDICA com niveis press.óncos 

c!assificad,:,s c0mo AZUL 

deve-~-, Sf'r refe-renciados 

para o C0ntro de S_c;,jde 
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QUEIXAS OCULARES 

AFECÇÕES DE PELE E 

SUBCUTÀNEO 

Oàilos vitais normais.' Dor moderad 

{4~ 7/10). O!ho averme!hádO:'COm 
hist.órlá dé trauma ou contato com 
· s.ubstândas q1.1ím\ca!;', -0,tt só!óa. 

Celulit-ê peri•orb-itária,_Perda visua'! 
súbita ou díp1oPia SU'brta. 

Dadós-Ííítàis nomiaís.Joxemiado, 
Pfosfrado ou fébriL Prúrido 

generalizado inÍ:::en.so;_(oin írÍ-fe.cçâo 
9;!tundáría e Sinais sistêmkos, 

CL!N:CA MÉDICA 

AMARELO 

CLÍNiU. 1·/lEDiCA 

AMAP.Elô 

CLINiC A MEDICA 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ftapeva, 202 J Conjunto 34, Bela Vi.sta, São Pcwfo/SP 
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F.,-,ze, gí1a,r11ia upi18r 1 

Pacientes r:on1 níveis 

glicÊ:rnkos dassH!cados 

como AZUL devem ser 

refere1c,ad0s para o 

Ce:ntrn de Saúde com 

gara~t:a de atendimento 

médkr: o maís me1e
possi·,ei! 
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/QUEIXAS/ 

FVFNTOS 

büLADOS: Edema, 

kterída, Fraque1a, 
Càimbras, 

MetbtruaÇ.du 

irre,gular, Atraso 

menstrua!. /-'-.testado 
de saúde, Rea!!zaçào 

de exames 

D;~:ifó.s .. vitais rlôni"<ais. Toxemiado, 

pro-str.\iôo, febrH ou desldratado, 
!cterkla ,-l!lguda. Edema gene_ralizado 
(anasárca}. Edêma Joca!liadó com 

flogos'e e S-lnals,sfs~inicos. 

AMARELO 

Idosos, Deficientes 

mentais, Deficientes 

físicos, Acamados, Com 

dificuldade de 

locomoção, Gestantes, 

Esses pacientes devem 

merecer atenção especial 

da equipe de Acolhimento 

/ Classificação de Risco e, 

SITUAÇÕES Escoltados, algemados dentro do possível, a sua 

ESPECIAIS ou envolvidos em avaliação deve ser 

ocorrência policial, priorizada, respeitando a 

Vítimas de abuso situação clínica dos outros 

sexual, Retorno em pacientes que aguardam 

menos de 24h sem atendimento. 

melhora. 

Em caso de apresentação de Sintomas, Queixas ou Eventos não relacionados 

nesse protocolo, a equipe de Acolhimento/ Classificação de Risco deve levar 

em conta principalmente os dados vitais do paciente, a apresentação clínica do 

mesmo (toxemiado, prostrado, febril, desidratado), o tempo de início dos 

sintomas e a opinião da equipe médica para definir sua classificação. 

IMED - Instituto de Medicina, Estlldo,; e Desenvolvimento 
Rua !tapevc,, 202 f Conjunto 34" Bela Vista, Siio Paulo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02 - Telefone: /11) 3141-1128 
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ANEXO 1 - Escala de coma de Glasgow 

Unidade Area: Setor de Acolhimento e Classificação de 

Risco 

Espontânea 4 

A voz 3 
ABERTURA OCULAR 

A dor 2 

Nenhuma 1 

Orientada 5 

Confusa 4 

RESPOSTA VERBAL Palavras Inapropriadas 3 

Palavras lncompreensivas 2 

Nenhuma 1 

Obedece Comandos 6 

Localiza Dor 5 

Movimento de Retirada 4 
RESPOSTA MOTORA 

Flexão Normal 3 

Extensão Anormal 2 

Nenhuma 1 
i i 

TOTAL MÁXIMO TOTAL MÍNIMO INDICAÇÃO DE 

INTUBAÇÃO 

15 3 <=8 
___ , __ -- ---·-- ~---------

/MED - Instituto de Medicino, Estudas e Desenvolvimento 
Rua itapeva, 202 f Conjur:to 34, Bela Vista, São Pauio/SP 
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ANEXO li - Escala de Dor 

Unidade 

Escala Verbal Numérica: 

Área: Setor de Acolhimento e 

Classificação de Risco 

O paciente deve ser informado sobre a necessidade de classificar sua dor em 

notas que variam de O a 10, de acordo com a intensidade da sensação. 

Nota zero corresponderia à ausência de dor, enquanto nota 10 a maior intensidade 

imaginável. 

Dor leve = 1 a 3 / 1 O 

Dor moderada= 4 a 7 / 10 

Dor intensa= 8 a 10 / 10 

ANEXO Ili - Mecanismos de Trauma 

Unidade Área: Setor de Acolhimento e Classificação de 

Risco 

Mecanismos de Trauma ANEXO Ili 

Acidente Automobilístico com Ejeção do Veículo 

Acidente automobilístico com capotamento 

Acidente automobilístico com tempo de resgate > 

Mecanismos de Trauma de 20min 

Alto Risco Acidente automobilístico com intrusão significante 

do compartimento do motorista / passageiro 

Acidente automobilístico com óbito no mesmo 

compartimento do motorista / passageiro 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua Jtapevo, 202 f Conjunto 34, Bela Vista, Sdo Pauío/SP 

CNP.I: 19.324.171/0001-02-Telefone: {11) 3141-1128 
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Acidente automobilístico com impacto frontal em 

velocidade > 40Km/h (sem cinto de segurança) ou 

em velocidade> 60Km/h (com cinto de segurança) 

Acidente com motocicleta com impacto de carro em 

velocidade maior que 30Km/h, especialmente 

quando o motociclista é separado da motocicleta 

Atropelamento de pedestre ou ciclista por carro em 

velocidade > 1 O Km/h 

Queda de altura de > 3 vezes a altura do paciente 

Explosão 

ANEXO IV - Superfície Corpórea Queimada 

Unidade Área: Setor de Acolhimento e Classificação 

CLASSIFICAÇÃO 

DAS 

QUEIMADURAS 

REGRA DOS 

NOVE 

(WALLACE) PARA 

CÁLCULO DA 

SUPERFÍCIE 

CORPORAL 

QUEIMADA (SCQ) 
, ______ -

de Risco 

1° GRAU - Caracterizada por eritema, dor e ausência de 

bolhas (não são contabilizadas para estimar a SCQ) 

2° GRAU - Pele vermelha rota, presença de bolhas, perda da 

solução de continuidade da pele, edema, extremamente 

dolorosas 

3° GRAU - Pele pálida, brancacenta, ás vezes com 

transparência dos vasos (coagulados), perda da solução de 

continuidade da pele com exposição do tecido celular 

subcutâneo, ausência de dor 

S cgrncni f} < ;,orp~-1r;d P'orc<..:t1t,1g.t.:1Tl (S(:1 

(:_,d)("<;<l t: pt::St:Ol,,:O 9 

c:-.ad,t rncrnbro supcrinr 9 r x· 2 i 

C;1d:t qu::1dr:-H1H-' do !ro-n('('l 9 i '.'-.'.' t ) 
C:1d;,1 o 1-x,1 t_, ( X 2 i 

C;u_fa pçrn,i ('_' ft(' 9 ( ... : 2} 

neni rnis e p-1·1i'n<-·o 1 

rhLd 100 

~( · ~llpt-rftç1c· s:Hq>•>LIÍ tol:il 
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2.2.A.3 · INSTRUÇÃO COM A DEFINIÇÃO DE HORÁRIOS, CRITÉRIOS E 

MEDIDAS DE CONTROLE DE RISCO PARA AS VISITAS AOS 

USUÁRIOS/PACIENTES 

Os mecanismos de informação aos usuários serão descritos a partir de um "Manual 

Orientativo". 

Este "Manual" tem o objetivo de esclarecer as dúvidas dos pacientes, familiares, 

acompanhantes ou responsável legal além de orientar sobre as normas e rotinas da 

instituição, visando proporcionar uma estadia mais segura e confortável nas 

dependências da unidade de saúde. 

O "Manual" será elaborado em forma de um documento com a participação de 

representantes do serviço de hotelaria, serviço social, serviço de enfermagem 

serviço médico com aprovação da Diretoria da unidade de saúde. 

Neste "Manual" descreveremos os itens: 

1. Permanência dos acompanhantes durante a internação. 

2. Orientações aos pacientes durante internação. 

3. Itens fornecidos pela unidade de saúde 

4. Assistências prestadas pela unidade 

5. Direitos e deveres dos pacientes 

A seguir apresentaremos os conteúde de cada um dos 5 itens 

1 - Permanência dos acompanhantes durante a internação 

Durante a internação do paciente na unidade de saúde será permitida a 

permanência de acompanhante nos seguintes casos: 

IMED - instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ítCipeva, 202 f Conjunta 34, Bela Vísta, São Paulo/SP 

CNPJ: 19324.171/0001-02 - Telefone: {11) 3141-1128 
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• Pacientes com até 18 anos incompletos, conforme Estatuto da Criança e 

Adolescente (Lei nº 8.069 de 13/07/1990, art. 12 e suas alterações); 

• Pacientes maiores de 60 anos, conforme Estatuto do Idoso (Lei Nº 1O.741 de 

01/10/2003, art. 16 e suas alterações); 

• Pacientes com necessidades especiais, segundo Estatuto do Portador de 

Necessidades Especiais (Lei nº 3.939 de 02/01/2007, art. 18 e suas alterações). 

• Pacientes gestantes terão direito á presença do acompanhante conforme 

definido pela Lei Nº 11.108/2005 (Lei do Acompanhante). 

A autorização de acompanhante para paciente internado, quando necessária, será 

fornecida pela Coordenação de Enfermagem. 

A troca de acompanhante deverá ser feita pela manhã: 7h ás 9h / tarde: 18h às 20h. 

2 - Orientações aos pacientes durante internação 

Os pacientes deverão portar os seu documentos pessoais e Cartão SUS, para que o 

processo de internação seja o mais breve possível. 

2.1 - O que o paciente pode trazer 

Objetos de uso pessoal tais como: pasta e escova de dente, pente ou escova de 

cabelo, sabonete, desodorante, toalha, chinelos e roupas intimas. 

Obs.: o paciente deverá trazer o mínimo necessário e deverá zelar pelos seus 

pertences, pois a unidade de saúde não se responsabiliza por eles. 

2.2 - O que o paciente não pode trazer 

Alimentos para o paciente e acompanhante, sem autorização prévia da nutricionista. 

Equipamentos para gravar imagens e/ou sons. 

IMED -Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua itapeva, 202 ! Conjunta 34, Bela Vista, São Paulo/SP 
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2.3 - Orientações em relação à alta hospitalar 

Para alta hospitalar o paciente deverá ter a presença de um acompanhante, exceto 

em casos excepcionais comunicados ao serviço de assistência social da unidade. 

Todo paciente terá o direito a seu relatório de alta com o resumo dos procedimentos 

realizados durante seu período de internação. 

Mesmo após a liberação de alta pelo médico, o paciente será orientado para que 

aguarde os procedimentos de liberação de paciente realizados pela equipe de 

enfermagem. 

Caso o paciente ou familiares tenham necessidade da cópia de seu prontuário, 

deverá ser solicitado juntamente ao setor de atendimento ao cliente. 

A cópia será entregue até 7 (sete) dias úteis a partir da data de solicitação. 

2.4 - Orientações para a gestante 

É necessário que a gestante esteja acompanhada de um responsável maior e que 

venha munida dos documentos pessoais (RG e CPF da paciente e do responsável. 

Cartão SUS), Carteira do pré-natal emitida pelo PSF/ESF referência. 

Orientações quanto ao enxoval da gestante e do Recém nascido 

A Gestante deverá trazer consigo camisola / pijama, penhoar, sutiã com alças de 

sustentação largas e produtos de higiene pessoal. Para o Recém Nascido sugerimos 

6 peças de macacão, 6 peças de conjunto pagão ou body e fraldas descartáveis, 

assim como os materiais de higiene. 

Para o conforto e segurança de seu bebê, solicitamos que: 

1. Retire alfinetes, etiquetas de papel e elásticos apertados das roupas. 

2. Lave com sabão neutro todas as peças que serão utilizadas. 

3. Evite o uso de amaciantes e perfumes nas roupas, pois podem desenvolver 

processo alérgico no bebê. 

IMED -Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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4. Evite golas e babados muito grandes para não incomodar o bebê nem atrapalhar 

o aleitamento. 

5. Utilize tecidos adequados às estações do ano (linha, lã, moletom, algodão, 

cambraia e outros). 

6. Evite o uso de peças pequenas, como meias, sapatinhos, laços e fitas, para que 

não se percam. 

7. Evite tiaras com elásticos para as meninas e broches presos às roupas do bebê 

Outras orientações gerais para as gestantes: 

• Orientações sobre o registro do Bebê 

Documentos necessários para obter a Certidão de Nascimento: 

Via amarela da Declaração de nascido vivo e Célula de Identidade (RG) ou, em caso 

de pacientes estrangeiros, Célula de identificação expedida pela polícia federal 

(RNE) ou Passaporte válido, expedido pela autoridade competente. 

• Procedimento para obter a Certidão de Nascimento: 

Pais casados: Ou pai ou da mãe, apresenta os documentos acima e certidão de 

casamento. 

Pais não casados: O pai apresenta os documentos dele e da mãe. Caso de o pai 

estar ausente, a mãe pode apresentar uma declaração com firma reconhecida, ou 

uma procuração específica e registrada em cartório. 

Mãe solteira: 

A mãe deve comparecer ao cartório e apresentar os documentos. Se a paternidade 

for em branco (sem expressões como "pai ignorado"), a qualquer momento, a mãe 

pode decidir indicar o pai da criança, e após investigação de paternidade e 

comprovação judicial o registro será refeito constando o nome dele. 

Mãe menor de 16 anos: 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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A mãe precisa comparecer ao cartório acompanhada de um responsável (o avó da 

criança, por exemplo). Ainda assim, a jovem pode ser orientada a assinar um termo 

de ciência do registro, para evitar uma contestação depois que ela atingir a 

maioridade. 

Impossibilidade de os pais comparecerem ao cartório: 

Em casos excepcionais, o registro pode ser feito por uma procuração específica, na 

qual conste o nome dos pais e do recém-nascido. O impedimento do pai e da mãe 

precisa ser comprovado. 

A Lei estabelece um prazo de 15 dias para o registro ou no caso de a mãe ser a 

responsável única pelo registro, o prazo é de 45 dias, para contar o repouso após o 

parto. 

Orientações Gerais às gestantes no Alojamento Conjunto 

Segundo o Ministério da Saúde, Alojamento Conjunto é o sistema hospitalar em que 

o recém-nascido sadio, logo após o nascimento, permanece com a mãe, 24h por 

dia, num mesmo ambiente, até a alta hospitalar. Este sistema possibilita a prestação 

de todos os cuidados assistenciais, bem como a orientação à mãe sobre a saúde de 

binômio mãe e filho. 

Serão observadas as Diretrizes definidas na Portaria do Ministério da Saúde Nº 

2.068/2016 e suas alterações para a condução das rotinas do Alojamento Conjunto 

do HUTRIN. 

3 . Itens fornecidos pela unidade de saúde 

Roupa e lençol para o paciente internado; 

Refeição para pacientes internados e acompanhantes de pacientes menores de 18 

anos e idosos a partir de 60 anos, autorizados pela nutricionista nos seguintes 

horários: 

• Café da manhã: 07h às 08h 
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Rua ltt1peva, 202 J Conji.mto 34, Bela Vista, São Pauio/5P 

CNPJ; 19.324.171/0001·02 .. Telefone: (11) 3141·1128 
www.imed.org.br - projetoS@ifmed.org.br 

O O.:~(-, ·-
.... V\.) 



.~. IMED 
J ...... ···. 

• Almoço: 12h às 13h 

• Jantar: 18h às 18:30h 

• Ceia: 23h (Apenas para mães que amamentam) 

• Lanche: 9:30h às 1 Oh e 15:30 às 16h no refeitório do Centro Pediátrico 

(apenas para mães que amamentam). 

4 - Assistências prestadas pela unidade 

4.1 - Assistência religiosa 

A unidade de saúde oferecerà assistência religiosa através da sua capelania. Caso o 

paciente deseje uma assistência específica de sua religião deverà comunicar ao 

Serviço Social. 

4.2 - Canal de reclamações, queixas, sugestões, elogios e solicitações 

Ouvidoria 

• Presencialmente na Sala da Ouvidoria I Atendimento das 7h às 12h - 13h as 

19h. 

• Por Telefone: a ser fornecido posteriormente 

• Pela Internet: a ser fornecido posteriormente 

Os pacientes internados podem solicitar, através da equipe de enfermagem, a 

presença do ouvidor na enfermaria. 

4.3 - Pesquisa de Satisfação 

O IMED quer melhorar cada vez mais os serviços prestados aos pacientes e 

acompanhantes, por isso, precisa muito saber a opinião dos usuàrios do serviço de 

saúde. 
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Para isso desenvolveu urna "Pesquisa de Satisfação". 

O paciente será orientado para preencher o formulário e devolver no momento da 

alta a equipe de enfermagem. 

Estas ações são mediadas e controladas pelo Serviço de Atendimento ao Usuário, já 

descrito neste documento ern item próprio para tal. 

5 - Direitos e deveres dos pacientes 

5.1 - Direitos dos pacientes 

01. Obter urn atendimento digno, atencioso e respeitoso por parte de todos os 

profissionais de saúde, sem discriminação de qualquer natureza. 

02. Ser identificado e tratado pelo seu nome e sobrenome, e não por códigos, 

números, nome de sua doença ou de forma genérica, desrespeitosa ou 

preconceituosa. 

03. Identificar o profissional por crachá, que deverá conter a fotografia do 

profissional, seu nome e setor legíveis, assim como ser mantido em local visível. 

04. Obter informações claras, objetivas, respeitosas e compreensíveis sobre 

hipótese diagnóstica e ações terapêuticas, o que pode ocorrer delas, duração 

prevista dos tratamentos propostos, bem como os riscos de não os realizar, se 

existe a necessidade ou não de utilização de anestesia, o tipo a ser aplicada e o 

instrumental a ser utilizado, as partes do corpo afetadas, os riscos e consequências 

indesejáveis e duração esperada do procedimento. 

05. Ser prévia e expressamente informado, bem corno consentir ou recusar de forma 

livre, voluntária e esclarecida. quando o tratamento proposto for, total ou 

parcialmente, experimental, ou fizer parte de protocolos de pesquisa. 

06. Receber do profissional adequado, presente no local, auxílio para melhoria do 

seu conforto e bem-estar. 
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07. Exigir que a unidade de saúde cumpra todas as normas de prevenção e controle 

de infecção hospitalar - conforme o regulamentado pelos órgãos competentes. 

08. Ter seu prontuário elaborado de forma legível e de acesso ao conteúdo de 

acordo com a legislação vigente e as normas estabelecidas pela unidade de saúde. 

O prontuário deverá conter sua identificação pessoal, anamnese, exame físico, 

exames complementares com os respectivos resultados, hipóteses diagnósticas, 

diagnóstico definitivo, procedimentos ou tratamentos realizados, evolução e 

prescrição médica diária, bem como identificação clara de cada profissional 

prestador do cuidado, de acordo com os documentos padronizados pelo hospital. 

09. Ter sua privacidade, individualidade e integridade física, asseguradas em 

qualquer momento do atendimento, e na satisfação de suas necessidades 

fisiológicas, respeitando os seus valores éticos e culturais e a confidencialidade de 

toda e qualquer informação pessoal e segurança do procedimento; 

1 O. Ter a gestante a presença do marido, companheiro ou outro acompanhante, por 

ela escolhido nos exames pré-natais e no parto, no caso de maternidades; 

11. Receber informações sobre medicamentos que lhe serão administrados; 

12. Receber informação, quando solicitar, sobre a procedência do sangue e 

hemoderivados e poder verificar, antes de recebê-los, os carimbos que atestam sua 

origem, sorologias efetuadas e prazo de validade. Todas essas informações deverão 

constar no prontuário do paciente; 

13. Ser devidamente orientado e treinado, se necessário, sobre como conduzir seu 

tratamento após a alta, recebendo instruções e esclarecimentos médicos claros, 

escritos de forma legível, visando buscar sua cura, reabilitação além da prevenção 

de complicações. 

14. Revogar a qualquer tempo, ou recusar livremente, uma vez devidamente 

esclarecido os riscos inerentes, os procedimentos médicos sejam eles diagnósticos, 

terapêuticos ou mesmo avaliações clinicas, desde que não haja risco de morte. 

15. Gestantes, idosos, crianças e adolescentes tem legalmente garantida prioridade 
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J 
de atendimento nos serviços de saúde, respeitadas as situações de urgência e 

emergência; 

16. Em caso de menor, incapacidade ou impossibilidade de manifestação de 

consentimento, o mesmo poderá ser realizado por representante legalmente 

autorizado. 

17. Ter livre acesso a qualquer procedimento diagnóstico e terapêutico disponível na 

Instituição, desde que indicado por médicos responsáveis. 

18. Poder indicar familiar ou responsável para tomar decisões a respeito dos 

procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, inclusive no que se referem a 

tratamentos, cuidados e procedimentos extraordinários para prolongamento da vida. 

19. Ser o adolescente atendido, se desejar, sem acompanhante em consultas e 

outros atendimentos. com garantia de sua individualidade e confidencialidade e 

quanto ao acesso a recursos diagnósticos e terapêuticos, salvo quando a não 

revelação possa acarretar dano ao paciente. No entanto, frente a situações 

consideradas de risco e quando indicado qualquer procedimento de alguma 

complexidade, serão necessários a participação e o consentimento dos pais ou 

responsáveis. 

20. Ser informado sobre todos os direitos acima, sobre as normas e regulamentos 

da unidade de saúde e sobre os canais de comunicação institucionais para obtenção 

de informações, esclarecimento de dúvidas, podendo expressar suas preocupações 

e queixas para a direção da Instituição através do Serviço de Atendimento ao 

Usuário. 

5.2 - Deveres dos pacientes 

01. O paciente e/ou seu representante legal tem o dever de dar informações 

precisas e completas nas consultas e internações sobre o seu histórico de saúde, 

doença prévias, queixas, enfermidades e hospitalizações anteriores, história de uso 

de medicamentos, drogas, reações alérgicas e demais informações relacionadas à 

sua saúde. 
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02. Durante a internação deve utilizar somente as medicações prescritas pelo 

hospital, salvo as autorizadas pelo médico responsável pelo seu atendimento e 

acompanhamento. 

03. Expressar se compreendeu as informações e orientações recebidas, visando a 

cura dos agravos á sua saúde, a prevenção das complicações ou seqüelas, sua 

reabilitação e a promoção de sua saúde, fazendo perguntas sempre que tiver 

dúvidas. 

04. Informar ao profissional de saúde ou á equipe responsável sobre qualquer fato 

que ocorra em relação a sua condição de saúde. 

05. Assumir a responsabilidade pela recusa a procedimentos, exames ou 

tratamentos recomendados e pelo descumprimento das orientações do profissional 

ou da equipe de saúde. 

06. Indicar um familiar ou responsável para decidir em seu nome acerca de 

tratamento, caso esteja impossibilitado de fazê-lo. 

07. Ter em mãos seus documentos e, quando solicitados. os resultados de exames 

que estejam em seu poder; 

08. Providenciar todos os documentos necessários para autorização e aprovação de 

atendimento e tratamento na unidade de saúd: 

09. Zelar e solicitar que os seus visitantes, acompanhante e amigos contribuam para 

o bem-estar de todos nas dependências do hospital, atendendo e respeitando a 

proibição de uso de fumo e derivados do tabaco, bebidas alcoólicas e ruídos, 

colaborando com a segurança e limpeza do ambiente. 

10. Agir com urbanidade, cortesia e discrição nas dependências da unidade de 

saúde, respeitando e fazendo ser respeitado por seu acompanhante e visitantes os 

direito dos demais pacientes, empregados e prestadores de serviços, bem como as 

Normas e Regimento Interno da unidade de saúde. 
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2.2.B. ATENDIMENTO 

2.2.B.1 - PROPOSTA PARA A IMPLANTAÇÃO DE ORIENTAÇÕES QUANTO ÀS 

FORMAS DE ACOMODAÇÃO E CONDUTA PARA ACOMPANHANTES 

As propostas para a implantação de orientações quanto as formas de acomodação e 

conduta de acompanhantes também foram estão citadas no item que aborda as 

instruções com a definição de horários, critérios e medidas de controles de risco 

para as visitas dos usuários como parte integrante dos demais documentos que 

compõem esta proposta. 

Este "proposta" tem o objetivo de esclarecer as dúvidas dos familiares, 

acompanhantes ou responsável legal além de orientar sobre as normas e rotinas da 

instituição, visando proporcionar uma estadia mais segura e confortável nas 

dependências da unidade de saúde. 

Será elaborado em forma de um documento com a participação de representantes 

do serviço de hotelaria, serviço social, serviço de enfermagem serviço médico com 

aprovação da Diretoria da unidade de saúde. 

Nesta proposta serão descritos os itens sobre as formas de acomodação e conduta 

para os acompanhantes, sendo: 

1. Permanência dos acompanhantes durante a internação. 

2. Informações sobre as visitas. 

3. Direitos e deveres dos familiares 

4. Orientações aos acompanhentes durante a internação 

A seguir apresentaremos os conteúde de cada um dos 4 itens. 
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1 - Permanência dos acompanhantes durante a internação 

Durante a internação do paciente na unidade de saúde será permitida a 

permanência de acompanhante nos seguintes casos: 

• Pacientes com até 18 anos incompletos, conforme Estatuto da Criança e 

Adolescente (Lei nº 8.069 de 13/07/1990, art 12 e suas alterações); 

• Pacientes maiores de 60 anos, conforme Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741 de 

01/10/2003, art 16 e suas alterações); 

• Pacientes com necessidades especiais, segundo Estatuto do Portador de 

Necessidades Especiais (Lei nº 3.939 de 02/01/2007, art 18 e suas alterações). 

• Pacientes gestantes terão direito á presença do acompanhante conforme 

definido pela Lei Nº 11.108/2005 (Lei do Acompanhante). 

A autorização de acompanhante para paciente internado, quando necessária, será 

fornecida pela Coordenação de Enfermagem. 

A troca de acompanhante deverá ser feita pela manhã: 7h às 9h / tarde: 18h às 20h. 

2 - Informações sobre as visitas 

As visitas poderão ser realizadas diariamente em horários pré-definidos. A unidade 

de saúde não permitirá a entrada de crianças menores de 12 (doze) anos para 

visitas (exceto filhos da gestante na Maternidade, com apresentação de documento 

no caso de unidades de saúde com serviço de maternidade). Tal medida é única e 

exclusivamente para proteção dos mesmos. 

As informações sobre o estado clínico do paciente serão transmitidas aos familiares 

e responsáveis pessoalmente pela equipe médica em horários pré-definidos. 

As visitas nas unidades criticas são permitidas somente para maiores de 16 

(dezesseis) anos e com acompanhantes (as exceções serão avaliadas juntamente 

com a equipe multiprofissional). 
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Esperamos que a permanência na unidade de saúde seja breve e que o paciente 

tenha pronta recuperação. Neste período faremos o passivei para colocar à 

disposição os recursos da Unidade e informações necessárias aos acompanhantes. 

A participação do familiar é importante para o tratamento do paciente e deste modo, 

contamos com a colaboração para um melhor atendimento. 

2.1 - Horário de visitas 

Enfermarias 

• 1 Oh às 14h (02 visitantes, um por vez) 

• 17h às 20h (02 visitantes, um por vez) 

No horário da visita será fornecido aos familiares o boletim médico do paciente 

internado. 

Alojamento Conjunto 

A visita no Alojamento Conjunto será do tipo "estendida" com o objetivo de fortalecer 

os vínculos afetivos entre familiares/acompanhantes e também de garantir maior 

segurança à puerperá. 

Entre os benefícios deste modelo de visitação, destacamos que o paciente sente

se melhor compreendido, conseguindo, com a ajuda do familiar/acompanhante, 

informar suas angústias, desejos e necessidades, além de sentir-se mais 

protegido e amparado. 

O horário da visita será definido observando as rotinas desenvolvidas no 

alojamento conjunto de modo que não ocorro prejuízo nas atividades laborais da 

equipe assistencial. 

Sugerimos o intervalo das 7 00 hs às 19:00 garantida a presença do 

acompanhante (Lei Nº 11.108/2005 - Lei do Acompanhante) e demais visitantes na 

quantidade de 2 por vez em regime de revezamento. 
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3 - Direitos e deveres dos familiares 

3.1 - Direitos dos familiares 

01. Obter um atendimento digno, atencioso e respeitoso por parte de todos os 

profissionais de saúde, sem discriminação de qualquer natureza. 

02. Identificar o profissional por crachá, que deverá conter a fotografia do 

profissional, seu nome e setor legíveis, assim como ser mantido em local visível. 

03. Obter informações claras, objetivas, respeitosas e compreensíveis sobre 

hipótese diagnóstica e ações terapêuticas que estão sendo ou que porventura serão 

realizadas no paciente que esta sendo acompanhado; 

04. Ser devidamente orientado e treinado, se necessário, sobre como conduzir o 

tratamento do paciente após a alta, recebendo instruções e esclarecimentos 

médicos claros, escritos de forma legível. visando buscar sua cura, reabilitação além 

da prevenção de complicações. 

3.2 - Deveres dos familiares 

01. O paciente e/ou seu representante legal tem o dever de dar informações 

precisas e completas nas consultas e internações sobre o seu histórico de saúde, 

doença prévias, queixas, enfermidades e hospitalizações anteriores, história de uso 

de medicamentos, drogas, reações alérgicas e demais informações relacionadas á 

sua saúde. 

02. O acompanhante não dever administrar quaisquer outror tipos de medicação 

durante a internação do paciente. O paciente deve utilizar somente as medicações 

prescritas pelo médico, salvo as autorizadas por ele mesmo. 

03. Expressar se compreendeu as informações e orientações recebidas, visando 

a cura dos agravos á sua saúde, a prevenção das complicações ou seqüelas, sua 

reabilitação e a promoção de sua saúde, fazendo perguntas sempre que tiver 

dúvidas. 
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04. Informar ao profissional de saúde ou à equipe responsável sobre qualquer 

fato que ocorra em relação a condição de saúde do paciente. 

05. Ser indicado pelo paciente como responsável para decidir em seu nome 

acerca de tratamento, caso esteja impossibilitado de fazê-lo. 

06. Ter em mãos ou em sua guarda os documentos do paciente na 

impossibilidade do mesmo faze-lo e, quando solicitados, os resultados de exames 

que estejam em seu poder; 

07. Providenciar todos os documentos necessários para autorização e aprovação 

de atendimento e tratamento na unidade de saúde; 

08. Zelar e solicitar que outros visitantes, acompanhante e amigos contribuam 

para o bem-estar de todos nas dependências da unidade de saúde, atendendo e 

respeitando a proibição de uso de fumo e derivados do tabaco, bebidas alcoólicas e 

ruídos, colaborando com a segurança e limpeza do ambiente. 

4 - Orientações aos acompanhantes durante a internação 

Cuidados aos familiares para evitar infecção hospitalar. 

Os familiares serão orientados para: 

• Lavar as mãos no início e no final da visita; 

• Não sentar ou deitar na cama do paciente nem nas camas vazias; 

• Não utilizar o sanitário do paciente; 

• Quando estiver com gripe, febre, diarreia ou doenças transmissíveis não 

visitar o paciente; 

• Evitar contato com outros pacientes; 

• Evitar aglomerações nas enfermarias ou quartos; 
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• Colaborar com a limpeza da unidade de saúde jogando o lixo nos cestos; 

• Solicitar orientação ou ajuda da equipe de enfermagem sempre que 

necessário. 
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2.2.8.2 - PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO 

AO USUÁRIO (S.A.U) COM A REALIZAÇÃO PERÍODICA DE PESQUISA DE 

SATISFAÇÃO DO USUÁRIO, ESTABELECENDO COMO IRÁ PESQUISAR A 

OPINIÃO OU NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO: INSTRUMENTOS DE 

PESQUISA, FREQUÊNCIA E SISTEMÁTICA DAS AÇÕES CORRETIVAS 

A avaliação do grau de satisfação e das opiniões expressas pelo usuário de um 

sistema de saúde fornecem dados imprescindíveis para a melhoria contínua e 

aprimoramento de diversos processos realizados em uma unidade de saúde. 

É através da compreensão das impressões, fatos e situações apresentados pelo 

paciente e/ou acompanhante que melhoramos a qualidade subjetiva deste serviço. 

Neste cenário, se faz necessário a definição de um serviço que esteja apto para 

captar estas impressões. ouvir críticas, sejam estas construtivas ou destrutivas, e a 

partir destas informações, buscar a solução para eventuais problemas, através da 

melhoria e revisão de processos de trabalhos. 

O Serviço de Atendimento ao Usuário - SAU, como é conhecido, é este serviço. 

Ele é o canal de comunicação entre os clientes/pacientes e a unidade de saúde. É 

um serviço voltado para colher sugestões, reclamações, fornecer informações e 

esclarecer dúvidas. 

Além destas funções, é através da interpretação dos indicadores, preparados e 

analisados pelo SAU, que a Diretoria de uma unidade de saúde adapta e aprimora 

vários dos serviços ofertados. 

Suas ações visam a garantia de eficiência e crescente compromisso com a 

assistência prestada, além de ampliar o espaço participativo do usuário nos 

processos de organização do trabalho Institucional. 

O SAU é um espaço dedicado ao usuário/cliente/paciente, onde as manifestações 

são recebidas e tratadas com compromisso. É a forma mais direta para obter 

informações, receber elogios, registrar críticas e fazer sugestões ao serviço 
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prestado. 

Por meio dele o usuário garante sua cidadania, mantendo um vinculo mais próximo 

com a prestadora de serviços, exercendo com corresponsabilidade seu papel de 

usuário dos serviços prestados. 

O SAU é um elo entre o usuário e a Direção da unidade de saúde, um instrumento 

de manifestação sobre os serviços prestados e um canal de comunicação à 

disposição do usuário. 

Do ponto de vista corporativo, o SAU estará subordinado diretamente à Direção 

Geral da unidade de saúde. 

A Lei Federal Nº 13.460, de 26/06/17, informa que para garantir seus direitos, o 

usuário poderá apresentar manifestações perante a administração pública acerca 

da prestação de serviços públicos, as quais serão dirigidas à ouvidoria do órgão. 

Para isso, disponibilizaremos canais de comunicação que serão apresentados ao 

longo do documento. 

Objetivo do S.A.U 

• Fortalecer a cidadania através da participação popular. 

• Assegurar ao usuário a análise de suas reivindicações. 

• Garantir o direito á informação, orientando os usuários em relação aos 

serviços prestados 

• Aperfeiçoar a qualidade dos serviços oferecidos, produzindo indicadores da 

qualidade do serviço prestado. 

• Servir de instrumento para a garantia da satisfação dos usuários. 

Atuação 

• Recebe, avalia e encaminha as manifestações dos usuários, sempre na 

busca de soluções. 
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• Garante o direito de resposta pelo acompanhamento do processo, desde a 

manifestação inicial até sua resolução. 

• Age de forma aberta, honesta e objetiva com transparência, integridade e 

respeito 

• Acolhe as manifestações dos usuários, observando rigorosamente o direito a 

confidencialidade das informações. 

• Age em integração com os demais meios de manifestações, Ouvidoria Geral 

do Município e Imprensa e canais definidos pelo Ministério da Saúde. 

Tipos de manifestações 

• Reclamação 

• Sugestão 

• Elogio 

• Solicitação de informação 

• Denúncia/Responsabilidade Cidadã 

Reclamação 

A reclamação se refere a uma manifestação de insatisfação ou protesto sobre 

serviços prestados, profissionais, ações, etc. 

As reclamações ajudam a melhorar a qualidade no atendimento. 

Sugestão 

Sugestão é a mensagem que apresenta uma ideia ou proposta para o 

aprimoramento do trabalho ou dos serviços. O SAU acolhe, avalia a sua pertinência 

e encaminha para o conhecimento e avaliação do gerente do departamento. 
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Elogio 

Elogio é a demonstração de reconhecimento ou satisfação com o serviço prestado 

pela unidade de serviço de saúde. 

Solicitação de informação 

Solicitação de informação referente aos serviços de saúde tais como localização. 

vias de acesso, horário de atendimento, fluxos de atendimento, agendamento, etc. 

Denúncia 

A utilização do conceito "Responsabilidade Cidadã" é uma oportunidade para que a 

sociedade se sinta despertada/estimulada para o efetivo exercício de cidadania. 

A denúncia é aceita e processada, podendo se constituir prova ou indício suficiente 

para uma investigação. 

Formas de contato 

• Disque SAU: 0800 Para obter informações ou realizar manifestação sobre o 

serviço prestado pelas unidades de saúde, o usuário pode ligar para o SAU 0800 

XXX XXX - de segunda à sexta-feira (exceto feriados), das 8:00 hs às 18:00 hs. 

• WhatsApp: manifestação por meio de WhatsApp, com identificação e telefone 

para possível retorno das providências. 

• Correio Postal: manifestações encaminhadas por correspondência. 

• Pessoalmente: para esclarecer dúvidas, encaminhar reclamações ou 

solicitações, pessoalmente, o usuário pode procurar os profissionais do SAU no 

setor de atendimento, durante o horário de atendimento. 

• E-mail: comunicação de forma rápida e simples, por meio do endereço 

eletrônico. 

• Site: no site da unidade de sáude o usuário pode encaminhar sua 

manifestação. 
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Instrumentos para avaliação da percepção do usuário/cliente 

Caixa de Sugestões 

No serviço de saúde, haverá caixas de sugestões para depositar as manifestações 

dos usuários, por meio de formulários de pesquisa. Os formulários são avaliados em 

reunião mensal com retorno ao usuário sempre que possível. 

Ficha Numerada 

A Unidade de Saúde registrará as manifestações dos usuários, ocorridas no âmbito 

local, através das Fichas Numeradas. 

As manifestações são registradas e analisadas para adequações nos serviços 

prestados, e enviadas ao SAU Central. 

Busca ativa 

Os profissionais do SAU farão rotineiramente uma pesquisa de satisfação do usuário 

através da metodologia de "busca ativa" através da aplicação de um questionário 

estruturado. 

Esta pesquisa será realizada por um profissional treinado, que realizará a 

oitiva/pesquisa e seu registro em questionário previamente definido e aprovado pela 

Diretoria da unidade. 

O quantitativo de pesquisas/pacientes ouvidos/questionários aplicados será definido 

através de cálculos estatísticos com a definição de um intervalo de confiança, que 

pode variar de 80% • 90% de confiabilidade, que vai definir o "N" de pacientes que 

serão ouvidos. 

A freqüência de pesquisa será semanal. 

Pesquisa de Satisfação 

A Pesquisa de Satisfação tem como objetivo mensurar o que os clientes estão 

pensando, sentindo e comentando sobre os processos, produtos e serviços da 
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Unidade de Saúde, com os resultados obtidos a partir da pesquisa e de posse do 

relatório final, será possível pôr fim determinar as ações necessárias para conquistar 

a satisfação do cliente. 

Os erros mais comuns numa pesquisa de satisfação passam pela definição 

equivocada dos objetivos à definição da amostra, mas talvez o maior dos erros seja 

não concluir o ciclo para o qual a pesquisa se propõe, ou seja. precisamos 

investigar, aprender e atuar verdadeiramente na melhoria, voltando para a primeira 

etapa novamente num processo contínuo. 

Satisfazer um cliente é encantar, surpreender positivamente, atender ou ofertar com 

excelência. é fazer com que a experiência seja um momento enriquecedor, de 

prazer e felicidade. 

O IMED busca a implantação da Pesquisa de Satisfação na unidade a fim de 

estabelecer um vínculo com os usuários e acompanhantes, para garantir a melhoria 

continua do atendimento. 

A seguir apresentamos o instrumento de pesquisa de satisfação do cliente a ser 

implantado na Unidade de Saúde 
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Modelo de Pesquisa de satisfação 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

Para melhor atender nossos pacientes, 

solicitamos sua opinião a respeito dos serviços oferecidos. 

Paciente; 

Telefone/Celular: Data: 

E-mail: 

Qual é sua avaliação sobre: ÓTIMO BOM REGULAR RUIM PÉSSIMO 
1. A simpatia da recepção? o D o D o 
2. O atendimento na triagem foi esclarecedor? 1 1 1 1 
3. O interesse e ajuda do médico? 1 1 i 1 1 1 
7. O atendimento da Enfermagem? 1 1 1 1 1 

8. A confiança e cordialidade da Segurança? 1 1 1 1 ô --9. A limpeza da Unidade de Saúde? o o 1 

10.A Unidade supriu sua necessidade imediata? 1 1 o 
,,_,_ -·-··-· ---- -- - ·-·-- ... ------•--•-'•• 

Estamos em busca contínua para lhe oferecer o melhor atendimento e para isso 

contamos com sua ajuda. Qual a sua sugestão? 

-- Ae:rac:Jecemos suacolaboracão, oois isso nosaiucia a lhe servirmellior! 

Tratamento das manifestações 

As manifestações recebidas no SAU referentes ao serviço de saúde prestado são 

apuradas por meio de levantamento de prontuário ou ficha de atendimento, 

manifestação de eventuais profissionais envolvidos e realiza contato com o usuário 
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para esclarecimentos em até 07 dias úteis. 

Todas as manifestações recebidas no SAU são registradas no "Controle de 

Manifestações", processadas, analisadas e concluídas com divulgação mensal dos 

resultados, por meio de Relatórios à Secretária da Saúde. 

OUVIDORIA HOSPITALAR 

A promoção e a estruturação de canais abertos e acessíveis de comunicação com 

a população são fundamentais. Por essa razão, é compromisso dos gestores do 

SUS a implementação de ouvidorias estruturadas e articuladas entre si, nas três 

esferas de governo, voltadas à inserção dos (as) cidadãos (ãs) nos processos de 

formulação, de acompanhamento, de avaliação e de controle das políticas públicas 

de saúde. 

O processo de organização sistémica das Ouvídorias do SUS, instituídas pelos 

entes federados, teve início em 2007, com a utilização do Sistema Informatizado 

OuvidorSUS, regulamentado pela Portaria Nº 8, de 25 de maio de 2007, que 

atendeu à necessidade de comunicação eficaz entre as Ouvidorias do SUS. 

Todos os estados da Federação contam com Ouvidorias do SUS implantadas. O 

esforço, atualmente, é expandir sua implantação no âmbito municipal. 

A implantação da Ouvidoria Hospitalar será regida pelas orientações do 

Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS (DOGES), atuando enquanto ferramenta 

de gestão e instrumento de fortalecimento do controle social, assim como pelas 

orientações extraídas do "Guia de Orientações Básicas para Ouvidorias do SUS - 2ª 

Edição 2014 - Ministério da Saúde - Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa 

Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS Coordenação-Geral do Sistema Nacional 

de Ouvidoria". 

Uma OUVIDORIA tem em seu objetivo maior proporcionar a escuta do usuário 

atendido da unidade de saúde, registrando elogios, queixas e sugestões. atuando 

para que a fala do cliente auxilie na transformação do cotidiano institucional. 
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Deve contar com operação diária, de segunda à sexta-feira, no horário de 08:00 hs 

as 17:00 hs, com um(a) funcionário(a), em local apropriado e aconchegante, que 

estará à disposição dos pacientes/acompanhantes/familiares para o registro das 

queixas, elogios e sugestões, registros estes que poderão ser feitos através de: 

• Telefone; 

• Preenchimento de formulário na sala da Ouvidoria; 

• Por WhatsApp ou e-mail; 

• Preenchendo a avaliação no sitio do IMED (www.imed.org.br) 

Após o registro, o material é encaminhado ao SAU, que verificará se o relatado 

procede ou não. Se procedente, ao se tratar de mudança de processos decorrentes 

de sugestões, queixas sobre funcionamento do serviço e ou elogios, será 

encaminhada à coordenação responsável pelo setor que originou o relato registrado, 

e, juntas atuarão no sentido de corrigir a situação. 

Nos casos de denúncia de maus tratos e ou situações afins, o SAU após análise, 

encaminhará à Diretoria para que seja instaurada Sindicância e nomeada comissão 

de apuração dos fatos. 

As coordenações de setores terão até 05 dias úteis de prazo para responder por 

escrito os registros encaminhados pelo SAU. Caso a resposta não satisfaça o 

questionamento contido no registro, este deverá retornar à Coordenação de Setor 

para maiores esclarecimentos e terá mais 03 (três) dias de prazo. 
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2.2.8.3 - ORGANIZAÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E 

DIETÉTICA: MEMBROS QUE O COMPÕEM, ORGANIZAÇÃO HORÁRIA, ETC. 

O Serviço de Nutrição e Dietética - SND é responsável pelo planejamento, 

preparação e distribuição das refeições normais, englobando os atendimentos 

relacionados aos pacientes e acompanhantes das unidades de Internação, 

ambulatórios e servidores de uma unidade de saúde. 

A responsabilidade do serviço é a de produzir bens e serviços destinados a prevenir, 

melhorar e/ou recuperar a saúde de sua clientela, por meio do fornecimento de 

refeições, alimentos e orientações técnicas, embasando-se em aspectos técnicos, 

administrativos e científicos atualizados, efetuando o controle qualitativo e 

quantitativo em todas as etapas de produção da alimentação. 

A garantia de qualidade na alimentação e a da assistência nutricional do indivíduo 

são uns dos objetivos fundamentais do SND. Qualquer refeição referida ao 

consumo, deve estar segura sob o ponto de vista higiênico sanitário e dentro dos 

critérios de assistência à saúde. 

E buscando organizar, orientar e padronizar os serviços, elaboramos um manual que 

contempla o funcionamento do SND da unidade de saúde em questão. 

O manual apresenta ações pertinentes aos serviços técnicos operacionais e 

administrativos, disponibilização de equipamentos, transporte interno e externo de 

alimentação, bem como apoio à nutrição clínica e ambulatorial, nas áreas de 

produção normal e dietoterápica, para pacientes, residentes, acompanhantes 

legalmente instituídos, servidores e/ou colaboradores, assegurando uma 

alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, 24horas 

por dia, 7 dias por semana. 

Funções do SND 

• Operacionalização para fornecimento, produção, distribuição de dietas gerais 

e especiais; 
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• Apoio à nutrição clínica e ambulatorial; 

• Apoio para a distribuição de nutrição enteral; 

• Serviços para a operacionalização e distribuição de formulações lácteas; 

• Serviços para a operacionalização e distribuição de alimentos a servidores 

e/ou colaboradores; 

• Distribuir lanche no período noturno; 

• Distribuição de refeições para acompanhantes: acompanhante legalmente 

instituído, segundo a legislação vigente, consiste em: 

, Acompanhantes de crianças, nos termos da Lei Federal N.º 8.069, de 

13/06/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

, Acompanhantes de pacientes idosos com mais de 60 anos, nos termos da Lei 

Federal N.0 10.741, de 01/10/03 (Estatuto do Idoso). 

, Acompanhantes de gestantes, nos termos da Lei Nº 11. 108/2005 (Lei do 

Acompanhante). 

Os ajustes e adequações abaixo relacionados devem ser considerados no projeto: 

• Inclusão de Colação na Dieta Branda - Adulto: Haja vista a dieta branda ser 

considerada uma dieta de transição das dietas pastosa e leve para a dieta geral, 

sendo de suma importância manter a colação, item este já incluso nas dietas 

pastosa e leve, passando assim a dieta branda ter a mesma composição de 

refeição, assegurando a continuidade e evolução da dieta do paciente, atendendo 

com isto as necessidades protéico-calórica dos mesmos 

• Deve ser seguindo o padrão de alimentação infantil, nos casos indicados. 

• As dietas especiais devem acompanhar o padrão do Manual de Dietas a ser 

aprovado pela administração da unidade e seguir as prescrições dietoterápicas, 

ajustadas às necessidades requeridas pelo paciente. 
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• O Cardápio Diário Básico Padrão e recomendações definidas nestas 

Orientações Técnicas deverá nortear a elaboração dos cardápios para atendimento 

de pacientes com prescrição de dietas gerais, assim como para dietas especiais. 

• Refeição para pacientes internados e acompanhantes de pacientes menores 

de 18 anos e idosos a partir de 60 anos, colaboradores e visitantes autorizados pela 

nutricionista nos seguintes horários: 

, Café da manhã: 07:00 hs ás 08:00 hs 

, Almoço: 12:00 hs às 13:00 hs 

e,, Jantar: 18:00 hs às 18:30hs 

, Ceia: 23:00 hs (Apenas para mães que amamentam) 

, Lanche: 9:30 hs às 10:00 hs e 15:30 hs às 16:00 hs no refeitório. 

Conceituação de termos técnicos 

• Antissepsia: eliminação dos micro-organismos patogênicos, podendo ou não 

destruir os não patogênicos, presentes na pele ou mucosa. Termo aplicado para 

ação em seres vivos. 

• Bactéria: organismo vivo, invisível a olho nu, possui vida própria e prefere 

ambientes úmidos, ou seja, alimentos que tenham teor de água, embora algumas 

bactérias preferem alimentos que sejam ricos em proteínas, como carnes, ovos, leite 

e derivados. São encontrados nos alimentos, no intestino, no trato genital masculino 

e feminino, no nariz, boca, no pulmão, nas mãos do homem. Estão presentes 

também nos animais e no meio ambiente. Algumas bactérias produzem as 

chamadas toxinas (veneno), substância de efeito nocivo ao homem, em decorrência 

da sua multiplicação. 

• Bactericida: agente químico que destrói as bactérias. 

• Contaminação: existência no alimento de algum agente etiológico indesejável. 
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• Contaminação cruzada: transferência da contaminação para áreas 

anteriormente não contaminadas. 

• Controle higiênico sanitário: todos os controles que garantem a segurança e a 

qualidade sob o ponto de vista sanitário das etapas do processo de produção de 

alimentos. 

• Critérios: padrões específicos (limites ou características especificadas, de 

natureza física, tempo e temperatura). 

• Química: (teor de sal, acidez), biológica (contagem de micro-organismos) ou 

sensorial (cor, odor, textura, sabor), que tempere se uma operação está sob controle 

num ponto crítico de controle, ou seja, requisição no qual é baseada a tomada de 

decisão ou julgamento 

• Desinfecção: redução do número de micro-organismos a um nível de 

segurança satisfatória em superfícies inertes, pela ação de métodos físicos ou 

químicos, sem afetar o alimento. 

• Desinfetante: agente físico ou químico que mata os micro-organismos. 

• Detergente: agente de limpeza. 

• Higienização: é o processo de limpeza (remoção de sujeiras) associado á 

desinfecção (redução da carga microbiana). 

• Higiene alimentar: conjunto de medidas necessárias para garantir a 

segurança, e perfeita qualidade dos alimentos em todos os estágios de seu cultivo, 

produção, transporte e distribuição. Ou seja, é um conjunto de ações que visam: a 

proteção dos alimentos contra a contaminação física, química ou ambiental; a 

inibição da multiplicação dos micro-organismos além de um determinado limite 

nocivo à saúde; a destruição dos micro-organismos patogênicos. 

• Limpeza: remoção da sujeira, resíduos de alimentos, poeira, gordura ou 

outros materiais. 
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• Micro-organismos: sob o ponto de vista de higiene alimentar, os micro

organismos podem ser divididos em: bactérias, fungos, vírus e parasitas. São seres 

invisíveis a olho nu. Existem dois tipos de micro-organismos não patogênicos 

(deteriorados) é aquele que altera o alimento, causando sabor, odor desagradável e 

modificando a aparência natural dos alimentos (propriedades sensoriais dos 

alimentos). E patogênicos que não são os mais perigosos, porque eles normalmente 

não alteram o sabor. 

• Legumes: semente de plantas leguminosas, como ervilha, feijão, lentilha, 

feijão de soja, grão de bico. Termo vulgarmente usado quando se refere a hortaliça. 

• Verduras: hortaliças como carne, brócolis, matrus da vagem, espinafre, agrião 

etc. 

• Alimentos: é tudo o que podemos comer ou beber e que é indispensável para 

manter a vida, o crescimento, a reprodução e a saúde. 

• Dietoterapia: é o tratamento feito mediante gestão de alimentos ajustados às 

exigências específicos de cada caso, no que diz respeito tanto aos componentes 

nutritivos e ao valor energético da dieta quanto a quantidade, apresentação fácil e 

consistência dos alimentos. 

• Cardápio: tradução culinária das preparações e da forma de apresentação 

das refeições e alimentos. 

• Serviço de Nutrição e Dietética: é uma seção ou setor que desempenha 

atividades relacionadas à alimentação e nutrição. Seu principal objetivo é fornecer 

alimentação aos seus clientes, balanceada, sob o ponto de vista nutricional, segura, 

sob o ponto de vista microbiológico, e de baixo custo. 

• Dieta: é uma palavra derivada da língua grega e significa "regime de visa" ou 

aquela que regula a vida. 

• VCT: valor calórico total - é o total de quilocalorias fornecido pelos alimentos 

em um dia. 
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• Comensal: é apenas que consome o alimento; 

• Manipulador: é o indivíduo que manuseia o alimento. 

• Cocção: é o processo de submeter o alimento a elevadas temperaturas. 

• Pré-preparo: é a etapa que antecede a preparação dos alimentos. 

• Características organolépticas: são as características físicas do alimento 

como:cor, sabor, odor e textura. 

Atribuições do setor 

• Prestação de serviços de nutrição e alimentação envolvendo todas as etapas 

do processo de operacionalização e distribuição das dietas aos pacientes, conforme 

o padrão de alimentação estabelecido, o número de pacientes, os tipos de dieta e os 

respectivos horários definidos, respeitando as legislações vigentes; 

• Fornecer alimentação equilibrada e racional e em condições higiênico-

sanitárias adequadas, inclusive indicando a devida identificação do valor calórico; 

• Prestar os serviços sob a responsabilidade técnica de nutricionista, com 

experiência comprovada, cujas funções abrangem o desenvolvimento de todas as 

atividades técnico-administrativas, inerentes ao serviço de nutrição; 

• Prestar nos padrões técnicos recomendados e contar com quadro de pessoal 

técnico, operacional e administrativo qualificado e em número suficiente, de maneira 

a observar sua apresentação, aceitação, porcionamento e temperatura, para, caso 

seja necessário, se façam alterações ou adaptações, visando atendimento 

adequado e satisfatório; 

• Elaboração de cardápio diário completo, por tipo de dieta - semanal, 

quinzenal ou mensal - prevendo-se substituições; 

• Aquisição de gêneros e produtos alimentícios e materiais de consumo em 

geral; 
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• Armazenamento, contmle quantitativo e qualitativo dos gêneros e produtos 

alimentícios e materiais de consumo; 

• Programação e aquisição do gás utilizado na preparação das refeições; 

• Pré-preparo, preparo e cocção dos alimentos; 

• Expedição, transporte, distribuição e porcionamento das refeições aos 

comensais; 

• Porcionamento uniforme das dietas, utilizando-se de utensílios apropriados 

• Transporte interno e distribuição nas copas/leitos; 

• Higienização das dependências, equipamentos e utensílios envolvidos na 

prestação dos serviços; 

• Afixação, semanal, em local visível do cardápio do dia e as preparações do 

cardápio de desjejum, almoço e jantar; 

• Elaborar os cardápios observando os hábitos alimentares e características 

dos comensais, incluindo respeito ás restrições religiosas e ideológicas dos 

comensais possibilitando dessa forma, atendimento adequado. 

• As refeições deverão estar acondicionadas apropriadamente, em recipientes 

isotérmicos, de forma a conservar a temperatura dos alimentos no porcionamento e 

distribuição; 

• Coletar amostras da alimentação a ser servida e separá-las diariamente em 

recipientes esterilizados e mantidos lacrados e sob refrigeração prazo de 72 (setenta 

e duas) horas, para eventuais análises laboratoriais; 

• Efetuar, ás suas expensas, as adaptações que se façam necessárias nas 

dependências, mediante prévia e expressa autorização; 

• Responsabilizar-se pela manutenção predial, bem como das instalações 

hidráulicas e elétricas vinculadas ao serviço; 
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• Responsabilizar-se pelos entupimentos causados na rede de esgotos, caixa 

de gorduras, vinculados à prestação do serviço, realizando reparos imediatos, às 

suas expensas; 

• Executar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos em parceria 

com o setor de manutenção da unidade de saúde, substituindo-os de imediato 

quando necessário, a fim de garantir a continuidade do serviço; 

• Garantir que as dependências vinculadas à execução do serviço sejam de 

uso exclusivo para atender o objeto do contrato; 

• Manter profissional responsável técnico pelo serviço, com respectivo CRN, 

substituindo-o em seus impedimentos, por outro de mesmo nível, ou superior, 

mediante prévia aprovação; 

• Manter o padrão de qualidade e uniformidade da alimentação e do serviço, 

independentemente das escalas de serviços adotadas; 

• Realizar exames de saúde periódicos a cada seis meses, além dos exames 

admissionais, demissionais, inclusive exames específicos, de acordo com as normas 

vigentes, de todo pessoal do serviço, arcando com as despesas, e apresentar os 

laudos, quando solicitado; 

• Elaborar Manual de Normas de Boas Práticas de Elaboração de Alimentos e 

Prestação de Serviços, de acordo com a Portaria N.º 1428/93, do Ministério da 

Saúde que aprova o "Regulamento Técnico para Inspeção Sanitária de Alimentos" e 

as "Diretrizes para o Estabelecimento de Boas Práticas de Produção e de Prestação 

de Serviços na Área de Alimentos", de acordo com a Portaria CVS SES/SP Nº 

05/2013; 

• Estabelecer controle de qualidade e de pontos críticos em todas as etapas 

dos processos de operacionalização do serviço; 

• Programar horários pré-determinados para o recebimento de gêneros e 

produtos alimentícios, bem como de materiais, de forma a não interferir na rotina da 

Unidade; 
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• Realizar o controle higiênico-sanitário dos alimentos, em todas as suas 

etapas; 

• Realizar o pré-preparo dos alimentos, observando os critérios de 

higienização, ressaltando que vegetais crus e frutas devem sofrer processo de 

desinfecção com solução clorada, de acordo com as normas vigentes; 

• Prevenir a ocorrência de contaminação cruzada entre os diversos alimentos 

durante o pré-preparo e preparo final; 

• Realizar a manipulação dos alimentos prontos, somente com utensílios e/ou 

mãos protegidas com luvas descartáveis, ressaltando que o uso de luvas não 

implica na eliminação do processo de higienização e assepsia das mãos; 

• Responsabilizar-se pela qualidade da alimentação fornecida, suspendendo o 

consumo da alimentação, sempre que houver suspeita de deterioração ou 

contaminação dos alimentos "in natura" ou preparados, procedendo à análise das 

amostras, às suas expensas; 

• Observar a aceitação das preparações servidas, e no caso de aceitação 

inferior a 80% por parte dos comensais, a preparação deverá ser excluída dos 

cardápios futuros; 

• Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, as refeições fornecidas em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução do serviço ou de materiais empregados; 

• Manter os utensílios em quantidades suficientes para atender os comensais, 

recolhendo e procedendo a higienização dos mesmos, na área destinada para esse 

fim; 

• Manter os utensílios, equipamentos e os locais de preparação dos alimentos, 

rigorosamente higienizados, antes e após a sua utilização, com uso de produtos 

registrados no Ministério da Saúde; 

• Proceder a higienização e desinfecção de pisos, ralos, paredes, janelas, 
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inclusive área externa (local de recebimento de gêneros e de materiais), das 

dependências vinculadas ao serviço, observadas as normas sanitárias vigentes e 

boas práticas; Proceder a higienização dos refeitórios e seus imobiliários inclusive 

com o recolhimento de restos alimentares e de descartáveis, segregando de acordo 

com a coleta seletiva, acondicionando-os de forma adequada, e encaminhando-os 

ao local determinado; 

• Recolher diariamente e quantas vezes se fizerem necessárias, resíduos 

alimentares das dependências utilizadas, acondicionando-os segregando de acordo 

Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, devidamente e encaminhando-os 

até local determinado, observada a legislação ambiental; 

• Observar as regras de boa técnica e de segurança, quanto aos equipamentos 

e utensílios de uso na cozinha, bem como os de uso nas mesas, mantendo rigoroso 

controle, de forma a garantir que não seja possível sua utilização para outros fins 

• Realizar limpeza e esgotamento preventivo e corretivo de caixa de gordura da 

cozinha, sempre que necessário; 

• Realizar, para fins de recebimento, o controle diário de refeições e serviço 

efetivamente prestado; 

• Desenvolver programas de orientação dietética e educação em serviço; 

• Desenvolver os programas de capacitação para os colaboradores do setor; 

• Assegurar a supervisão técnica durante o período de funcionamento do 

serviço; 

• Programar e realizar a previsão, requisição, recebimento e armazenamento 

dos gêneros alimentícios e materiais necessários ao serviço; 

• Manter e controlar o estoque de gêneros alimentícios e materiais a fim de 

manter a continuidade do serviço; 

• Requisitar gêneros necessários ao cumprimento da programação diária de 
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cardápios de distas normais e especiais; 

• Executar o preparo prévio, a cacção e o porcionamento de alimentos 

destinados as dietas; 

• Observar sistema de distribuição de refeição aos colaboradores; 

• Realizar o controle e higienização do material, equipamento e áreas de 

trabalho; 

• Manter registro de consumo de gêneros alimentícios e materiais e do número 

de refeições distribuídas; 

• Assegurar o atendimento das prescrições dietéticas, fornecendo dietas 

normais, especiais e alimentação infantil e pacientes internados; 

• Realizar a requisição, distribuição e verificação da aceitação de refeições a 

pacientes internados; 

• Prestar orientação dietoterápica e educação alimentar a pacientes internados 

e encaminhar ao ambulatório se necessário; 

• Manter sistema de registros para fins estatísticos; 

• Manter atualizado e em ordem os arquivos do setor; 

• Requisitar material de escritório e impressos necessários ao programa de 

trabalho; 

• Fazer cumprir as normas e regulamentos da unidade de saúde; 

• Supervisionar as atividades e avaliar o desempenho de seus subordinados; 

• Promover a limpeza dos locais sob sua responsabilidade, dentro de horários 

pré-estabelecidos e normas técnicas adequadas; 

• Coletar o lixo do setor dando-lhe o devido destino de acordo com a legislação 

pertinente; 
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• Proceder ao combate sistêmico de insetos e roedores; 

• Estabelecer normas rígidas sobre a prevenção de acidentes, fazendo uso de 

equipamentos de proteção individual (EPl's) e uniformes apropriados; 

• Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados 

para redução dos consumos de energia elétrica e de água e redução de produção 

de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

• Fazer uso racional de água, adotando medidas para evitar o desperdício de 

água tratada e mantendo critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de 

equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo; 

• Fazer uso racional de energia elétrica e manter critérios especiais e 

privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que apresentem eficiência 

energética e redução de consumo; 

• Realizar visita de inspeção sanitária ao fornecedor; 

• Verificar regulamentação do fornecedor junto aos órgãos de fiscalização 

sanitária, conforme âmbito de atuação; 

• Não transportar no mesmo compartimento, alimentos e substâncias estranhas 

que possam contaminá-los ou corrompê-los; 

• Manter o veiculo de transporte de alimentos em perfeito estado de 

conservação e higiene; 

• Manter os alimentos perecíveis em transporte fechado, dependendo da 

natureza sob refrigeração, resfriamento ou congelamento. 
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Normas Específicas 

Área: Setor de Nutrição e Dietética 

Normas de: Funcionamento 

Diariamente deverão apresentar-se ao trabalho com cabelos limpos e presos 

Usar uniforme, mantendo-o limpo e passado 

Trocar o uniforme diariamente, ou sempre que necessário, no próprio dia 

Não usar acessórios e bijuterias 

Usar luvas descartáveis, sempre que indicado e não dispensar a lavagem das 

mãos 

Não usar perfumes e/ ou desodorantes com cheiro forte 

Manter o cabelo curto e aparado e mantê-los preso sob a touca 

Manter as unhas curtas e aparadas, jamais esmaltadas 

Limpar, cobrir e proteger qualquer ferimento 

Higienizar as mãos conforme descrito P SND.1 O 

É proibido fumar nas áreas internas do Hospital 

Fazer refeições somente nos locais apropriados e designados pela 

Administração do hospital (refeitórios) 

Evitar comer ou mascar goma ou fumo na área de serviço 

A entrada de alimentos para pacientes, caso seja necessário, só será 

permitida mediante autorização exclusiva do nutricionista 

Não será permitida, qualquer colaborador e/ou visitante, levar para casa 
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restos de alimentos 

Primar pelo bom atendimento do paciente e colaboradores 

Todos deverão cumprir o horário de trabalho estabelecido 

Participar das reuniões convocadas pelo setor 

Os funcionários deverão comparecer a toda capacitação realizada para o 

setor 

Proceder à marcação do ponto com a uniformização completa, tanto na 

entrada quanto na saída 

Os pertences pessoais dos colaboradores deverão ficar retidos em armários 

fora da unidade de alimentação 

Os colaboradores deverão trabalhar uniformizados e equipados, de acordo 

com os EPl'S padronizados e portando, visivelmente, crachá de identificação 

com foto atualizada 

Não será permitida a entrada de estranhos na Seção, sem autorização da 

coordenação do setor 

As faltas deverão ser comunicadas à coordenação do setor; as sem 

justificavas serão advertidas por escrito 

Os documentos pertencentes ao setor, não poderão ser retirados sem a 

devida autorização da coordenação 

Todos os colaboradores devem submeter-se a exames periódicos de saúde, 

de acordo com o estabelecido pela administração; 

Semestralmente os servidores deverão apresentar os exames de saúde 

exigidos 

Se houver corte e perfuro dos colaboradores com material usado por 
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pacientes, encaminhar-se ao Setor de Controle de Infecção Hospitalar, para 

registro de acidente e fazer exames propostos 

Comunicar chefia direta a ocorrência de ferimentos ou doenças transmissíveis 

por alimentos 

As escalas de serviço poderão ser elaboradas de comum acordo com os 

interesses dos colaboradores, que para tanto, deverão solicitar suas folgas e 

férias antecipadamente a chefia 

Não é permitido ao colaborador sair do Hospital durante o período de 

trabalho, uniformizado ou não, sem para tanto estar autorizado pela 

coordenação do serviço 

É vedado ao colaborador fazer comércio entre companheiros de trabalho, 

pacientes ou outras pessoas que mantenham contato com hospital 

Os colaboradores são responsáveis pela guarda e conservação dos materiais 

e equipamentos utilizados 

O colaborador está sujeito a ter sua carga horária, local de trabalho e rotina 

alterada por solicitação do seu superior imediato 

Zelar pela manutenção dos móveis e equipamentos 

Higienizar os equipamentos e local de trabalho após encerramento das 

atividades 

Comunicar ao Coordenador do Serviço de Limpeza toda e qualquer 

irregularidade encontrada no Serviço ou na Instituição 
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Rotinas Operacionais 

R.SND.01 - Identificação, porcionamento e distribuição das dietas especiais 

R.SND.02 - Recrutamento e seleção de funcionários 

R.SDN.03 - Conduta dietoterápica para pacientes com admissão e 

acompanhamento hospitalar 

R.SND.04 - Controle diário das refeições servidas para pacientes 

R.SND.05 - Compras em geral 

R.SND.06 -Abastecimento diário do SND 

R.SND 07 - Recebimento de produtos perecíveis 

R.SND.08 - Porcionamento e distribuição de refeições para funcionários. 

R.SND.09 - Elaboração de cardápio 

R.SND.1 O - Porcionamento e distribuição de dietas para pacientes 

R.SND.11 - Pré-preparo e preparo de carnes 

R.SND.12 - Pré-preparo e preparo de saladas 

R.SND.13 - Pré-preparo e preparo de cereais 

R.SND.14 - Pré-preparo e preparo de legumes 

R.SND.15 - Recolhimento de bandejas dos pacientes 

R.SND.16 - Porcionamento e distribuição de refeições para plantonistas 

R.SND.17 - Recolhimento e entrega de cafezinho e leite aos funcionários 

R.SND.18 - Solicitação de produtos dietéticos 

R.SND.19 - Conduta dietoterápica para pacientes com alta hospitalar 
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RSND.20 - Pré-preparo e preparo de lanches e ceia 

RSND.21 - Pré-preparo e preparo de sobremesa 

RSND.22 - Escala de serviço 

Rotina: Identificação, porcionamento e distribuição das dietas Código: 

especiais 

Atividade 

Identificar 

dietas/feito 

Montar 

baixelas 

Atualiza mapa 

de dietas 

Organizar as 

RSND.01 

i 

Responsável Impressos Descrição 

Nutricionista Mapa de Identifica as baixelas por 

dietas meio de fita adesiva, 

registrando bloco, 

enfermaria, leito e o tipo de 

dieta (hepossódica, 

hipolepidia, diabético, 

hipocalorica, etc.) 

Técnica de 

nutrição e Prescrição de Porciona as baixelas e 
cozinheira dietas sobre mesas conforme 

prescrição 

Nutricionista e 

técnica de Corrige o mapa de dietas 
Mapa de 

nutrição das copeiras, transpondo 
dietas 

as informações, nome do 

paciente, enfermaria, leito e 

dieta 

Copeira Organiza as baixelas, 
Mapa de 
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baixelas 

Distribuir 

refeições 

Observar 

evolução do 

paciente 

Atualizar 

mapa de dieta 

Supervisionar 

as atividades 

dietas sobre mesa, utensílios, 

copos e guardanapos de 

papel no carro de 

transporte de refeição 

Copeira Mapa de Dirige-se ao bloco 

dietas, 
Estaciona o carro de 

prontuário 
transporte de refeições 

médico, 
diante das enfermarias 

relatório de 

enfermagem e Consulta mapa de dietas 

mapa 
Identifica cada dieta ao seu 

cirúrgico. 
respectivo paciente 

Cumprimenta o paciente 

Entrega refeição 

Nutricionista 

Verifica admissão de 

paciente, troca de leitos, 

evolução dietoterápica, 

Nutricionista e 
cirurgias, latas e exames. 

técnica de Atualiza o mapa de dietas 

nutrição das copeiras. 

transportando as 

alterações ocorridas 

Nutricionista Mapa de dieta Supervisiona todas as 

etapas desta rotina 
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Rotina: Recrutamento e seleção de funcionários Código: 

Atividade 

Verificar 

existência de 

vagas no SND 

Solicitar 

preenchiment 

o de vagas 

Encaminhar 

candidatos 

Avaliar 

candidatos 

RSND.02 

Responsável Impressos ! Descrição 

Nutricionista Memorando i Constata a existência de 

vagas no SND, através de 

documento enviado pelo 

setor de desenvolvimento 

humano 

Solicita ao setor de 
Nutricionista Memorando desenvolvimento humano 

que providencie candidatos 

para o setor de nutrição e 

dietética 

Setor de Ficha de Encaminha os candidatos 

desenvolvi me preenchiment ao setor de nutrição e 

nto humano o de proposta dietética, com ficha de 

preenchimento de proposta 

ide emprego 
' 
' 

Nutricionista Ficha de 

preenchiment 
Verifica proposta 

o de proposta Entrevista o candidato 

Informa o candidato sobre 

. .,,,. --·~--.,-.-·--~·-·· 
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Selecionar 

candidatos 

Indicar estágio 

Selecionar 

candidatos 

normas e rotinas do setor, 

horário de trabalho, forma 

de seleção, datas das 

provas e estágios 

probatórios 

Orienta candidato sobre a 

documentação: curriculum, 

carteira de saúde, foto 3 x 

4, certificado de 

escolaridade, CPF e RG 

Analisa curriculum 

Prova escrita 

Nutricionista Elabora e aplica prova 

escrita 

Corrige prova 

Encaminha os candidatos 

classificados para estágio 

prático 

Nutricionista Indica estágio por uma 

semana 

Ficha de 

avaliação do Registra informações em 
Nutricionista 

funcionário e ficha de avaliação; 

cardápio 
Indica preparação 

dietoterápico a serem 
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qualificativo confeccionados para fins 

de seleção de prova prática 

Soma o quantitativo de 

pontos atingidos por cada 

candidato 

Classificar 

candidatos 
Memorando Informa a Direção Geral e 

ao setor de 
Nutricionista desenvolvimento humano, 

a classificação dos 

candidatos 

_,.e•-

Rotina: Conduta dietoterápica para pacientes com admissão e Código: 

acompanhamento hospitalar RSND 03 

Atividade 

Registrar 

informações 

do paciente 

Responsável Impressos Descrição 

Nutricionista Prontuário Observa e avalia o 

médico prontuário do paciente 

Mapa Transcreve para o mapa de 

cirúrgico dietas: nome do paciente 

conforme leito e 
Mapa de 

enfermaria, patologia, 
dietas 

cirurgia indicada e 

Relatório de resultado de exames 

enfermagem 
Verifica exames 

específicos que requerem 

-

IMED - Instituto de Medicina; Estudos e Desenvolvimento 

Rua itapevc4; 202 f Conjunto 34, BeiCt Vista, São Pauio/SP 
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www.imed.org.br - projeto:>@fmed.org.br 

i 

005ú '± 



~ IMED 

Entrevistar os 

pacientes 

Avaliar estado 

nutricional 

Registrar 

informações 

Prescrever 

Censo diário preparo dietoterápico 

Mapa de dieta Observa os pacientes que 

obtiverem alta hospitalar e 

os casos de óbitos 

Entrevista ao paciente 

Nutricionista Mapa de obtendo informações sobre 

dietas a aceitabilidade da dieta, 

mastigação, trânsito 

intestinal, dores gástricas 

etc. 

Verifica dados 

Nutricionista antropométricos e cálculo 

Mapa de das necessidades 

dietas e nutricionais. 

prontuário 

médico 

Registra informações 

necessárias em prontuário 

médico; 
Nutricionista 

Mapa de Prescreve dietas 

dietas e específicas de acordo com 

prontuário a análise realizada no 

lMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ftapeva, 202 f Conjunto 34, Belo Visto, São Pauio/5P 

CNPJ; 19.324.J.ll/0001-02-Telefone: {11j 3141-1128 

www.ímed.org.br ~~ projetos@ímed.org.br 
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dieta Nutricionista médico prontuário do paciente 

Orienta o paciente sobre o 

número e horário de 
Orientar 

refeições, tipo de dieta 
paciente 

Nutricionista 

Rotina: Controle diário das refeições servidas para pacientes Código: 

Atividade 

Contar dietas 

Somar 

refeição 

RSND.04 

Responsável Impressos Descrição 

Técnica de Mapa de Conta os tipos de dietas 

nutrição dietas, por enfermaria/leito 

controle diário 

de refeições 
Transcreve as dietas ao 

para 
mapa geral de controle 

pacientes 
diário de refeições 

conforme tipo de dietas e 

bloco de internação 

Controle diário Somatório diário de todas 
Técnica de de refeições as refeições servidas por 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ltapeva; l..02 f Conjunto .34, Bela Vista, São Poulo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02- Telefone: (11) 3141-1128 
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! rv1 E D 

nutrição para pacientes 

pacientes 

Discriminar 

quantitativo de Controle diário 

refeições por 
Técnica de 

de refeições 
Discrimina o quantitativo 

bloco 
nutrição 

para 
geral de refeições normais 

pacientes 
e dietéticas por blocos 

Anexa o quantitativo por 

bloco para visualização das 

cozinheira. 

--· 

Rotina: Compras em geral Código: 

Atividade 

-~,_,_,, -- ---------- --------

Tomar 

conhecimento 

da quantidade 

de material 

em estoque 

RSND.05 

Responsável Impressos Descrição 

Nutricionista Quantitativo Recebe do almoxarifado do 

de produto hospital o quantitativo de 

alimentício em material em estoque 

estoque semanal 

semanal/ 

almoxarifado 
Avalia os produtos que 

estão em estoque 

excedente 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua !tapeva~ 202 f Conjunto 34, Bela Vista, São Paulo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001~02- Telefone: (11} 3141-1128 
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---- . ···---"·-

7 

Solicitar Solicitação de Elabora o quantitativo 

compra de material semanal de gêneros: 

gêneros 
Nutricionista 

alimentícios 

Encaminhar 
Livro de Encaminha o pedido ao 

protocolo setor de abastecimento da 
pedidos de 

compra 

Receber 

solicitação de 

material 

cooperativa; 

Nutricionista 

Coordenadora Recebe os pedidos de 
Solicitação de . 

de compra; 
material e livro 

abastecimento 
de protocolo Assina protocolo de 

recebimento do SND 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ftapevc;, 202 f CoHjunto 34, Be!ct Vista; São Pau!o/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02- Telefone: /11j 3141-1128 

www.imed.org.br - projetos@imed.org.br 



1 ME D 

Rotina: Abastecimento diário do SND Código: 

Atividade 

Solicitar 

gêneros 

alimentícios e 

materiais em 

geral 

Encaminhar 

pedidos de 

material 

Receber 

material 

solicitado 

Conferir os 

itens 

solicitados 

RSND.06 

Responsável Impressos Descrição 

Nutricionista Solicitação de Elabora o quantitativo 

material e diário de gêneros 

nota de alimentícios (semi-

movimento de perecíveis), material de 

material limpeza e escritório; 

Solicitação de Encaminha o pedido ao 
Nutricionista material e almoxarifado do hospital; 

nota de 

movimento de 

material 

Despenseiro Solicitação de Recebe os produtos do 

material almoxarifado; 

Despenseiro e 
Solicitação de Confere os produtos, 

material e observando aspectos 
técnica de 

nota de físicos, validade, 
nutrição 

movimento de quantidade e 

IMED -Instituto de Medícina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua Jtr1pevt:1? 202 j ümjunto 34, Bela Vista, São Pouio/SP 
CNPJ." 19.324.171/0001-02- Telefone: {11} 3141-1128 

www,imed.org.br -- projetos{ij)i med, org, br 
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~I ... MED 
material características 

organolépticas; 

Armazena os produtos na 
Armazenar Despenseiro 

despensa do SND; 
produtos 

Arquivar 

solicitação de 
Técnica de Solicitação de 

Arquiva as requisições em 

material 
nutrição material e 

pasta própria 
nota de 

movimento de 

material 

Rotina: Recebimento de produtos perecíveis Código: 

Atividade 

Limpar 

câmaras 

frigorífica 

Organizar 

câmara 

frigorífica 

RSND.07 

Responsável Impressos Descrição 

------------
Despenseiro Higienifica câmaras de 

carne e verdura 

Organiza a câmara 
Despenseiro 

frigorífica de carne e 

verduras 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ltapevo, 202 f Conjunto 34, Belo Visto, S(fo Pauio/SP 

CNPJ: 19.324.171í0001~02 ~~ Telefone: {11} 3141~1128 

www.ímed,org,br - projetos@fmed,org.br ºº
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Receber 

material 

solicitado 

Conferir 

produtos 

alimentícios 

Substituir as 

embalagens 

Despenseiro, Solicitação de Recebe os produtos 

nutricionista material 

Despenseiro, Solicitação 

nutricionista 

Despenseiro 

alimentícios do fornecedor; 

Observa as características 

inerentes ao produto 

Pesa o produto 

Verifica se o quantitativo 

esta de acordo com o 

solicitado 

Substitui as caixas de 

madeiras e sacos por caixa 

de plásticos devidamente 

higienizadas. 

Armazenar os Despenseiro 

produtos 

Armazena os produtos nas 

câmaras frigoríficas, sendo 

as verduras antes 

devidamente higienizadas; 

!MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ftapeva, 202 f Conjunto 34, Bela Visto, São Paulo/SP 

CNPJ.' 19.324.171/0001-02 ·- Telefone: {11) 3141-1128 
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Supervisiona o 

recebimento e 
Supervisionar Nutricionista 

armazenamento; 
atividades 

Registra o quantitativo dos 
Registrar 

produtos em ficha de Despenseiro Ficha de 
entrada de 

controle de controle de estoque; 
produtos 

alimentícios 
estoque 

Técnica de 

Arquivar nutrição Arquiva as requisições em 

requisição Solicitação de pasta própria; 

material 

Rotina: Porcionamento e distribuição de refeições para Código 

funcionários 

Atividade 

Prepara o 

refeitório 

Elaborar o 

mapa de 

refeições dos 

R.SND.08 

Responsável Impressos Descrição 

Auxiliar de Limpa o refeitório deixando 

serviços tudo em ordem 

gerais 

Recebe o cartão de 

Técnico de 
Controle diário 

refeições do comensal e 

nutrição 
de refeições 

registra data 
dos 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvoivimento 

Rua ltapeva, 202 / Conjunto 34, Be-ia Vista; São Pau!o/SP 
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.~ 

funcionários 

Porciona 

refeição 

Servir refeição 

Recolher e 

higienizar 

bandeja 

usada 

Organizar o 

material 

funcionários Registra o número de 

comensais que fizeram 

refeição conforme setor de 

trabalho 

Cozinheiro Porciona a refeição em 

bandeja aberta; 

Entrega bandeja 
Cozinheiro porcionada ao comensal 

com cartão devidamente 

identificado; 

Recebe as bandejas 

usadas 

Cozinheiro Recolhe os resíduos das 

bandejas e armazena em 

saco de lixo 

Higieniza as bandejas 

Cozinheira 
Guarda as bandejas em 

prateleiras; 

IMED - Instituto de fv1edicína, Estudos e Desenvolvímento 

Rua itapevo, 202 / Conjunto 34, Belo Vista., São Pauio/SP 
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Supervisionar Nutricionista 

as atividades 

Rotina: Elaboração de cardápio 

Atividade Responsável Impressos 

Observa todas as etapas 

desta rotina; 

1 Descrição 
1 

1 Código 

f RSND.09 
1 

1 

' 

i 

' 

~-~-~~~ 1 

Prescrição de Nutricionista Ficha de Observa os produtos de 

cardápio 

Verificar o 

quantitativo 

diário de 

refeições 

Elabora 

cardápio 

1 Nutricionista 

Nutricionista 

controle de 

estoque 

Controle diário 

acordo com o PEPS e as 

características 

organolépticas; 

das refeições Verifica a quantidade de 

servidas refeições a serem servidas 

para os comensais; 

Cardápio 

quantitativo 

Planeja o cardápio; 

Transcreve os cardápios 

:
_I - em folha de papel sem 

'''' 
- -----~-N-u-tr-ic-i-onista ----~-----------~ _ __ _ _ i pauta, descriminando as 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua !topeva, 202 / Coníunto 34, Bela Vista, São Pauio/SP 
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Repassar o ou técnica de Cardápio preparações para 

cardápio para nutrição quantitativo pacientes, funcionários e 

os dietas em geral.; 

colaboradores 

Define o quantitativo e os 
Nutricionista 

gêneros para as 

Controle diário preparações do cardápio 
Selecionar 

de consumo; diário; 
gêneros 

Requisição 

diária de 

carne 

Recebe as requisições dos 
Despenseiro gêneros alimentícios; 

Receber Controle diário 

requisição de consumo; 

Requisição 

diária de 

carne 

,-------------------

Rotina: Porcionamento e distribuição de dietas para Código: 

pacientes 

Atividade 

Porcionar 

refeições em 

carros 

térmicos de 

1 

R.SND.10 

Responsável Impressos Descrição 

Cozinheira Controle diário Porciona as preparações 

de refeições nos carros térmicos de 

refeições; 

JMED -Jnstítuto de Medícina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ltt!ptvú, 202 ! Conjunto 34, Bef(j Vista, Sdó Pauio/.5P 

CNPJ.-19.324.171/0001·02-Tefefone: (11) 3141-1128 
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refeição 

Conferir 

utensílios 

Organizar 

carro térmico 

de refeições 

Distribuir 

refeições 

Confere o quantitativo de 

talheres por bloco; 
Técnico de Livro ata 

nutrição Organiza o depósito de 

talheres, bandejas de 

refeição com seis 

divisórias, sobremesas, 

copo e guardanapo no 

carro térmico de 

refeições; 

Copeira 
Dirige-se ao bloco 

Estaciona o carro térmico 

de refeições diante das 

enfermarias 
Mapa de 

dietas Consulta o mapa de 

dietas 
Copeira 

Identifica a 

enfermaria/leito e nome 

do paciente 

Porciona a bandeja de 

refeição normal de acordo 

com o cardápio prescrito 

Cumprimenta o paciente 

--

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e De.senvoívimento 

Rua !tapevc;, 202 f Conjunto 34, Brc:fo Vista, São Pauio/SP 
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Entrega a refeição 

Nutricionista Acompanha a distribuição 

ou técnico de de refeições. 
Supervisionar 

nutrição 
Mapa de 

distribuição dietas 

Rotina: Porcionamento e distribuição de dietas para Código: 

pacientes 

Atividade 

Acompanhar a 

evolução do 

paciente 

Atualizar 

mapa de 

dietas 

RSND.10 

--·"·- ------· 
Responsável Impressos Descrição 

Nutricionista Mapa de Verifica a admissão de 

dietas, pacientes, troca de leito, 

relatório de evolução dietoterápica, 

enfermagem, cirurgia, alta e exames; 

mapa 

cirúrgico e 

prontuário 

médico 

Nutricionista Atualiza o mapa de dietas 

ou técnico Mapa de das copeiras, transpondo 

nutrição 
dietas as alterações ocorridas; 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua !tapeva, 202 / Conjunto 34,< Bela Vista, São Paulo/SP 

CNPJ: 19.324.17:t/0001·02- Telefone: {11j 31.41-1128 

www.imed, org, hr - projetos.(q]Jmed. org, br 



~ IMED 

Rotina: Pré preparo e preparo de carnes. Código: R.SND 11 

·-
Atividade 

Tomar 

conhecimento 

do cardápio 

Solicitar 

produto para 

preparação 

Selecionar os 

produtos do 

cardápio 

Receber os 

itens 

Conferir os 

gêneros 

Responsável Impressos Descrição 

Cozinheiro/de Cardápio Consulta o cardápio 

spenseiro qualitativo qualitativo; 

Nutricionista Controle diário Elaborar e encaminhar 

de consumo para despensa diária o 

quantitativo de gêneros 

utilizados na preparação; 

Requisição 
Separa o quantitativo de Despenseiro 

diária de 
gêneros alimentícios para 

carne, 
elaboração do cardápio 

controle diário 
diário; 

de consumo 

Cozinheiro Receber os gêneros 
Requisição 

alimentícios; 
diária de 

carne e 

controle diária 

de consumo 

Cozinheiro 

Ficha de 
Conferi os gêneros 

alimentícios para 

IMED -instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua itopeva/ 201 J Conjunto 34, Bela Vista, São Paulo/SP 

CNPJ: 19324,171/0001-02 = Telefone: {llj 3141-1128 
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alimentícios 

Realizar o pré 

preparo 

Efetuar 

cacção 

Higienizar 

equipamentos 

de utensílios 

Decorar 

preparação 

--··-·-
preparação elaboração do cardápio; 

técnica 

Cozinheiro e Realiza o pré-preparo das 

auxiliar de Ficha de carnes, retirando peles, 

cozinheiro preparação couros; 

técnica 
Submete a higienização; 

Efetua o corte conforme a 

preparação; 

Aplica os temperos 

necessários para a 

preparação. 

Submete a carne ao 

processo de cacção 
Cozinheiro indicado para a 

preparação; 

Higieniza todos os 

equipamentos e utensílios 

Auxiliar de utilizados nesta tarefa; 

cozinha e 

cozinheiro 

Cozinheiro Realiza ornamentação do 

prato; 

IMED - Instituto de Medicinar Estudos e Desenvolvimento 

Ruo ltc,peva/ 202 f Conjunto 34, Bela Vis!'o, São PouJo/SP 
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7 
' 

Supervisionar 

as atividades 
Nutricionista Requisição 1 Supervisiona as 

: ou técnica de diária de atividades desta r otina; 

nutrição carne e 

controle diário 

de consumo 

Arquivar Arquiva impressos em 

material Técnico de pasta própria; 

nutrição 

Rotina: Pré preparo e preparo de saladas Código: RSND.12 

Atividade 

Tomar 

conhecimento 

do cardápio 

---

' Responsável ! impressos : Descrição 

Cozinheiro, Cardápio Consulta o cardápio 

despenseiro e qualitativo qualitativo; 

auxiliar de 

cozinha 

, Elabora e encaminha para 

IMED -Instituto de Medícina, E.Hudos e Desenvoivímento 

Rua ltopeva, 202 j Conjunto 34, Belo Vista, São Pauto/SP 

CNPi: 19.324.171/0001-02- Telejm:e: /11i 3141-1123 
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Solicitar 

produtos para 

preparação 

Separar os 

produtos 

alimentícios 

Receber e 

conferir os 

produtos 

Efetuar o pré 

preparo 

Nutricionista 

Despenseiro 

Cozinheiro e 

auxiliar de 

cozinha 

Cozinheiro ou 

auxiliar de 

cozinha 

1 despensa diária o 

quantitativo de gêneros a 
Controle diário 

de consumo 
serem utilizados na 

preparação; 

Separa o quantitativo de 

Controle diário gêneros alimentícios para 

de consumo elaboração do cardápio; 

Controle diário 

de consumo 

Ficha de 

preparação 

técnica 

Recebe e confere os itens 

solicitados; 

Escolhe os gêneros 

alimentícios 

Submete as verduras ao 

processo de higienização; 

Efetua o corte conforme 

tipo de preparação. 

IMED - Instituto de Medicino, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ftopeva, 202 j Conjunto 34,. Beic. Vi:::ta, São Pouio/SP 
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Realizar a Ficha de 

Aplica o pmcesso de 
cacção (se preparação 

necessário) 
Cozinheiro ou 

técnica 
auxiliar de cacção; 

cozinha 

Ficha de 

preparação 
Montar a 

técnica Realiza a montagem da 
salada 

Cozinheiro ou salada e a ornamentação 

auxiliar de do prato 

cozinha 

Higienizar Cozinheiro ou Higieniza todos os 

equipamentos auxiliar de equipamentos e utensílios 

e utensílios cozinha utilizados nesta tarefa; 
i 
' 

i 

1 

Supervisionar Nutricionista 
Controle diário 

Supervisiona a 

as atividades ou técnica de 
de consumo e 

elaboração das 

nutrição 
ficha de 

' 
preparações; 

l preparação 

técnica 

1 

~-----~---~---~---~---_l ·----------~ 
IMED - lnstítuto de Medicinaf Estudos e Desenvolvimento 
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Arquivar Técnico de Arquiva o material em 

impressos nutrição pasta própria; 

Rotina: Pré preparo e preparo de cereais. Código RSND.13 

Atividade 

Consultar 

cardápio 

Solicitar 

produtos para 

preparação 

Separar os 

produtos 

alimentícios 

Receber e 

conferir os 

produtos 

---·--
Responsável Impressos Descrição 

Cozinheira ou Cardápio Toma conhecimento do 

auxiliar de qualitativo cardápio; 

cozinha ou 

despenseiro 

Nutricionista 
Controle diário Elabora e encaminha para 

de consumo despensa diária o 

quantitativo de gêneros a 

serem utilizados na 

preparação; 

Despenseiro 
Separa os gêneros Controle diário 

de consumo alimentícios para 

preparação; 

Cozinheiro e Controle diário 

auxiliar de de consumo Recebe e confere os itens 

cozinha solicitados; 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua !topeva, 202' f Conjunt"o 34_. Bela Vísto, São Poulô/5P 
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Realizar o pré 

preparo 

Realizar a 

cacção 

Higienizar 

utensílios e 

equipamentos 

Supervisionar 

as atividades 

Arquivar 

material 

Cozinheira e Ficha de Escolhe os cereais 

auxiliar de preparação 

cozinha técnica 
Submete os cereais ao 

processo de higienização 

Adiciona os temperos 

necessários para 

preparação 
Ficha de 

preparação 
Cozinheira 

técnica 
auxiliar de Submetendo o alimento 

cozinha do processo de cacção; 

Auxiliar de Higieniza todo o material 

cozinha utilizado na elaboração da 

preparação; 

Ficha de 

preparação e 

controle diário Supervisiona a 
Nutricionista, 

de consumo. elaboração dos preparas; 
técnica de 

nutrição 

Técnica de Arquiva formulários em 

nutrição pasta própria; 

IMED- Instituto de Medicína1 Estudos e Desenvolvimento 

Rua !tapeva~ 202 f Conjunto 34, Bela Vista, São Poula/.SP 
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Rotina: Pré preparo e preparo de legumes Código: R.SND.14 

Atividade 

Consultar 

cardápio 

Solicitar 

produto 

Selecionar os 

produtos do 

cardápio 

Receber os 

produtos 

Conferir os 

itens 

recebidos 

Responsável Impressos Descrição 

Cozinheiro, Cardápio Toma conhecimento do 

despenseiro, qualitativo cardápio qualitativo; 

auxiliar de 

cozinha 

Nutricionista 
Controle diário Elaborar e encaminhar 

de consumo para despensa diária o 

quantitativo de gêneros 

utilizados na preparação; 

Controle diário 
Separa os itens para 

Despenseiro de consumo 
elaboração do cardápio 

diário; 

Cozinheiro, Controle diário Receber os gêneros 

auxiliar de de consumo alimentícios; 

cozinha 

Cozinheiro, 
Verifica os produtos Controle diário 

auxiliar de 
alimentícios; de consumo 

cozinha 

Ficha de Seleciona os legumes 
Cozinheiro e 

preparação 

IMED-lnstituto de Medicína, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ftapew1, 202 j Conjunto 34, Beta Vísta, São Paufo/SP 

CNP!: 19,324.171/0001-02'" Te!efollt: /11) 3141-1128 
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Realizar o pré 

preparo 

Efetuar 

cocção 

Higienizar 

equipamentos 

de utensílios 

Decorar 

preparação 

Supervisionar 

as tarefas 

Arquivar 

material 

auxiliar de técnica Submete a higienização 

cozinheiro 
Aplica os temperos 

necessários para a 

preparação. 

Ficha de 
Aplica o alimento ao 

Cozinheiro preparação 
processo de cocção; 

auxiliar de técnica 

cozinheiro 

Auxiliar de Higieniza todos os 

cozinha e equipamentos e utensílios 

cozinheiro utilizados nesta tarefa; 

Cozinheiro Realiza ornamentação do 

prato; 

Ficha de 

preparação Supervisiona as 
Nutricionista 

técnica e atividades desta rotina; 

controle diário 

de consumo 
Técnica de 

Arquiva formulários em 
nutrição 

pasta própria; 

IMED- Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ftapeva~ 202 f Conjunto .34, Bela Vista, São PouJo/SP 

CNPJ; i9,324.J7J/OOOJ·02- Telefone: /11) 3141-1128 

www.fmed.org.br- projetos@imed.org,ln 

00523 



~ IMED 

Rotina: Recolhimento de bandejas dos pacientes Código: R.SND.15 

Atividade 

Recolher 

utensílios 

Observar 

Recolher 

resíduos de 

alimentos 

Higienizar 

utensílios e 

equipamentos 

_, __ 
---- -

Responsável Impressos Descrição 

Percorre cada enfermaria 1 Copeira 

recolhendo bandejas, 

baixelas e talheres, 

utilizados na refeição do 

comensal; 

Observa a aceitabilidade 
Nutricionista da dieta pela paciente 

(observação 1 - Caso o 

paciente não tenha uma 

aceitação favorável da 

dieta segue rotina 

R.SND.09 e R.SND.20); 

Retira os resíduos de 

alimentos das bandejas e 

baixelas 
Copeira 

Armazena os resíduos em 

saco plástico 

Volta ao setor de trabalho 

Copeira 
Higieniza os utensílios e 

equipamento utilizados 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua Jtapeva, 202 j Conjunto 34, Belo Vista, São Paufo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02- Telefone: /11) 3141-1128 

www.imed.org.br ·N projeto.s@imed.org.br 
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Rotina: Porcionamento e distribuição de refeições Código: R.SND.16 

para plantonistas. 

Atividade 

Observar o 

número de 

refeição 

Montar 

baixelas 

Organizar 

baixelas 

Transportar 

refeições 

Organizar o 

ambiente 

Responsável : Impressos Descrição 

Cozinheira e Controle diário Verifica quantitativo de 

copeira de refeições refeições; 

servidas 

Cozinheira e Porciona as baixelas de 

copeira refeição, cubas e 

sobremesa; 

Organiza as baixelas de 
Cozinheira e 

refeições, cubas e 
copeira 

sobremesa em carro de 

transporte de refeição; 

Copeira Dirige-se a UTI e entrega 

as baixelas dos 

comensais 

Percorre com o carro de 

refeições até a copa dos 

plantonistas 

Estaciona o carro de 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Raa itGpevtJ~ 202 J Conjunto 34, Bela Visto, São Pcw!o/SP 

CNPJ: 19-324.llJ/0001~02 ~ Telefone: (11j 3141-1128 

www.imed.org.bt ·- projctos@imed.org.br 
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Auxiliar na 

distribuição de 

refeições 

Higienizar 

equipamentos 

e utensílios 

Conferir 

material 

Copeira refeições 

Liga o balcão térmico 

Organiza os cubos com 

as preparações em 

balcão térmico, a 

sobremesa e suco na 

geladeira 

Expõe os talheres, pratos 

e copos sobre a mesa 

Auxilia o comensal no 

Copeira 
horário de refeição 

servindo sobremesa, suco 

e água 

Copeira Desliga os equipamentos; 

Realiza higienização dos 

utensílios e 

equipamentos; 

Organiza o ambiente; 

Conferir todo o material 

Copeira utilizado na copa; 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e De.senvolvimento 

Rua ftapeva, 102 f Conjunto 34, Bela Vista, São Paulo/SP 

CNPI: 19.324.171/000102- Telefone: (11) 3141·1128 

www.irrted.org,br - projetos@fmed.org.br 
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Limpar o 

ambiente 
Copeira e Comunica a 

auxiliar de coordenadora da limpeza, 

cozinha o término das atividades e 
Supervisionar 

está efetua a limpeza do 
atividades 

ambiente. 

Nutricionista 
Supervisiona todos as 

Téc. nutrição 
etapas desta rotina; 

1 

' 
1 

Rotina: Recolhimento e entrega de cafezinho e leite aos Código: 

funcionários. R.SN0.17 

Atividade 

Recolher 

garrafas 

térmicas 

Higienizar 

utensílios 

Receber 

gêneros 

alimentícios 

: Responsável Impressos 

Copeira 

Copeira 

Copeira 

Descrição 

Recolhe as garrafas 

térmicas em todos os 

setores do hospital 

Realiza higienização de 

garrafas térmicas; 

Recebe o café e o leite 

Controle diário Acondiciona em garrafa 

de consumo térmica devidamente 

!MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

RtHJ ítapeva, 202 f Conjunto 34, Bela Vista1 São Pauio/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02- Telefone: (11} 3141-1J2S 
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higienizada 

Distribuir as Copeira Distribui as garrafas nos 

garrafas seus respectivos setores. 

térmicas 

Rotina: Solicitação de produtos dietéticos Código: 

Atividade 

Solicitar 

produtos 

dietéticos 

Encaminhar 

pedidos 

Receber os 

itens 

solicitados 

--·- ., 
,.,, ________ 

RSND.18 

---·--···--·-
· Responsável Impressos Descrição 

: 

. 

Nutricionista Solicitação de Elabora o quantitativo 

material diário de produtos 

formulados 

Nutricionista 
Encaminha o pedido a 

Solicitação de 
farmácia 

material 

Despenseiro Recebe os produtos 
Solicitação de 

solicitados 
material 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Ruà ltap!'!Và, 202 f Conjunto 34, Bela Vistó., São Pcu.l!ô/SP 

CNPJ: 19324.171/0001"02- Teicfonti (11} 3141~1128 

www.imed.org.br = projetos@ímed.ôfg,br 
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Conferir os · Despenseiro Confere os produtos; 

produtos 

Técnico Coloca em pasta de 

Arquivar nutrição arquivo os impressos; 

solicitação de 
Solicitação de 

material 
material 

Rotina: Conduta dietoterápica para pacientes com alta Código: 

hospitalar 

Atividade 

Orientar o 

paciente 

Encaminhar 

pacientes 

para 

acompanham 

ente 

nutricional 

RSND.19 

Responsável Impressos Descrição 

Nutricionista Orientação Elabora um cardápio 

nutricional sugestivo 

Fornece orientação 

nutricional 

Distribui folders 

educativos 

Nutricionista 

Receituário 
Encaminha paciente par o 

médico 
ambulatório a fim de dar 

continuidade ao 

tratamento nutricional: 

IMED - Instituto de Medícína, Estudos e Desenvolvimento 

Rua Jtapew1, 202 f Conjunto 34, Belo Vísta, São Pauio/SP 

CNPJ,' 19.324.171/0001··02 - Telefone: {11j 3141-1128 

www.ímed,org,hr - prú}t'tos@fmed,org.br 
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Rotina: Pré preparo e preparo de lanches e ceia 
1 Código RSND.20 

Atividade 

Prescrever as 

dietas 

Tomar 

conhecimento 

das 

prescrições 

Solicitar 

produtos para 

preparação 

Separar os 

produtos 

i . ----
! Responsável Impressos Descrição 

; 

Nutricionista Mapa de Elabora todas as 

lanche e ceia preparações a serem 

utilizadas de acordo com 

os tipos de dietas e 

patologias: 

Mapa de Consulta as prescrições 

Copeira 
lanche e ceia dos lanches e ceia; 

Controle diário Elabora quantitativo de 

Nutricionista de consumo gêneros para as 

preparações 

Encaminha o quantitativo 

de produto 

Despenseiro Controle diário Separa os itens 

de consumo solicitados; 

IMED - tnstítuto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua itapeva~ 202 f Conjunto 34, Bela Vista, Sdo Pauio/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001·02-Te/efone: /11) 3141·1128 

www.fmed.org,br - projetos@1lmed.org,br 
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Conferir os 

produtos 

Higienizar os 

equipamentos 

e utensílios 

Efetuar o pré 

preparo 

Realizar o 

preparo 

Supervisionar 

as atividades 

Confere os gêneros 

necessários para 
Copeira Controle diário 

preparação do cardápio; 
de consumo 

Higieniza os 

Copeira equipamentos e utensílios 

a serem utilizados nesta 

tarefa; 

Separa os gêneros 
Ficha de alimentícios 

Copeira 
preparação 

técnica Submete as frutas ao 

processo de higienização 

Efetua o corte conforme 

preparação 

Realiza o preparo dos 

lanches e ceia conforme 
Copeira Ficha de 

ficha de preparação; 
preparação 

técnica 

Supervisiona todas as 

Nutricionista e etapas desta rotina. 

técnica de 

nutrição 

JMED -Instituto de Medicína1 Estudos e Desenvolvimento 

Rua itapeva; 202 f Conjunto 34, Bela Vista, São Paulo/SP 

CNPj: 19.324.171/0001-02 - Telefone: /11) 3141-1128 

www.imed.org.br - projetos@imed.org.br 
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Rotina: Pré preparo e preparo de sobremesa Código: RSND.21 

Atividade 

Elaborar 

cardápio 

Solicitar 

produtos para 

preparação 

Selecionar os 

produtos 

Receber os 

itens 

solicitados 

Higienizar 

equipamentos 

e utensílios 

Realizar o pré 

Responsável Impressos Descrição 

Nutricionista Cardápio Planeja cardápio; 

qualitativo 

Elabora e encaminha para 

Controle diário despensa diária o 
Nutricionista 

de consumo quantitativo de gêneros 

utilizados na preparação; 

Despenseiro Separa o quantitativo de 
Controle diário 

gêneros alimentícios 
de consumo 

parra elaboração do 

cardápio; 

Copeira Controle diário Recebe e confere os 

de consumo produtos alimentícios; 

Higieniza todos os 

equipamentos e utensílios 

utilizados nesta atividade; 
Copeira 

Escolhi os gêneros 

Ficha de 
alimentícios 

/MED -Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua !tape110, 202 ! Coníunto 34, Bela Vista, São Pauio/SP 

CNPJ: 19,324.171/0001-0l. ·- Telefone: (11} 3141-1128 

wwwJmed,úrg,br- projetos@fmed.org,br 
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preparo Copeira preparação Submete os produtos ao 

técnica processo de higienização, 

caso necessário 

Efetua o corte se 

necessário 

Realizar Realiza o preparo e 

preparo, Ficha de montagem da sobremesa 

montagem e 
Copeira 

preparação 
Ornamenta o prato se 

ornamentação técnica 
necessário 

do prato 

Supervisiona todas as 
Supervisionar 

etapas desta rotina; 
as atividades Nutricionista 

Efetua a limpeza da área 
Higienizar 

de trabalho, 
utensílios e Copeira equipamentos e 
equipamentos 

utensílios; 

-

Rotina: Escala de serviço Código: RSND.22 

Atividade 

Elaborar 

escala de 

Responsável Impressos Descrição 

---

Nutricionista Escala de Verifica os funcionários 

serviço que estão de férias e 

! 
! 

IMED - Instituto de Medicína, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ltapeva, 202 f Conjunto 34, Selo Vista; São Pouio/SP 

CNPJ: 19324.171/0001·02- Telefone: {11) 3141-1128 
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J 
serviço 

Digitar escala 

Conferir 

escala 

-
licença 

Distribui os funcionários 

em quatro turmas (A, B , 

e D) e dois turnos diurno 

e noturno 

Separa as copeiras por 

blocos, UTI, PS e apoio 

! Distribui os funcionários 

de acordo com a carga 

horária 

Inclui folga e plantões 

Escala de 

serviço Digita escala de serviço; 
Secretária 

Escala de Realiza a correção da 
Nutricionista 

serviço escala; 

Escala de Encaminha escala de 

Nutricionista serviço e livro serviço ao setor de 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua Jtapeva, 202 f Conjunto 34, Bela Vista, São Paulo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02 ... Teiefo11e: {11) 3141-1128 
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! de protocolo pessoal; 

Encaminhar 

escala de 

serviço 

Setor de Livro de Recebe escala de serviço 

desenvolvime protocolo e 

nto humano escala de 
Assina protocolo de 

serviço 
recebimento 

Receber 

escala de 

serviço 

Procedimentos Técnicos 

P.SND.01 - Recebimento de alimentos 

P.SND.02 -Armazenamento de gêneros perecíveis 

P.SND.03 -Armazenamento de gêneros semi-perecíveis não perecíveis 

P.SND.04 - Preparo de vegetais 

P.SND.05 - Preparo de carnes 

P.SND.06 - Higiene dos alimentos 

P.SND.07 - Higiene pessoal dos colaboradores 

P.SND.08 - Higiene de equipamentos, utensílios e ambientes 

P SND 09 - Higiene do local de trabalho 

P SND 1 O - Higienização das mãos 

P.SND.11 - Preparo de dietas por sonda. 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua Jtapeva, 202 j Conjunto 34, Belo Vista, São Paufa/SP 

CNPJ; 19324,171/0001·02- Telefone: (11} 3141-1123 

www,imed.org.br - projetos@)fmed,org,br 
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Procedimento: Recebimento de alimenios Código P SND.01 

1. Definição: 

É uma das primeiras etapas de controle higiênico sanitário e é constituído 

por atividades de conferência da qualidade do produto alimentar recebido 

l 2. Objetivo: 

Evitar contaminação cruzada 

Evitar que o produto, a ser entregue, seja de baixa qualidade 

3. Indicação e contra indicação: 

Indicado a fim de assegurar em produto de qualidade, evitando perda e 

elevação do custo. 

4. Responsável: 

Despenseiro, técnico de nutrição e nutricionista 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: 7 
-Nao se aplica 

16 Matecial oeressério 
-~I 

Caixas plásticas 

Balança 

Termômetro 

7. Descrição do procedimento: 

Observar na entrega do produto, se o veículo apresenta-se em condições 

adequadas de higiene e conservação; 

IMED- instituto de Medicina, Estudos e Desenvofvímento 

Rua ltapeva, 202 J Conjunto 34, Bela Vista; São Paufo/SP 

CNPJ: 19.324.171/000102 -- Telefone: i11/ 3141-1128 

www.fmed.org,br- projeto5((Pímed,org.br 
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Observar se os entregadores estão adequadamente limpos e 

uniformizados 

Receber, caso haja mais de um fornecedor, aguardando, os produtos na 

seguinte ordem: 

Alimentos perecíveis resfriado e refrigerado 

Alimentos perecíveis congelados 

Alimentos perecíveis em temperatura ambiente 

Alimentos não perecíveis 

~--~--------------------~ --------, 
OBS.: Esta ordem vale também para remoção e armazenamento. 

Retirar toda a mercadoria da embalagem e acondicionar em caixas 

plásticas ou ganchos (carnes) 

Depositar as caixas e os ganchos sobre estrados e não diretamente no 

chão 

Manter as diferentes mercadorias, separadas na área de recebimento 

Verificar as características sensoriais do produto (cor, odor, sabor e 

textura) 

Observar data de validade do produto 

Verificar as condições de acondicionamento: embalagem limpa e integra, 

data de validade 

Comunicar as ocorrências com o fornecimento dos produtos para 

posterior no livro de ocorrência do setor 

8. Orientação pós-procedimento: 

Não se aplica 

IMfD - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ltapeva, 202 f Conjunta 34, Belo Visto, .São Prwlo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001·02- Telefone: (11/ 3141-1128 
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9. Pontos críticos: 

Conferência inadequada do produto 

1 O. Registro: 

Livro de ocorrência 

Procedimento: Armazenamento de Gêneros 

Perecíveis 

1. Definição: 

Código:P.SND.02 

É a guarda de alimentos a fim de garantir a adequada conservação dos 

produtos alimentícios 

2. Objetivo: 

Dispor os gêneros alimentícios de maneira correta 

Ter acesso fácil aos alimentos a serem utilizados. 

3. Indicação e contra indicação: 

~~:::,"::::::·:::,:::rnbieote '''"'"""'º rnelho, os prnd=-
4. Responsável: Despenseiro 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: Não se aplica 

6. Material necessário: 

Termômetro 

Câmaras frigoríferas 

IMED -Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua Jtapeva, 102 j Conjunta 34, Befo VistaJ São Poulo/SP 

CNPJ: 19.324.171í0001·02- Telefone: /11) 3141-1123 
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Estrados 

Caixas plásticas 

r----------------------------~--------

7. Descrição do procedimento: 

Dispor as caixas e/ou ganchos sobre os estrados e nunca diretamente ao 

chão, com o espaçamento que garanta a circulação do ar frio 

Armazenar os alimentos depois de abertos, par afora das embalagens 

originais, em caixas ou depósitos plásticos devidamente higienizados 

Observar a data de validade de forma que os produtos mais antigo sejam 

removidos antes, e que o tempo de permanência obedeça aos prazos 

estabelecidos pelo fabricante 

Informar o quantitativo de produtos perecíveis armazenados 

semanalmente 

Acondicionar os produtos de acordo com a temperatura adequada (vide 

tabela 1) 

Controlar diariamente as temperaturas das câmaras em intervalo de até 

quatro horas 

Registrar no formulário de controle da temperatura das câmaras 

Comunicar imediatamente qualquer alteração no produto ou câmaras 

frigoríficas 

PRODUTO TEMPERATURA ºC 

Hortifrutigranjeiros 4 a 10ºC 

r-----------------t----------·-- -

Carnes, aves e pescados O a 4°C 

JMED -instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua itopeva, 201 j Conjunto 34, Bela Vista, São Pauia/SP 

CNPji 19.324.171/0001-02 - telefone: (J 1J 3141-1118 
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I ª· Orientação pós-procedimento: 

Não se aplica 

9. Pontos críticos: 

Deficiência no critério de tempo e temperatura 

Deficiência no controle da data de validade. 

1 O. Registro: 

Controle de temperatura das câmaras frigoríficas. 

~------------------------------ --

1 Procedimento: Armazenamento de gêneros semi

perecíveis e não perecíveis 

1. Definição: 

É a guarda de alimentos a fim de garantir a adequada conservação dos 1 

produtos alimentícios em temperatura ambiente 

2. Objetivo: 

Dispor os gêneros alimentícios de maneira correta para evitar perdas e 

contaminações 

Ter acesso fácil dos gêneros a serem utilizados 

Evitar contaminação do produto 

3. Indicação e contra indicação: 

Indicado para o adequado armazenamento dos gêneros, evitar perdas do 

~p_r_o_d_u_to_, e_co_n_o_m_i_a_d_e_te_m_p_o_,_m_o_v_i_m_e_n_t_o_e_e_m_c_o_n_s_e_q_ue_·_n_c,_·a_c_u_s_t_o_s_~_j 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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14. Responsável: Despenseiro, técnica de nutrição 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: Não se aplica 

f--~~---------------------------------j 

6. Material necessário: 

Termômetro 

Gêneros alimentícios 

Etiquetas 

Prateleiras 

Armários 

Estrados. 

7. Descrição do procedimento: 

Não armazenar alimentos junto com produtos químicos de higiene e 

limpeza 

Manter o material descartável separado dos demais produtos 

Afastar os produtos do piso e parede, para evitar o contato com a 

umidade e facilitar a limpeza 

Retirar as caixas ou equipamentos danificados, incompletos ou fora de 

uso, das áreas de armazenamento 

Colocar em locais apropriados os produtos destinados a devolução, não 

comprometendo a qualidade dos demais produtos armazenados 

Dispor os produtos obedecendo a data de fabricação de acordo com o 

principio PEPS - primeiro que entrar primeiro que sair 

Verificar a data de validade, de forma que o produto seja utilizado antes 

JMED -Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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da data de vencimento 

Comunicar imediatamente à nutricionista, em caso de irregularidade no 

produto 

Acondicionar, qualquer alimento com sua embalagem original aberta, em 

outro recipiente limpo e armazenar sob refrigeração se necessário 

8. Orientação pós-procedimento: Não se aplica. 
-----------~-, 

9. Pontos críticos: Deficiência no controle da data de validade. 

1 O. Registro: Não se aplica. .._J 
Procedimento: Preparo de vegetais i Código: P.SND 04 -, 

1. Definição: 

É a descrição de todas as etapas de preparação do alimento desde a 

higienização, até o consumo a fim de que entre a contaminação. 

2. Objetivo 

Garantir uma alimentação isenta de agentes patogênicos 

Evitar contaminação dos alimentos 

3. Indicação e contra indicação: 

Indicado para a manipulação de frutas e verduras antes do preparo e 

consumo. 

4. Responsável: 

Cozinheiros, auxiliares de cozinha e copeiras 
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5. Orientação ao paciente pré-procedimento: 

Não se aplica 

6. Material necessário: 

Tábua de corte para legumes 

Depósitos plásticos 

Hipocloreto de sódio 

Vinagre a 2% 

Faca 

Cuba 

Luvas descartáveis 

7. Descrição do procedimento: 

Selecionar os hortifrutigranjeiros, com a retirada das folhas, legumes e 

frutas danificadas 

Lavar em água corrente folha a folha, no caso de verduras, e uma a um 

no caso de frutas e legumes 

Imergir em água clorada potável utilizando concentração de solução de 

hipocloreto de sódio a 200 ppm de cloro ativo (100ml para cada 1 0lts) não 

deixe nenhum alimento sem contato com água clorada 

Escorra os resíduos, se possível eliminando as sobrenadantes 

Imergir em água com vinagre a 2% (dois litros de vinagre para 1 litros de 

1 água), por quinze minutos; 

1 Esroccec os ces;doos 
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Cortar, montar e decorar com o uso de luvas descartáveis 

Colocar em espera para distribuição na câmara a temperatura máxima de 

10ºC 

Resfriar após o cozimento em temperatura ambiente até atingir 55ºC e 

armazenadas sob refrigeração até atingir a temperatura de 4°C em duas 

horas 

Distribuir no máximo 1 0ºC e quando estiver acima ficam expostos por no 

máximo duas horas com as respectivas sobras desprezadas; Armazenar 

separadamente os alimentos crus e cozidos 

OBS.: na etapa de higienização, no caso do vegetal apresentar grau de 

sujidade muito alto, lavar em água corrente por várias vezes até a 

remoção completa das sujidades. 

8. Orientação pós-procedimento: 

Não se aplica. 

9. Pontos críticos: 

Inadequada cloragem da água 

Deficiência no tempo e temperatura 

1 O. Registro: 

Não se aplica 

---------~···-

P __ ro_c_e_d_im_e_n_to_:_P_r_e_p_a_ro_d_e_c_a_rn_e_s ___ ==7Código:P SNÕ~ 

1 
1. Definição: 

É responsável pelo corte, preparo, armazenamento e distribuição das 
1 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua !tapeva, 202 f Conjunto 34, Belo Visto, São Pauio/SP 

CNPJ; 19,324.171/0001"02- Telefone: (11! 3141-1128 

www.lmed.org,br- projetos@imed.org,br 

005~? 



~ ltvlED 

carnes. 

2. Objetivo: 

Evitar contaminação por micro-organismos patogênicos 

Reduzir os riscos de contaminação 

3. Indicação e contra indicação: 

Indicado para a adequada manipulação no preparo 

4. Responsável: 

Cozinheiros, e auxiliares de cozinha. 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento 

Não se aplica. 

6. Material necessário: 

Tábua de carne 

Faca 

Depósito plásticos 

Panelas 

Fogão industrial 

Forno industrial 

C----------------------------------···--
7. Descrição do procedimento: 

Pegar a tábua de alimento de uso exclusivo, para carnes, aves e 

pescados, devidamente higienizados 

1 

Não higienizar as mãos ou utensílios no tanque, caso algum produto 
1 
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esteja em descongelamento em água corrente no seu interior 

Descongele em água corrente em tanque com água fria, a temperatura 

externa do alimento não deve ultrapassar a 4ºC 

Não recongelar qualquer alimento 

Descongelar em câmara refrigerada até 4ºC por no máximo duas horas 

Utilizar está área somente para manipulação de carnes cruas, sendo 

vetada a manipulação de produtos prontos para o consumo nessa área 

Manipular exclusivamente todas as carnes cruas na área determinada 

para este fim 

Higienizar os utensílios, equipamentos e ambiente com detergente neutro 

e o enxague final com solução de hipocloreto de sódio a 200 ppm de cloro 

ativo 

Cozinhar os alimentos até atingirem 74°C por pelo menos cinco minutos 

em intervalo de tempo máximo de duas horas 

Colocar em espera par distribuição a temperatura superior a 60ºC ou 

inferior a 1 0ºC 

Distribuição o alimento em temperatura superior a 60°C ou inferior a 10°C 

Não manipular o alimento, acima de trinta minutos, se a temperatura for 

inferior a 60°C ou superior a 1 0ºC 

Reaquecer o alimento sempre que a temperatura do alimento atingir 

índices inferiores a 60ºC antes da distribuição, desde que não tenha 

ultrapassado o período de duas horas 

Desprezar o alimento caso os índices não estejam de acordo com o item 

anterior 
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8. Orientação pós-procedimento: 

Não se aplica 

9. Pontos críticos: 

Falta de higiene na manipulação do alimento 

Deficiência no critério tempo e temperatura 

10. Registro: 

Não se aplica. 

1 Procedimento: Higiene dos alimentos Código:P.SND.06 

1. Definição: 

É o processo que visa a higienização e a manutenção da higiene dos 

alimentos, evitando contaminações. 

2. Objetivo: 

Reduz o risco de contaminação por micro-organismos patogênicos. 

-·---.---·----------
3. Indicação e contra indicação: 

Indicado para adequado manuseio dos alimentos. 

4. Responsável: 

Cozinheiros, auxiliares de cozinha e copeiras. 

-- --· 
5. Orientação ao paciente pré-procedimento: 

Não se aplica. 
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6. Material necessário: 

Hipoclorito de sódio 200 ppm 

Caixas plásticas 

7. Descrição do procedimento: 

Utilizar as frutas, verduras e legumes somente após serem higienizados 

de acordo com P.SND.04 

Manter todos os alimentos cobertos sempre com tampa ou pano 

devidamente higienizados 

Manipular os alimentos prontos somente com pegadores, garfos e 

travessas ou com as mãos protegidas com as luvas descartáveis 

Desprezar imediatamente os alimentos que caírem no chão 

Não falar, tossir , nem espirrar sobre os alimentos e utensílios 

Degustar os alimentos usando talheres e pratinhos, não voltando a tocar 

nos alimentos 

Usar exclusivamente o refeitório para qualquer refeição, evitando usar as 

áreas de serviço para esta finalidade 

Manter separado os alimentos crus e cozidos, em todas as fases de 

armazenamento, preparado, cozimento e ao servir 

Manter os alimentos em temperatura ambiente, somente o mínimo de 

tempo necessário (trinta minutos) 

Evitar as temperaturas de risco, conserve abaixo de 4°C ou acima de 

60ºC 

Fechar adequadamente as portas das câmaras frias 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvalvímento 
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Transferir para recipientes adequados com tampa os alimentos que 

sobrarem nas latas, identificando através de etiquetas o prazo de validade 

dos enlatados, após abertos é de vinte e quatro horas. desde que 

armazenados no máximo a 60ºC 

Comunicar a nutricionista qualquer quebra ou defeito de equipamento 

Informar ao nutricionista imediatamente a presença de baratas, ratos ou 

seus dejetos na cozinha e nas áreas ao redor 

Realizar a cada seis meses a análise da água do setor 

Observar se no interior do alimento atingiu 7 4°C por cinco minutos dentro 

do intervalo máximo de duas horas 

8. Orientação pós-procedimento 

Não se aplica. 

19. Pontos críticos: 

Deficiência no critério tempo e temperatura 

Deficiência no acondicionamento do alimento 

Deficiência na dosagem de hipocloreto de sódio 200 ppm 

___ __J 

1 O. Registro: 

Não se aplica 

Procedimento: Higiene pessoal dos colaboradores Código: P SND 07 

1. Definição: 

Estabelece-se nos procedimentos a fim de melhor apresentarmos para a 
~----·-----------------------~----
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.J 
manipulação de alimentos. 

2. Objetivo: 

Descrever as condições adotadas para atender os requintes a higiene 

pessoal dos colaboradores e visitantes. 

3. Indicação e contra indicação: 

Indicado a todos os colaboradores do setor de nutrição e dietética. 

4. Responsável: 

Nutricionista e colaboradores do SND. 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: 

Não se aplica. 

6. Material necessário: 

Sabão neutro 

Álcool ?OºC 

Uniforme 

Luvas descartáveis 

Banho 

Mascaras 

Proteção para dedos. 

7. Descrição do procedimento: 

Dirigir-se ao vestuário e tomar banho 
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Não usar perfumes e/ou desodorantes com cheiro forte 

Usar uniformes limpos e completos 

Manter o cabelo curto, aparado e preso sob a touca 

Manter as unhas curtas e aparadas, jamais esmaltadas 

Escovar os dentes após as refeições 

Limpar, cobrir e proteger qualquer ferimento 

Evitar fumar, comer ou mastigar goma na área de serviço 

Não usar acessórios ou bijuterias 

Usar luvas descartáveis sempre que necessário e não dispense a 

lavagem frequente das mãos 

Comunicar a chefia direta qualquer ocorrência de ferimento ou doenças 

transmissíveis por alimentos (higienizar as mãos conforme descr.ito no _I 
P.SND.10.) 

8. Orientação pós-procedimento: 

' 

Não se aplica 1 

"-g ___ P_o_n_t_o_s_c_r-ít-ic_o_s_: --------------------------~ 

Não se aplica. 

1 O. Registro: 

Não se aplica 
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Procedimento: Higiene de equipamentos, utensílios TCódigo P SND 08 

e ambiente 
1 

1 , 
' 
i 

1. Definição: 

São etapas de limpeza, desinfecção e sanitização dos equipamentos e 

utensílios para sua utilização. 

2. Objetivo 

Evitar contaminação dos alimentos. 

3. Indicação e contra indicação: 

Procurar realizar a operação antes e após o manuseio dos equipamentos 

e utensílios. 

4. Responsável: 

Cozinheiros, auxiliares de cozinha e copeiras. 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: 

Não se aplica. 

6. Material necessário: 

Esponja 

Sabão neutro 

Hipoclorito de sódio 

Escova de nylon 

7. Descrição do procedimento: 

Higienizar todos os equipamentos, utensílios, bancadas e áreas com 
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detergente neutro 

Enxaguar ou pulverizar com solução aquosa de hipoclorito de sódio a 200 

ppm de cloro (100ml para cada dez litros). ou álcool a 70°C 

Remover, para o caso de equipamentos e áreas com grande acúmulo de 

incrustações, com aplicação de produto desincrustante com permanência 

de no mínimo trinta minutos. Após a desincrustação, higienize conforme 

descrito no item anterior 

Desinsetize e desratize a cada seis meses, dependendo das condições 

apresentadas 

Verificar o tipo de produto utilizado 

Guardar os produtos de limpeza e materiais de escritório em área limpa, 

organizada e separadas dos produtos alimentícios 

Verificar a escala de limpeza semanal 

Manter sempre limpo e protegido com tampa os depósitos de lixo 

8. Orientação pós-procedimento: 

Não se aplica. 

9. Pontos críticos: 

Deficiência na higienização dos equipamentos e utensílios. 

e----------------------~- __________ " __ _ 
1 O. Registro: 

LN_ª_-º_s_e_a_p_l-ic_ª _______________________ ~ 
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Procedimento: Higiene do local de trabalho !Código P SND 09 

. ---
1. Definição: 

Consiste na lavagem e organização de todo o ambiente de trabalho. 

2. Objetivo 

Reduzir o risco de contaminação 

Evitar a contaminação por micro-organismos patogênicos 

3. Indicação e contra indicação: 

Não se aplica. 

4. Responsável: 

Cozinheira, despenseiro, copeira e auxiliar de serviços gerais. 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: 

Não se aplica. 

6. Material necessário: 

Vassoura 

Detergente neutro 

Hipoclorito de sódio 

Rodo 

7. Descrição do procedimento: 

Higienizar rigorosamente o local para preparação dos alimentos conforme 

P SND 08 

! Evitar tocar nos locais que entram diretamente em contato com os 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvímento 

Rua !tCipeva~ 201 f Co11junto 34, Bela Vista, $ão Paulo/SP 

CNPj: 19,324.171/0001·02- 'telefone: (11) 314J.-1128 

www.fmed,org.br - pmjetos@,'fmed,org,br 

oos~; 



~- IMED 
~ 

alimentos 

Cobrir as bandejas e talheres após o processo de higienização 

Não higienizar as mãos nas pias usadas para manusear os alimentos e 

vice versa 

Não permitir a permanência de animais nas áreas de preparo e 

armazenamento de alimentos 

Manter o lixo em depósito apropriado tampados e removidos sempre que 

estiverem cheios 

Não permitir o uso de toalhas de pano na cozinha, usar apenas papel 

toalha descartável 

8. Orientação pós-procedimento: 

Não se aplica. 

9. Pontos críticos: 

Não se aplica. 

e--------------------------------- --

1 

10. Registro: 

Não se aplica. 

Procedimento: Higienização das mãos i Código: P.SND.10 

, 

1. Definição: 

A higienização das mãos elimina e ou reduz os micro-organismos 

patogênicos veiculados pelo manipulador. 

2. Objetivo 
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Evitar a contaminação do alimento. 

3. Indicação e contra indicação: 

Inicio do trabalho 

Antes e após a execução de qualquer atividade do setor de nutrição e 

dietética 

Após o uso sanitário e fumar 

Após tocar em lixo e sujeiras 

Após manusear dinheiro ou após outras atividades que impliquem 

1 contaminação das mãos 

~ 4. Responsável: 

Todos os colaboradores do SND. 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: 

Não se aplica. 

6. Material necessário: 

Água potável 

Sabonete neutro 

Escovinha de nylon 

Álcool a 70% 

Papel toalha 

7. Descrição do procedimento: 

Enxaguar em água corrente 
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Ensaboar com sabonete neutro 

Esfregar as mãos e antebraço com escova de nylon retirando todos as 

sujeiras 

Enxaguar em água corrente 

Secar a mão em papel toalha branca 

Sanitizar com álcool a 70% 

O8S.: A escova de nylon deve ser enxaguada e imersa em álcool a 70% 

devendo ser trocada a cada período de no máximo seis horas. 

8. Orientação pós-procedimento: 

Não se aplica. 

9. Pontos críticos: 

Lavagem inadequada das mãos. 

1 O. Registro: 

Não se aplica. 

~--------------------~~---~--------
Procedimento: Preparo de dietas por sonda Código: P SND.11 

1. Definição: 

Consiste na preparação manual das dietas por sondas, utilizadas por 

pacientes com incapacidade de alimentar-se. 

2. Objetivo: 

Evitar contaminação cruzada 
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~ 
Preparar as dietas por sonda de maneira adequada 

3. Indicação e contra indicação: 

Nas prescrições de dietas por sondas nasográstricas, nasoenterais, 

sondas por jejunostomia. 

4. Responsável: 

Copeiras. 

5. Orientação ao paciente pré-procedimento: 

Não se aplica. 

6. Material necessário: 

Utensílios de copa 

Liquidificador 

Etiquetas para identificação 

~------------------------------------j 
7. Descrição do procedimento: 

Higienizar o local de preparação de acordo com P.SND.08 

Ler a prescrição da dieta 

Separar os utensílios a serem utilizados 

Solicitar material 

Dissolver o produto em água previamente fervida 

Acondicionar em frascos ésteres para sondas, já previamente 

identificadas 

Entregar a dieta a auxiliar de enfermagem responsável pelo paciente 
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8. Orientação pós-procedimento: 

Não se aplica. 

9. Pontos críticos: 

Água utilizada para o preparo 

Utensílios e equipamentos mal higienizados 

1 O. Registro: 

Não se aplica. 

Dimensionamento de Recursos Humanos - organização do pessoal 

Este dimensionamento segue as recomendações da Resolução do Conselho 

Federal de Nutrição - CFN Nº 600, de 25 de Fevereiro de 2018 que dispõe sobre a 

definição das áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições, indica parâmetros 

numéricos mínimos de referência, por área de atuação, para a efetividade dos 

serviços prestados á sociedade e dá outras providências. 

Cabe ressaltar que hoje no cenário hospitalar, após a instituição dos estatutos do 

idoso e de crianças hospitalizadas, reconhece-se a necessidade do fornecimento de 

refeições aos acompanhantes, além de pacientes internados. 

As recomendações abaixo descritas resultaram dessas discussões, com os 

integrantes do Grupo de Trabalho: 

1 nutricionista/ 500 refeições produzidas I dia 

1 oficial administrativo I 200 leitos 

1 pessoal auxiliar I 70 refeições produzidas I dia 
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Nutrição Clínica 

A nutrição clínica corresponde às atividades desenvolvidas pelo SND voltadas à 

orientação nutricional a um determinado grupo de pacientes, cuja patologia de base 

ou problema apresentado exija cuidados dietoterápicos. 

Para os programas assistenciais de orientação nutricional a desnutridos, obesos 

mórbidos, diabéticos, hipertensos, pacientes com alterações de triglicérides, 

colesterol e outros, a instituição deverá dimensionar o número de nutricionista de 

acordo com a programação e a demanda desses programas. 

Nº de nutricionistas = hora-assistencial x nº de pacientes-dia x dias da semana / 

Jornada semanal 

Calcula-se em 20 minutos o tempo médio necessário para a assistência nutricional a 

um paciente em acompanhamento programático. 

Como parâmetro de produção de serviço observou-se na literatura o seguinte índice: 

• 5 refeições/ paciente/ dia; 

• 3 refeições I acompanhante / dia; 

• 1 refeição /funcionário/ dia. 

Descrição dos Cargos 

1. Cargo: Nutricionista 2. Subordinação: Gerente 

de Unidade 

3. Área: Setor de Nutrição e Dietética 4. Categoria: 

5. Objetivo: Planejar, orientar e supervisionar toda a área de produção e 

dietoterapia, seguindo os princípios da nutrição. 

6. Atribuições: 
·-·~----

!MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua !topeva, 202 / Conjunto 34, Belo Vista, São Paufo/SP 

CNPJ: L9.324.171/0001-02- Telefone: {11} 3141·1128 
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Planejar cardápios e formular dietas normais e especiais 
--~ 

Elaborar previsão de consumo periódico de gêneros alimentícios e 

materiais 

Supervisionar o recebimento e estocagem de gêneros alimentícios e 

materiais adquiridos 

Orientar e supervisionar o preparo, a cocção, porcionamento e distribuição 

de refeições para pacientes e funcionários 

1 Requisitar, de acordo com o movimento de funcionário e pacientes, o 

número necessário de refeições normais e especiais 

! 

Entrevistar pacientes e familiares, orientando-os sobre a necessidade de 

observância das dietas 

Constatar aceitação das dietas, introduzindo possíveis modificações, a fim 

de atender solicitações dos pacientes 

Acompanhar a evolução do paciente, pesquisar novas dietas, documentar 

e apresentar resultados 

Proceder a orientação dietética e educação alimentar para pacientes 

internados e de ambulatório 

Participar de equipes multiprofissionais no atendimento a pacientes 

internados 

Colaborar na execução e atualização do manual de dietas do hospital 

Participar dos programas de estágio, treinando e educação em serviço 

Providenciar conserto e reposição de material e equipamentos 

Zelar pela limpeza, ordem e controle do material, equipamento e área de 

trabalho 

"----------------------------~---~ 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvo!vímenta 

Rua !topeva, 2.02 f Conjunto 34, Bela Visto, Sifo Paufo/SP 

CNP!: 19.324.171/0001-02-- Telefone: (11) 3141"1128 

www.imed.org.br "- projetos@fmed.org.br 
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Participar de reuniões técnico administrativos 

Encaminhar relatórios de atividades 

Cumprir normas e rotinas da instituição 

Desempenhar tarefas afins 

1------

7. Escolaridade Necessária: 3° grau completo. 

8. Experiência Necessária: Até um ano. 

9. Responsabilidades: 9.2. Por informações 

confidenciais: 
9.1. Por supervisão: 

X Sim Não --
X Sim Não --

(especificar, se houver) 
(especificar, se houver) 

"-~-
1 O Observações: 

--

~·-··----------------------------------
1. Cargo: Coordenação/ nutricionista. 2. Subordinação: Gerente 

de Unidade. 

3. Área Setor de Nutrição Dietética. 4. Categoria: 

5. Objetivo: Coordenar, dirigir, planejar e supervisionar todas as atividades 

referentes ao setor de nutrição e dietética, estabelecendo normas e 

diretrizes técnicas e administrativas e avaliar os resultados obtidos. 

6. Atribuições: 

Programar e estabelecer as normas e diretrizes técnicas administrativas de 

acordo com a instituição 

Estudar propor e dirigir métodos uniformes de trabalho 

! 

IMED - instítuto de Medicína, Estudos e Desenvolvimento 

Rt10 itapeva; 202 f Conjunto 34, BeiG Vista, São Paufo/SP 

CNPJ: 19.324,171/0001-02-Teiefone: /11/ 3141-1128 
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~ IMED _;· 
Planejar, coordenar e controlar a execução dos programas de trabalho do 

serviço 

Propor e administrar o quadro pessoal do serviço 

Orientar e colaborar nos programas de ensino e de educação em serviço 

Estudar o provimento de gêneros alimentícios e materiais necessários ao 

desenvolvimento das atividades do serviço 

Controlar o material e equipamento do serviço 

Promover a padronização de dietas e cardápio elaborados 

Controlar a quantidade e qualidade das dietas preparadas 

Providenciar coleta de amostra de alimentos para análise 

Orientar, supervisionar e avaliar a qualidade dos cuidados dietéticos 

dispensados aos pacientes 

Manter relacionamento funcional com as demais áreas do hospital 

Representar o serviço intensamente e externamente, quando requerido 

Convocar e presidir reuniões com seus subordinados 

Cooperar com as instituições de ensino e pesquisas no que se refere à 

nutrição e dietética 

Apresentar relatórios periódicos das atividades do serviço 

Avaliar os programas de trabalho e o desempenho do pessoal do serviço 

Cumprir e fazer cumprir ordens de serviço e regulamentos do hospital 

7. Escolaridade Necessária: 3° grau completo. 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ftapeva, 202 j Conjunto 34, Belú Vista, São Pauio/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02- Telefone: (11} 3141-1128 

www.imed,org.hr-- projetos.@Jímed,org.br 
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8. Experiência Necessária: De um á três anos. 

9. Responsabilidades: 9.2. Por informações 
confidenciais: 

9.1. Por supervisão: 
X Sim Não --

X Sim Não (especificar, se houver) 
--

( especificar, se houver) 

10. Observações: 

1. Cargo: Técnica de Nutrição. 2. Subordinação: 

Coordenador. 

3. Área: Setor de Nutrição e Dietética. 4. Categoria: 

5. Objetivo: Auxiliar no supervisionamento e administração do serviço de 

nutrição e dietética, contribuindo na qualidade a assistência nutricional do 

indivíduo. 

. -·· -·~ 
6. Atribuições: 

Auxilia na coleta e registro de informações do movimento das refeições de 

pacientes e colaboradores 

Auxilia no supervisionamento de preparações dos alimentos 

acondicionamento, distribuição e higienização 

Manter atualizado os mapas de dietas das copeiras, a relação nominal de 

pacientes, as respectivas dietas e as observações do nutricionista 

Registrar sobra de alimentos e porções recusadas pelos pacientes e 

funcionários para fins de cálculo nutricional 

Preparar, atualizar e manter em ordem as etiquetas das dietas especiais 

Elaborar relatório estatístico das atividades do serviço de acordo com os 

IMED - Instituto de Medicina, Estudas e Desenvolvimento 

Ruo ttopeve,, 202 f Conjunto .34, Bela Vísta, São Pauio/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001·02- Telefone: /11) 3141-1128 

www.imed.org,br -projetos@fmed.org.br 
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dados fornecidos pela nutricionista 

Verificar a montagem das bandejas, com as refeições e dos carros de 

transporte das mesas 

Colaborar com o nutricionista na administração da área de trabalho 

Zelar pela manutenção da limpeza, ordem e controle de material, 

equipamentos, instalações e áreas de trabalho 

Registrar em protocolo e encaminhar documentos 

Manter o arquivo atualizado e completo, de todo os documentos, bem 

como o material de ensino, dietas padronizadas e fichas de preparação 

técnica; 

Participar de programas de ensino e treinamento; 

Cumprir ordens de serviço e regulamentos do hospital; 

Manter relacionamento funcional com os demais membros do serviço; 

Desempenhar tarefas afins. 

7. Escolaridade Necessária: Custo técnico de nutrição 

8. Experiência Necessária: Até um ano 

9. Responsabilidades: 

9.1. Por supervisão: 

X Sim Não 

( especificar, se houver) 

9.2. Por informações 

confidenciais: 

X Sim 

(especificar, se houver) 

Não 

1 ----------------------~ --~----------

1 O. Observações: 

!MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ltúpeva, 202 / Coojunto 34,, Beio Visf.a, São Paufo/SP 
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11. Cargo: Auxiliar de cozinha. 2. Subordinação: 

3. Área: Setor de Nutrição e Dietética. 4. Categoria: 

5. Objetivo: Auxiliar no pré-preparo e preparo dos alimentos através de 

técnicas corretas, assegurando uma alimentação equilibrada dentro dos 

critérios de assistência a saúde. 

e------------~~-----------------~ .. ~ 
6. Atribuições: 

Verificar cardápio e tomar conhecimento dos pratos a serem preparados 

Receber e conferir os gêneros alimentícios necessários a confecção dos 

pratos, responsabilizando-se pelas saladas e sobremesas 

Auxiliar a cozinheira e copeira na elaboração das preparações 

Colaborar com a cozinheira na elaboração de receitas culinárias 

Proceder do material, equipamentos e área de controle do material, 

equipamentos e área de trabalho 

Participar de programas de ensino e treinamento 

Efetuar porcionamento e distribuição de alimentos aos colaboradores 

Efetuar o pré preparo dos alimentos 

Cumprir ordens de serviço e regulamentos da instituição 

Efetuar a higienização e desinfecção de equipamentos e utensílios na 

colaboração das preparações e no termino das atividades 

Recolher e higienizar os utensílios utilizados na distribuiçã.o de refeiçõe.is 1 

dos colaboradores; _J 

IMED - Instituto de Medicina1 Estudos e Desenvolvimento 
Rua ltapevc,~ 1.02 f Conjunto 34, Bela Vista, São Poulo/SP 
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Desempenhar tarefas afins 

--- ---
7. Escolaridade Necessária: Ensino fundamental completo. 

8. Experiência Necessária: Não se aplica. 

9. Responsabilidades: 9.2. Por informações 

confidenciais: 
9 .1. Por supervisão: 

Sim X Não -- - -Sim X Não - - -
( especificar, se houver) 

( especificar, se houver) 

10. Observações: 

--------

1. Cargo: Cozinheiro. 2. Subordinação: 

Coordenador do setor 

3. Área: Setor de Nutrição e Dietética. 4. Categoria: 

' ----------

5. Objetivo: Executar o pré-preparo e preparo dos alimentos através de 

técnicas corretas, a fim de torná-los próprio para o consumo. 

6. Atribuições: 

Verificar cardápio de dietas normais e especiais e tomar conhecimento dos 

pratos a serem preparados 

Receber e conferir os gêneros alimentícios necessários a confecção dos 

pratos, responsabilizando-se pelos mesmos 

Executar o preparo prévio dos alimentos 

Proceder a cacção dos alimentos destinados as dietas normais e especiais 

IMED - Instituto de Medicina, Estudo.,; e Desenvolvimento 

Rua !tapeva, 202 ! Conjunto 34, Bela Visto, São Pauio/SP 

CNPJ; 19.324.171/0001-02- Telefone: (11} 3141-1128 

www.ímed.org,br - projetos@fmed,org,br 
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Colaborar com o nutricionista na elaboração de recéitas culinárias 

Executar cocção de alimentos destinados a testes e programas de 

treinamento 

Enviar à área de distribuição os alimentos necessários à composição das 

refeições 

Notificar o nutricionista sobre a necessidade de consertos, reparos e 

substituições de materiais, equipamentos e instalações 

Proceder a limpeza e manter a ordem e controle do material, equipamentos 

e área de trabalho 

Participar de programas de ensino e treinamentos 

Cumprir ordens de serviço e regulamentos do hospital 

Desempenhar tarefas afins 

Manter relacionamento funcional com os demais membros do serviço. 

7. Escolaridade Necessária: Ensino fundamental completo. 

f--------------------~---·----------------------j 

8. Experiência Necessária: De um a três anos. 

9. Responsabilidades: 9.2. Por informações 

confidenciais: 
9.1. Por supervisão: 

Sim X Não --
X Sim Não 

( especificar, se houver) 
(especificar, se houver) 

10. Observações: 

IMED - Instituto de Medícina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ítapevG, 202 j Coníunta 34, Beía Vista, São Pouio/SP 
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1. Cargo: Copeira '2. Subordinação: 

Coordenador 

3. Área: Setor de Nutrição e Dietética 4. Categoria: 

5. Objetivo: Preparar distribuir e transportar as preparações aos comensais 

e realizar a elaboração as refeições. 

6. Atribuições: 

Colaborar no preparo de alimentos de acordo com o cardápio 

Identificar, acondicionar e distribuir as refeições destinadas a pacientes e 

funcionários 

Higienizar equipamentos e utensílios utilizados na elaboração das 

preparações 

Preparar local, material e alimento necessário a composição das refeições 

dos pacientes e colaboradores 

Compor as dietas normais e especiais destinadas a pacientes, de acordo 

com as instruções do nutricionista 

Transportar às unidades de internação, carros de refeições com a 

alimentação destinadas a pacientes; 

Distribuir as refeições aos pacientes nos diversos horários observando 

rigorosamente as prescrições 

Preparar, acondicionar e distribuir dietas fracionadas e por sonda 

Recolher os utensílios utilizados na distribuição das refeições e transporta

las para área de higienização 

Efetuar a higienização e desinfecção de equipamentos e utensílio utilizados 

na elaboração das preparações e término das atividades 

/MED -Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
R1.1a ftape110,. 202 j Conjunto 34,, Bela Vísta, São Paufo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001·02 .. Telefone: (11/ 3141·1128 
www.fmed,orq,br - projeto5-@fmed,org.br 
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Manter a ordem e o controle dos materiais, equipamentos e área de 

trabalho 

Participar de programas de ensino e treinamentos 

Cumprir ordens de serviço e regulamentos da instituição 

Desempenhar tarefas afins. 

' 7. Escolaridade Necessária: Ensino médio incompleto. 

____ j 8. Experiência Necessária: Até um ano. 

9. Responsabilidades: 9.2. Por informações confidenciais: 

9.1. Por supervisão: Sim X Não -- --

Sim X Não (especificar, se houver) -- --

( especificar, se houver) 

1 O. Observações: 

Revisão 
1 Data ]Aprovação 

. 

~------

12. Subordinação: ·7 1. Cargo: Despenseiro 

Coordenador do setor 

3. Área: Setor de Nutrição e Dietética 4. Categoria: 

5. Objetivo: Realizar recebimento de gênero, manter atualizado fichas de 

estoque e organizar todo o ambiente de trabalho. 

6. Atribuições: 

Receber, conferir, armazenar e controlar os estoques de gêneros 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Ruo ltapevG, 202 / Conjunto 34, Bela Visto, 5ãü Paulo/SP 

CNPJ: 19,324.171/0001--02 - Telefone: (11} 3141-1128 
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alimentícios o material de serviço 

Manter atualizado o fichário de controle de estoque de gêneros alimentícios 

Conferir e encaminhar notas fiscais, solicitação de material e consumo 

diário de gêneros alimentícios para arquivo 

Realizar e manter a higienização de utensílios e equipamentos utilizados 

na área de trabalho 

Manter relacionamento funcional com os demais membros do serviço 

Zelar pela conservação e manutenção de equipamentos e instalações da 

área de trabalho 

Cumprir ordens de serviço e regulamentos da instituição 

Desempenhar tarefas afins 

Participar de programas de ensino e treinamentos 

7. Escolaridade Necessária:Ensino fundamental completo. 

'------------------------------~----
8. Experiência Necessária: Até um ano. 

9. Responsabilidades: 9.2. Por informações 

confidenciais: 
9.1. Por supervisão: 

Sim X Não 
Sim X Não --

(especificar, se houver) 
( especificar, se houver) 

1 O. Observações: 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua Jtape11a, 102 j Cooíunto 34, Beio Visto, São Prwlo/SP 
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3. QUALIDADE TÉCNICA 

3.1. EXPERIÊNCIA ANTERIOR EM GESTÃO HOSPITALAR 

Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ftapeva, 202 f Conjunto 34{ Befc. Visto, São Paulo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02- Telefone: {11) 3141-1118 
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3.1. GRUPO A 

Em unidade de grande porte 
com mais do que 150 leitos de 

internação 

Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ltapeva, 202 j Conjunta 34 .. Befa Visto; São Paulo/SP 

CNPJ: 19-3.24.171/0001·02- Telefone: (11} 3141-1128 
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AMAZONAS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, 

ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, COM SEDE NA RUA ITAPEVA, Nº 202, 

CONJUNTOS 33, 34 E 35 - BAIRRO BELA VISTA, CEP. 01332-000, 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CAPITAL, INSCRITO NO CNPJ SOB O NÚMERO 

19.324.171/0001-02, E FILIAL NA AVENIDA DJALMA BATISTA, Nº 3.000, 

SALAS 37 E 38, PQ. 10 DE NOVEMBRO, CEP. 69.050-010, MANAUS/AM, 

CNPJ 19.324.171/0002-85, REALIZA O GERENCIAMENTO, 

OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SAÚDE NO HOSPITAL E PRONTO-SOCORRO DA ZONA NORTE, UNIDADE 

PÚBLICA DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA ESTA SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS - SUSAM, INSCRITA NO CNPJ Nº 

00.697.295/0001-05, SITUADA NA AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO, Nº 701 -

BAIRRO ALEIXO - MANAUS/AM, DESDE 27.06.2014, DENTRO DAS NORMAS 

E PADRÕES ESTABELECIDOS COM QUALIDADE, TRANSPARÉNCIA E EFICIÉNCIA. 

ATESTO, AINDA, QUE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IMED SÃO 

EXECUTADAS COM EXCELÉNCIA E DE FORMA HUMANIZADA, ATRAVÉS DE 

PESSOAS IDÔNEAS E CAPACITADAS, NÃO HAVENDO ATÉ A PRESENTE DATA, 

FATOS QUE DESABONEM SUA CONDUTA E RESPONSABILIDADE COM AS 

OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. 

Avenida André Araújo, 7Cll Aleixo 
Fone (92) 3()-13-6300 
Ma.nctlls·PJ/i - C:EP 69060·000 
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AMAZONAS 

A UNIDADE DE SAÚDE CONTÉM 162 LEITOS DE INTERNAÇÃO, SENDO 20 

LEITOS DE PEDIATRIA, 76 LEITOS DE CLiNICA MEDICA, 56 LEITOS DE 

CLÍNICA CIRÚRGICA E 10 LEITOS DE UTI ADULTO, ALÉM DE 11 LEITOS DE 

SALA VERMELHA (7 ADULTO E 4 INFANTIL) DEDICADOS AOS SERVIÇOS DE 

EMERGÉNCIA E, AINDA, 1 LEITO DE ESTABILIZAÇÃO. 

NO CENTRO CIRÚRGICO SÃO REALIZADAS CIRURGIAS DE HÉRNIA, VESÍCULA, 

DERMATOLOGIA, GINECOLOGIA, UROLOGIA E MASTOLOGIA, ASSIM 

DIVIDIDAS: 

- ANEXECTOMIA UNI/BILATERAL EM ONCOLOGIA 

- APENDICECTOMIA 

- BRONCOTOMIA E/OU BRONCORRAFIA 

- CISTORRAFIA 

- COLECISTECTOMIA 

- COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA 

- COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR c/ AMPUTACÃO DE COLO 

- COLANGIOGRAFIA TRANSCUTÂNEA 

- RESSECÇÃO DE TUMOR DE PARTES MOLES 

Avenida André Araújo, 701 · Aleixo 

Fone (92) 3G43-G300 

Ma.naus·Ah-·í - CEP. 61_j060-000 
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AMAZONAS 

- EXERESE DE TUMOR DE VIAS AÉREAS SUPERIORES, FACE E PESCOÇO 

- EXERESE DE TUMOR DE PELE D ANEXOS / CISTO SEBACEO / LIPOMA 

- CONIZACÃO 

- HISTERECTOMIA TOTAL 

- LAQUEADURA 

- MASTECTOMIA SIMPLES 

- EXERESE DE NóDULO MAMÃRIO 

- LAPAROTOMIA EXPLORADORA 

- MARSUPIALIZACÃO DE GLANDULA DE BARTOLIN 

- SALPINGECTOMIA UNI / BILATERAL 

- VASECTOMIA 

- HERNIORRAFIA UMBILICAL 

- HERNIORRAFIA INGUINAL 

- HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA 

- HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL) 

- HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) 

Avenidd André Araújo, 701 · Aleixo 
r'OílP (92) 3frB-G300 

Manaus·r\Jví · CEF- 69060-000 
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AMAZONAS 

- HERNIOPLASTIA UMBILICAL 

- HERNIOPLASTIA !NCISIONAL 

NO PARQUE DE IMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO REALIZADOS OS 

SEGUINTES EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM: ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

ALTA, COLONOSCOPIA, RETOSIGMOIDOSCOPIA, ULTRASSONOGRAFIA GERAL 

E COM DOPPLER, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA NUCLEAR COM E SEM SEDAÇÁO, RAIO-X SIMPLES E 

TELECOMANDADO, MAMOGRAFIA, ARTROGRAFIA POR RM OU TC, 

ELETROCARDIOGRAMA, ELETROENCEFALOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA, 

MAPA, HOLTER E TESTE ERGOMÉTRICO. 

DESDE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DO !MED (27.06.2014), A 

UNIDADE DE SAÚDE CONTEMPLA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM 

PARCERIA COM A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS (UEA) E POS 

CORPO GERENCIAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE FORMADO. 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZON/: 

/1~l 
! 

Averndc1 Ar.:.drê AraúJo. 70i - A!elxo 

ivlanaus-Al'.1" CEP 69060-UOO 

SECRETARIA. DE 
ESTADO DE SAÚDE 

üOGLu 

/ 



GOVERNO DO EST/•DC> ~O 

AMAZONAS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL 

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, 

QUE WAGNER GoMES MIRANDA, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO, 

PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 54.859.705-4 SSP-SP, E DO 

CPF Nº 017.059.148-45, DOMICILIADO NA CIDADE DE SÃO PAUW, 

PRESTA SERVIÇOS E PARTICIPA DA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E 

EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO HOSPITAL E 

PRONTO-SOCORRO DA ZONA NORTE, UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE DE 

MÉDIA COMPLEXIDADE, NO CARGO DE DIRETOR OPERACIONAL, DESDE 

27.06.2014 ATÉ A PRESENTE DATA, DENTRO DAS NORMAS E PADRÕES 

ESTABELECIDOS COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SEUS 

S~VIÇOS. ATESTAMOS, AINDA, QUE O REFERIDO PROFISSIONAL 
DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES COM ÊXITO E DE FORMA SATISFATÓRIA, 

ATINGINDO COM PLENITUDE TODOS OS OBJETIVOS E PRAZOS PROPOSTOS, 

NÃO HAVENDO FATOS QUE DESABONEM SUA CONDUTA E 

RESPONSABILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. 

A UNIDADE DE SAÚDE CONTÉM 162 LEITOS DE INTERNAÇÃO, SENDO 20 

LEITOS DE PEDIATRIA, 76 LEITOS DE CLÍNICA MÉDICA, 56 LEITOS DE 

CLINICA CIRÚRGICA E 10 LEITOS DE UTI ADULTO, ALÉM DE 11 LEITOS 

DE SALA VERMELHA (7 ADULTO E 4 INFANTIL) DEDICADOS AOS SERVIÇOS 

DE EMERGÊNCIA E, AINDA, 1 LEITO DE ESTABILIZAÇÃO. 

Avemda André Aiaújo, 701 · Aleixo 
Fone (92) 3643.6300 
Manaus-AM · CEP 69060-000 

OOS81 



GOVERNO DO f:STld)O DO 

AMAZONAS 

No CENTRO CIRÚRGICO SÃO REALIZADAS CIRURGIAS DE HÉRNIA, 

VESÍCULA, DERMATOWGIA, GINECOLOGIA, UROWGIA E MASTOLOGIA, 

ASSIM DIVIDIDAS: 

- ANEXECTOMIA UNI/BILATERAL EM ONCOWGIA 

- APENDICECTOMIA 

- BRONCOTOMIA E/OU BRONCORRAFIA 

- CISTORRAFIA 

- COLECISTECTOMIA 

- COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA 

- COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR C/ AMPUTACÃO DE 

COLO 

- COLANGIOGRAFIA TRANSCUTÃNEA 

- RESSECÇÃO DE TuMOR DE PARTES MOLES 

- EXERESE DE TuMOR DE VIAS AÉREAS SUPERIORES, FACE E PESCOÇO 

- EXERESE DE TuMOR DE PELE D ANEXOS / CISTO SEBACEO / LIPOMA 

- CONIZACÃO 

Avenida André Araújo, 701 - Aleixo 
Fone (92) 3643-6300 
Manaus-AM · CEP, 69060-000 

SECRETARIA DE 
ESTADO DE SAÚDE 

"2 



• 

AMAZONAS 

- HISTERECTOMIA TOTAL 

- LAQUEADURA 

- MASTECTOMIA SIMPLES 

- EXERESE DE NÓDULO MAMÁRIO 

- LAPAROTOMIA EXPLORADORA 

- MARSUPIALIZACÃO DE GLANDULA DE BARTOLIN 

- SALPINGECTOMIA UNI / BILATERAL 

- VASECTOMIA 

- HERNIORRAFIA UMBILICAL 

- HERNIORRAFIA INGUINAL 

- HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA 

- HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL) 

- HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) 

- HERNIOPLASTIA UMBILICAL 

- HERNIOPLASTIA INCISIONAL 

NO PARQUE DE IMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO REALIZADOS OS 

SEGUINTES EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM: ENDOSCOPIA 

Avenida André Araújo, 701 · Ale1Xo 
Fone (92) 3643-6300 
Manaus-AM · CEP. 69060-000 

SECRET ARl,A DE 
; ESTADO DE SAÚDE 



GOVERNO DO [STAGO DO 

AMAZONAS 

DIGESTIVA ALTA, COLONOSCOPIA, RETOSIGMOIDOSCOPIA, 

ULTRASSONOGRAFIA GERAL E COM DOPPLER, TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR COM E SEM 

SEDAÇÃO, RAIO-X SIMPLES E TELECOMANDADO, MAMOGRAFIA, 

ARTROGRAF!A POR RM ou TC, ELETROCARDIOGRAMA, 

ELETROENCEFALOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA, MAPA, HOLTER E TESTE 

ERGOMÉTRICO. 

DESDE A DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES, A UNIDADE DE SAÚDE 

CONTEMPLA PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM PARCERIA COM A 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS (UEA) E POSSUI 

GERENCIAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE FORMADO. 

MANAUS, 02 DE OUTUBRO DE 2017. 

ALVES 

SECRETÂRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS 

Avenida André Araújo, 701 -Aleixo 
Fone, (92i 3643-6300 
Manaus-AM - CEP, 69060-000 

.. ,_ 

SECRETARIA DE 
ESTADO DE SAÚDE 



Prefeitura Municipal de Alfenas 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atesto para os devidos fins, que o IMED - Instituto de Medicina, 

Estudos e Desenvolvimento, entidade sem fins lucrativos qualificada 

como organização social neste Município de Alfenas, Estado de Minas 

Gerais, através do Decreto de nº 2.025, de 15 de janeiro de 2018, com 

sede na rua ltapeva, nº 202, Conjuntos 33, 34 e 35 - Bairro Bela Vista, 

CEP. 01332-000, Município de São Paulo, Capital, inscrito no CNPJ sob o 

número 19.324.171/0001-02, e filial na Rua Antônio Pedro de Oliveira, nº 

726, Vila Betânia, Alfenas/MG, CEP.: 37.137-094, CNPJ/MF n·. 

19.324.171/0003-66, realiza o Gerenciamento e Execução das Ações e 

Serviços de Saúde em Unidades da Rede Assistencial da Supervisão 

Técnica de Saúde de Alfenas, desde Q dia 01º de marco de 2018, 

conforme termo de Contrato de Gestão celebrado junto à Prefeitura do 

Município de Alfenas, inscrita no CNPJ sob o nº 18.243.220/0001-01, com 

sede nesta cidade de Alfenas-MG, na Praça Fausto Monteiro, nº 54, 

Centro, CEP.: 37130-000, dentro das normas e padrões estabelecidos 

com qualidade, transparência e eficiência. 

Atesto, ainda, que as atividades desenvolvidas pelo IMED são executadas 

com excelência e de forma humanizada, através de pessoas idôneas e 

capacitadas, não havendo até a presente data, fatos que desabonem sua 

conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

Atualmente, o Contrato de Gestão contempla as seguintes :Jtiades da 

Rede de Atenção Básica de Saúde do Município de Alfenas: rÍ! 
! 'i , 

.d 

Oo r·1:.;· J._,, 



Prefeitura Municipal de Alfenas 

1) PSF Pinheirinho Santa Clara: 

• 1 Recepção com sala de arquivos 

• 1 Sala de acolhimento 

• 4 Consultório médicos 

• 1 Consultório Médico com Sanitário 

• 1 Consultório Ginecológico com Sanitário 

• 1 Consultório de odontologia 

• 1 Sala de vacina 

• 1 Sala de curativos 

• 1 Sala de inalação 

• 1 Farmácia 

• 1 Copa 

• 1 Sala de Agentes Comunitários de Saúde 

• 1 DML 

• 1 Sala de almoxarifado 

• 1 Sala de esterilização odontológica 

• 2 Banheiros para funcionários 

• 2 Banheiros para paciente. 

2) PSF Primavera 1 

• 1 Recepção 

O,or·c ·, v~o 



Prefeitura Municipal de Alfenas 
--------- ------------ --,---~-------

• 1 Farmácia 

• 2 Consultórios de odontologia 

• 1 Sala de esterilização odontológica 

• 1 Sala de curativo 

• 1 Sala de acolhimento 

• 1 Consultório Médico com Sanitário 

• 1 Consultório Ginecológico com Sanitário 

• 4 Consultórios médicos 

• 1 Copa 

• 2 Salas de almoxarifado 

• 1 DML 

• 1 Sala dos Agentes Comunitários de Saúde 

• 2 Banheiros para funcionários 

• 1 Sala de arquivo 

• 1 Sala de vacina 

• _ 2 Banheiros para pacientes. 

3) PSF Primavera li 

• 1 Recepção 

• 1 Sala de curativo e acolhimento 

• 1 Consultório Médico 

• 1 Consultório Ginecológico 

4r /i ·;·· h. 
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Prefeitura Municipal de Alfenas 
---------- -------

• 1 Copa 

• 1 Sala de almoxarifado e DML 

• 1 Sala de Agentes Comunitários de Saúde e Arquivo 

• 1 Banheiro para funcionários 

• 1 Banheiro para pacientes. 

4) PSF Recreio Vale do Sol I e li 

• 1 Recepção 

• 1 Farmácia 

• 1 Sala de curativos 

• 1 Sala de acolhimento 

• 3 banheiros para pacientes (sendo 1 para cadeirante) 

• 3 Consultórios médicos 

• 1 Sala de arquivos 

• 1 Consultório de odontologia 

• 1 Consultório Ginecológico com Sanitário 

• 1 Área de reunião 

• 1 Copa 

• 1 Sala de almoxarifado 
,, l 

1 DML 
l' 

• !"·J 
/ 1 I "· ;! 

• 1 Sala dos Agentes Comunitários de Saúde 

• 2 Banheiros para funcionários . 



Prefeitura Municipal de Alfenas 
-----~·--·--· ---~ 

Nas Unidades acima relacionadas são desempenhadas as seguintes 

atividades, com dados de produção de acordo com uma média mensal 

aproximada de: 

1) PSF Pinheirinho 

• 550 consultas médicas por mês 

• 100 consultas de enfermagem por mês 

• 300 atendimentos odontológicos por mês 

• 996 famílias cadastradas na área de abrangência 

• 890 famílias acompanhadas pelos agentes comunitários de 

saúde no mês 

2) PSF Primavera 1 

• 370 consultas médicas por mês 

• 120 consultas de enfermagem por mês 

• 40 atendimentos odontológicos por mês 

• 1043 famílias cadastradas na área de abrangência 

• 832 famílias acompanhadas pelos agentes comunitários de 

saúde no mês 

3) PSF Primavera 2 

• 430 consultas médicas por mês 

·/, 
f;:Í 
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Prefeitura Municipal de Alfenas 

• 125 consultas de enfermagem por mês 

• 300 atendimentos odontológicos por mês 

• 907 famílias cadastradas na área de abrangência 

• 709 famílias acompanhadas pelos agentes comunitários de 

saúde no mês 

4) PSF Recreio 1 e 2 

• 650 consultas médicas por mês 

• 280 consultas de enfermagem por mês 

• 300 atendimentos odontológicos por mês 

• 1342 famílias cadastradas na área de abrangência 

• 1591 famílias acompanhadas pelos agentes comunitários de 

saúde no mês 

Alfenas, 19 de outubro de 2018. 

10 DE ALFENAS 
;l j 

representado pela S' cretáría Municipal de Sa~

7
-if 

DEYV CABRAL DE ASSIS. 
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Prefeitura Municipal de Alfenas 
--- ------·----· ----

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atesto para os devidos fins, que o IMED - Instituto de Medicina, 

Estudos e Desenvolvimento, entidade sem fins lucrativos qualificada 

como organização social neste Município de Alfenas, Estado de Minas 

Gerais, através do Decreto de nº 2.025, de 15 de janeiro de 2018, com 

sede na rua ltapeva, nº 202, Conjuntos 33, 34 e 35 - Bairro Bela Vista, 

CEP. 01332-000, Município de São Paulo, Capital, inscrito no CNPJ sob o 

número 19.324.171/0001-02, e filial na Rua Antônio Pedro de Oliveira, nº 

726, Vila Betânia, Alfenas/MG, CEP.: 37.137-094, CNPJ/MF n·. 

19.324.171/0003-66, realiza o Gerenciamento e Execução das Ações e 

Serviços de Saúde em Unidades da Rede Assistencial da Supervisão 

Técnica de Saúde de Alfenas, desde Q dia 01° de março de 2018, 

conforme termo de Contrato de Gestão celebrado junto à Prefeitura do 

Município de Alfenas, inscrita no CNPJ sob o nº 18.243.220/0001-01, com 

sede nesta cidade de Alfenas-MG, na Praça Fausto Monteiro, nº 54, 

Centro, CEP.: 37130-000, dentro das normas e padrões estabelecidos 

com qualidade, transparência e eficiência. 

Atesto, ainda, que as atividades desenvolvidas pelo IMED são executadas 

com excelência e de forma humanizada, através de pessoas idôneas e 

capacitadas, não havendo até a presente data, fatos que desabonem sua 

conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas: ... 

/ l·_J 1 . . 
Atualmente, o Contrato de Gestão contempla as seguintes JºlJidades da 

Rede de Atenção Básica de Saúde do Município de Alfenas: Í JI 
. J ; 
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Prefeitura Municipal de Alfenas 

1) PSF Pinheirinho Santa Clara: 

• 1 Recepção com sala de arquivos 

• 1 Sala de acolhimento 

• 4 Consultório médicos 

• 1 Consultório Médico com Sanitário 

• 1 Consultório Ginecológico com Sanitário 

• 1 Consultório de odontologia 

• 1 Sala de vacina 

• 1 Sala de curativos 

• 1 Sala de inalação 

• 1 Farmácia 

• 1 Copa 

• 1 Sala de Agentes Comunitários de Saúde 

• 1 DML 

• 1 Sala de almoxarifado 

• 1 Sala de esterilização odontológica 

• 2 Banheiros para funcionários 

• 2 Banheiros para paciente. 
/2 ' 
... . ti 

li 

1 
t ~f 

2) PSF Primavera 1 

• 1 Recepção 



Prefeitura Municipal de Alfenas 

• 1 Farmácia 

• 2 Consultórios de odontologia 

• 1 Sala de esterilização odontológica 

• 1 Sala de curativo 

• 1 Sala de acolhimento 

• 1 Consultório Médico com Sanitário 

• 1 Consultório Ginecológico com Sanitário 

• 4 Consultórios médicos 

• 1 Copa 

• 2 Salas de almoxarifado 

• 1 DML 

• 1 Sala dos Agentes Comunitários de Saúde 

• 2 Banheiros para funcionários 

• 1 Sala de arquivo 

• 1 Sala de vacina 

• _ 2 Banheiros para pacientes. 

3) PSF Primavera li 

• 1 Recepção 

• 1 Sala de curativo e acolhimento 

• 1 Consultório Médico 

• 1 Consultório Ginecológico 

/4/
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Prefeitura Municipal de Alfenas 

• 1 Copa 

• 1 Sala de almoxarifado e DML 

• 1 Sala de Agentes Comunitários de Saúde e Arquivo 

• 1 Banheiro para funcionários 

• 1 Banheiro para pacientes. 

4) PSF Recreio Vale do Sol I e li 

• 1 Recepção 

• 1 Farmácia 

• 1 Sala de curativos 

• 1 Sala de acolhimento 

• 3 banheiros para pacientes (sendo 1 para cadeirante) 

• 3 Consultórios médicos 

• 1 Sala de arquivos 

• 1 Consultório de odontologia 

• 1 Consultório Ginecológico com Sanitário 

• 1 Área de reunião 

• 1 Copa 

• 1 Sala de almoxarifado 
! 

l 

• 1 DML li /'! V 

• 1 Sala dos Agentes Comunitários de Saúde i / 

• 2 Banheiros para funcionários . 



Prefeitura Municipal de Alfenas 

Nas Unidades acima relacionadas são desempenhadas as seguintes 

atividades, com dados de produção de acordo com uma média mensal 

aproximada de: 

1) PSF Pinheirinho 

• 550 consultas médicas por mês 

• 1 00 consultas de enfermagem por mês 

• 300 atendimentos odontológicos por mês 

• 996 famílias cadastradas na área de abrangência 

• 890 famílias acompanhadas pelos agentes comunitários de 

saúde no mês 

2) PSF Primavera 1 

• 370 consultas médicas por mês 

• 120 consultas de enfermagem por mês 

• 40 atendimentos odontológicos por mês 

• 1043 famílias cadastradas na área de abrangência 

• 832 famílias acompanhadas pelos agentes comunitários de 

saúde no mês 

3) PSF Primavera 2 AI 
j 

. 
' 

• 430 consultas médicas por mês 



Prefeitura Municipal de Alfenas 
- ---------------~--- --·-··--------

• 125 consultas de enfermagem por mês 

• 300 atendimentos odontológicos por mês 

• 907 famílias cadastradas na área de abrangência 

• 709 famílias acompanhadas pelos agentes comunitários de 

saúde no mês 

4) PSF Recreio 1 e 2 

• 650 consultas médicas por mês 

• 280 consultas de enfermagem por mês 

• 300 atendimentos odontológicos por mês 

• 1342 famílias cadastradas na área de abrangência 

• 1591 famílias acompanhadas pelos agentes comunitários de 

saúde no mês 

Alfenas, 19 de outubro de 2018. 

MUNICI 10 DE ALFENA$ ·. / ... 1
1 

•. r./ , • l-.,_/r, 
representado pela S~cretária Mu .. nicipal,defS.· l/iúde fi!,x.r 

! 'i 
DEYV CABRAL DE ASSJS. . 
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3.1. GRUPO B 

Comprovação de gerenciamento 
em unidade Hospitalar com mais de 50 

leitos, por mais de 1 O ( dez) anos 

Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua itapeva, 202 / Conjunto 34, Bela Vista, São Paulo/SP 

CNPJ: 19324.171/0001-02- Tdefone: (11) 3141-1128 

www.imed.org.br -projetos@imed,org.br 



São Paulo, 25 de Agosto de 201 O. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins que se fizer necessário que o(a) Sr(a) MARIA RITA 

DE CASSIA FERNANDES, Carteira Profissional Nº. 1345 série 92-SP foi nosso(a) 

colaborador(a) de 6/10/1992 até 16/8/2010, exercendo a função de Diretor de 

Enfermagem. 

Outrossim, declaramos que até o presente momento nada consta em nossos arquivos que 

desabone sua conduta moral e profissional. 

Sem mais para o momento. 

Sociedade Benel1cenle Sào Ccrni;o 



14/05/2019 Cnes ~ Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sáude 

MlNISTÉR!O DA SAÚDE 
SECRETÁRIA DE ATENCÃO À SAÚDE 

CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS OE SAÚDE 

liv1PRESSAO 01.,, FICrA REDUZIDA PCR CCMPETÉ~~CI;\ · CS/201G 

iden!ifícação 
C/~DJ\STRADO NO CNES EM: 3/2J20Gt; ULTlfv];\ Al U/~L.I7J\C/;,C EM: /08/ 2.01.0 

Nome: CNES; J; 

HOSP MAT SAO ,._AMlLO SANTANA :)039420 60975737001204 
Nome Empresarial: CPF; !Personalidade: 
SOCIEDA.DE BENEFICENTE SAO CAMILO -- JURÍDICA 

Logradouro: Número: 

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 3693 

Complemento: Bairro: CEP: Município: UF: 

SANTANA 02401300 SAO PAULO SP 
Tipo Unidade: Sub Tipo Unidade: Gestão: Dependência: 

HOSPITAL GERAL sem sub tipo MUN]CIPAL MAf'JTlD.A, 

rROFISSIONAIS SUS 

ed1cos 

utros 1~ 
!PROFISSIONAIS NÃO SUS 

ota! 

Atendimento Prestado 

Típo de Atendimento: Convênio: 

AMBUL.ATOR1AL PARTICULAR 

AH BULA TORl/>.L sus 
AMBUL?.TORIAL PL.;No Dt SAUDE PRIVADO 

Ii\TERNAC;\O P/>.RTICULAR 

INTERNAC.A.O PLANO DE SAUDt. PRIVADO 

S/\l)T PL,1:\NO DE SAUDE PRIVADO 

9.DT P/-liRTfCULAR eClA PL/i,NO DE Sft.UDE PRIVADO 

cu, P.AR ! ICULAR 

de Clientela: 

Leitos 

CIRÚRGICO 

Leitos Existentes leitos SUS 

~"'L 
3:3 o 

leitos Existentes leitos SUS 

CLINiCA GERAL 66 o 
COMPLEMENTAR 

Nome Leitos leitos Exist eitos SUS 

UTl ADULTO - TIPO I LS '0 

UTI PEDJATRlCA - TlPO l 11 o 
UTI NEOf-~AT.A.L - TIPO I l o 
OBSTETRÍCIA 

Nome Leitos Leitos Existentes Leitos sus 
OBSTEI RICIA CIRURGIC.A. 17 o 

cnes2.datasus.gov. brJCabecalho _Reduzido_ !mpressao ~ Cornpetencia .asp 

14/5/2019 
DATASUS 

7 

' 
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-
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14105/2019 

PEDIÁTRICOS 

Cnes - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sáude 

~orne Leitos !Leitos Existentes lleitos sus 
EDlATRIA CLINIC/:1. lo 

Equipamentos 

~ ·- DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 

ament:o: Existente: Em Uso: sus, 
MM.,,10GRP..FO COM COHAí\lDO SIMPLES 1 1 N_i~o 

RAIO X .n.TE 100 MA 7 7 NlO 
RAJO X COM FLUOROSCOPIA 3 3 NÃ.O 

RAIO X DE 100 .A. 500 MA 3 3 i\lAO 

RAIO X MAIS Dt: SOOMA 1 1 N.ÃO 

RA.IO X PARA HEMODif\lAMICA 1 1 1\lfi.O 

RESSONAf\lLIA MAGf'~ETICA 2 2 NÃ.n 

TOMOGRAFO COMPUTADORiZA.DO 2 2 NÃO 

ULTRASSOM DOPPLER COLORWO 2 2 NÃO 

1 l [\JÁ.O ~-' Existente: Em Uso: SUS: 
' 2 2. NÃ.O 

~~E;:~A MANUTENCAO DA VIDA 

1 ' N.Â.O " 

q p : Existente: Em Uso: SUS: 

!BERÇO AQUECIDO 20 20 NÃO 
- 33 33 r-1ÃO ' 

EQUIP.A.MENTO DE FOTOTERAPIA 13 13 i\lÃO 

l[\ICUBADORA 12 12 NÃO 

MARCAP.t\SSO TEMPORA.RIO 4 4 NAO 

HOf\JITOR DE PRESSAO INVASIVO 8 .9 NÃ.G 

MOi'~ITOR D[ PRESSAO NAO~INVASIVO 80 80 NÃO 

REANIM.6,DOR PULMONAR/A.MBU 17 17 NÃO 

RESPIR.ADOR/VENTILP..DOR 44 44 NÃC 

cos 

' Existente: Em Uso: 

7 7 

"O 1 l v 

os 
Equipamento: Existente: !Em Uso: 

[NDOSCOPIO DAS VIAS RESPlRATORIAS 1 1 o 
ENDOSCOPIO DAS VIAS URINARIAS 3 3 o 
ENDOSCCPTO DIGES; IVO 4 4 í1JÀO 

EQUIPAMENTOS PA.RA OPTOMETRIA 2 2 N.ÀO 

LAPAROSCOPIO/\/ÍDEO 7 7 f\JÀO 

M!CROSCOPIO CIRURGICO 2 2 N.ÃO 

§'QEos EQUIPAMENTOS 

Equipamento: Existente: Em Uso: SUS: 

fQUIPA:v\ENTO DE CJRCULACAO 
5 5 N,K.o 

EXTRACORPOREA 

EQUIP.l\MENTO PARA A.UDIOMETRIA 1 ! N,Ó.O 

AUSE 34 34 NÂ.O 

!Resíduos/Rejeitas 
Coleta Seletiva de Rejeito: 

RESIDUOS BIOLOGICOS 

RESIDUOS COMUNS 

Instalações Físicas para Assistência 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

Instalação: Qtde./Consu!tório: leitos/Equipas: 
CONSULTORlOS MED1COS 16 u 
SALA DE P..TFf\JDlMENTO If'-iDIFERHJCIA.DO 14 o 
SALA. DF' GESSO 1 o 
SALA DE HIGIHJIZ.J'.1,CAO 1 o nn r - - ' 

cnes2.datasus.gov.brICabeca/ho_Reduzido_lmpressao_Competenc1a.asp 
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ÍSA.Lt!.. _PEQUFNA CIPURGLA_ 11 lo 
e~I:~/OBSEPVACAO PEDIATRICA o 7 

Instalação: Qtde./ Consultório: Leitos/Equipos: 

':.LlNiCAS BASICJ:..S 5 o 
cUNICAS ESPECIALIZADAS 37 o 
OUTROS CONSUL1 ORIOS NAO MEDICOS j o 
SALA DE CURATIVO 1 o 
SALA DE ENFERfvJAGEM (SERVICOS) 1 o 
SALJ>.. DE Pt:QUENA CIRURGIA j o 
HOSPITALAR 

Instalação: Qtde./Consultório: leitos/Equipos: 
S.A.I..A Of.:: CIRURGIA. 10 o 
SAL"'i DE RECUPfRACt~O j 4 

SALA DE CIRURGJA 3 ü 

SMi~. DE PRF-PARTO 1 2 
.. 

DE ALOjAMEf\iTO CONJUNTO o 7 

os de Apoio 
: 

~: 
.b,MBULANClA 

CENTRAL Df ESTERIUZACAO DE MATERIAIS PROPRIO 
FARMAC.IA PROPRfO 

LACTARIO PROPRIO 

LAVAf\lDERIA PROPRlO 
NECR.OTf.RlO PROPRIO 

hJUTRICiiO E DlETETIC/~ (S.N.D.) PROPRIO 

S.t,.M,E. OU S,P.P.(SERVIÇO DE PRONTUARIO DE PACIENTE) PROPRIO 

SERVICC DE MANUTENCAO DE EQUlPAMENTOS PROPRIO 

SERVICO SOCIAL PROPRIO 

Serviços Especializados 

1 1 !Ambulatorial: Hospitalar: 

~: 
!característica: 'imb.,

1 

su:, Hosp.: US: 

O DE ATENCAO A SAUDE AUDITIVA RIO SlM IÃO 

110 SERvrco DE ATEf'JCAO A SAUDE RFPRODUTIVA OPRlO N O NÃO ÃO 

112 
~,ERVlCO DE: ATE:\JC,8.0 AO PRE-f1JATAL, PARTO E 

PROPR!O SIM N.ÀO SIH NÍÍ.O 
NASCIMENTO 

116 
SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR í 

PROPR-10 Sif""'1 Nfa.O 1SIM NÃO 
CARDIOLOGIA 

120 
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA 

TERCEIR!Zl\DO SIM NÃO SIM NÃ.O 
PATOLOGICA EOU CITOPATO 

121 SERVICO DE DI.A.Gf\lOSTICO POR IMAGEM PROPRIO NÁO SIM N.Ã.O f'JÃO 

22 
SERVJCO DE DIAGNOSTICO POR METODOS 

PROPRIO SJM NÃO SIM f'J.ÀO 
GRAFfCOS DINAMICOS 

., SERVICO DE DIAGi-iOSTICO POR METODOS 
PROPRIO í'~ÂO SIM NÃO Sl.H (;K.AFICOS NNAtvHCOS 

SFRVICC DE ENDOSCOPIA PROPRiO NÃO SiM SJM l'Ú,O 

"ERVICO POSTO DE COLETA DE M/l.TERIAIS 
PROPRJO SIM r\JÃO ~;IM NÀO 

10! OG!COS 

e Classificação 
- : : Terceiro: CNES: 

:lD/ 004 SE:RVICO Df:' ATENCAO A SAUDE AUDITIVA DJAGNOSTlr·o EM AUDIOi DGIAíOTOLOGIA NÁO !l'l[\Q 
-o 

110-(103 SERVICO DE ATENCAO A SAUDE: 
LAQUEADUR.A N/4.0 

NAO 
REPRODUTJVA INFORMADO 

112 - 002 
SERVICO DE ATENCAO AO PR E-NATAL, ACOMPA.NHM-1ENTO DO PRE-NATAL DE 

f'.!Ã.O 
NAO 

PARTO E f'.JASCIMENTO ALTO RISCO INFORMADO 

112 - 001 
SER.VICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, ACOMPA.NHAMENTO DO PRE-N;\T/\L DE 

f',JÃO NAO 
PARTO E NASCIMENTO RISCO HABITUAI __ INFORMADO 

116 .. 005 SER\/fCO DE ATENCAO CARDIOV/>-.SCULAR í CARDIOLOGTP. Jt-JTERVENCIONJ'.:-;TA 
NÃ.O NAO 

1C.4RDIOLOGIA (HEMODINA.MICA.) INFORMADO 

120 001 
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR 

EXAMES CfTOPATOl..OGfCOS SlM 3105431 
.ANATOMIA PA.TOLOGICA EOU ClTOPATO 

121 .. 001 SERViCO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM R.2..[JiOlDGIA NÃO t!.6Q 
INFORMADO 

121 .. 002 SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ULTR.ASOh!OGR.A.FI.b. NÃO INAO !). 
INFORMADO 

cnes2.datasus.gov.br/Cabeca!ho_Reduzido_lmpressao_Competenc1a.asp 
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122 004 
SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS 

EXAM[ ELETROENCEF.,i,LOGR,A.FICO N.Á.0 
NAO 

"".:iRAFICOS O!NAMICOS INFORMADO 

122 ~ 003 SER.VlCO DE DIP..GNOSTICO POR METODOS 
EXAME ELETROC.AR.DlOGRAFICO NÃ.O -NAO 

JRP,FiCOS DINAMfCOS INFORMADO 

122 001 SF.:RVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS 
TESTE ERGOMETR!CO N_ÂO NAO 

GRAFTCOS DTf\JAM!COS INFORMADO 

122 002 
SER.VICC) DE DIAGNOSTICO POR METODOS 

TESTE DE HOLTER NÃO NAO 
GRAFICOS DINAMICOS INFORMADO 

142 - 001 SERVICO DE ENDOSCOPIA DO APARELHO DTGFST1VO NÃO NAO 
INFORMADO 

142 - :J02 SERVIC:O DE ENDOSCOPIA DO APARELHO F-'.ESPIRATOR.IO NÃO 
NAO 
INFORMADO 

144 001 SER\/ICO POSTO DE COLETA OE MATERLI\IS COLET;\ REALIZADA fCORA. D.A ESTRUTURA 
NÃO 

NAO 
SIOi OGICOS L.AflORA.TOKiA.L INFORMADO 

cnes2.datasus .gov. br/Cabecaiho _Reduzido _lmpressao _ Competencia.asp 4/4 



~ l rv1 

3.1. GRUPO D 

Qualificação como Organização 
Social em Goiás e/ou outra Unidade da 
Federação por mais de 05 a 9 anos e 11 

meses 

Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua !tapeva, 202 ! Conjunto 341 Bela Vista, São Paulo/SP 

CNPJ: 19324.171/0001-02- Telefone: (11} 3141-1128 

www.imed,orq.br- projetos@fmed.org.hr 



GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, :25 DE ABRIL OE 2014 
ANO 177 • DIÁRIO OFICIAUGO Nº 21.819 
SUPLEMENTO 

LEI Nº 18.448, DE 23 DE ABRIL DE 2014. 

OO<<Mj>,>od,on._ car~o <!O P,Jwnento om 

~ Q\UI -~c:mca /\,1 s.c,.ta,11 <Ili 

Emdod&Cu•CMI 

A AU.V.WLElÀ LEOtSLAflVA 00 ESTADO OE QOIÁS, "°' 
._,m.,. d<> art 10 da C.,,.u,..,,ao Eotadaoi, GeUOt& e"" .. nçjono • WI\JU<nlo ~oi 

Art 1• F""° e,iado >n!o\lr•r.<lo o N~cioo <M Coo,ol,do?o de 

~~~Ç,lo GO Sa..-Mlo~t><>t Gf L~•lf.Ç,lo, Aloo Of""''' • AJ1un!ôo Toon'<ol>• 

i• SK1'1'11<lll Gf E,1100 Gf e ... Cr,I, ""1 O Wíl'Hj)Oo#í\11 --r~ ilf 

;,,o,..,,.No ""' =~ oo G•,or,ta S•mbo<O COI·~. 01 iurna) wni<lad. 

'°"'""'º""" ~nlar .. ,_.,,,..;, Go,t<,040 •• o, .. n,o,..monlo o,o 
s,,...,., .. 

PAU.cio 00 apvERMO 00 ESTADO OE GOIÁS, .,,. 

Goilrna 23 de cJ.rWv co:o,o.12e•ooR•p~bl:ca 

w.<tCONI fERRCIR> P(R5l-l0 JúMoR ;""e...,,_, 

LEI Nº 18.449, DE 23 DE ABRIL DE 2014, 

Au!o<ll:o, """'"'-'º Po< àoa..,_, °""""*" 
imó-...1 Q._. npoo,,;ca, o d• oulfU p,ovJ<i<l,..,,oo 

A ,1,HEWII.EIA LEGISLATIVA DO UtA.00 Of QOlÁI, no, 
lor'l'h<,,. "º 11<1. 10 1ocioo :i:1, do Co,ol11t,,,iç.110 E,lad..-1, d<tc<fto o •u un<>ono • 
·~~i.,t,L.t, 

M 1'h:., o C-GO Pooo<E"""'1,"'1 oul<mU<IO a ad~UIC<, P-'l<•o 

~:.o, do O<,;J,o. P(>r i,~ <la s..cr•t11n•'"' Eola<lo da Edwaçlo, .,,.o,.,,u, 

ooa~ on« .. • i.. .. po,i<l !Juno;<µ., '"' Ccll;fn.t)i "" G<d•. Pllf,IOO jLJ1ld,c,1 d• 

<lni<o p(,Olo:o lnlamo. inai:,lla 11<> CNPJ.'Mf 1ot, o n• 011!8.85/JIOOOl,51, oom 

Modo ai3ml/\HO!r.oô,o n• Praça Ili_,,,..- Go.-n.o T•""• n' \8\, Con\rc, CEP 

7l.Q60.0o.XI, O••ldo.mentl ,utorlud• ~r• L•i m~n,c,pol n' 1 2,~. _,. 15 d•"'"'º 

'"' 2013, o ., .. <lo 11 1•5.25m' (<>nH mi. du,•n!oa • qoa,o-r,10 o c;nC<> ""~ulo 

VIOio • Cl"CO ,,....,~.,. qulO<ado1). ,~e.o.;. no Loou,..,.,nlo d,on""'""'"°º Pu, 

Ro-ncial r.,,..;.,o.i;.,,,, Q~ad<o ,e. oom oo o.Qolol.i, 1..,,,t.t, t coM,onlo-Çõ.1 

·~eonie 3Uü.m • 8J,7a,,, • 4,27m <lo""""'"': ni,id,ndo """' a Ru• D•r<o 0.1,o 

Cor°""º· Fundo 73.1\m • ó,\Om • ~.C.-m 00 ct..nf,o, o>v<l<nGo com o R"o s.i~, 

l-trnr<1"" 00* Sa»too· Looo 0,.-.itr;, 1C>a,7!,m dlv>d•lldo oom • Rv1 L•"""-"~ 

~f)( .... -'-~- V Lado ~o.:iu,o',do 1c!G,6Jm, <1J,1d11>G<) e,:,,,, o ~UI Joo,\ Lu,i ~ 

Ql,.o,ro·, !.laUi<;u11 oot> o n' R OJ,.7 312 Go Cortóno ó< Ro~>&110 d,o lmóvo,o o\º 

T'°"''°""'º Gf li<ül "° C=,oico'"' Con,mt,, o,o Gol,lo-GO 

NI ," O .,_..,i o-Une OffCl"lto • .,.,..,..,,..00 no •~- 1• 

CIIS:,r\i·Ml i C0110:1u.,io do uma E•ce<a Paár~-0 Sec,,io ~X· 

NI 3" A d~o """'°., .. ,o leit., o,,m cl.t"'";" DO ,,,,,.i.c ao 

p,.W,,l,n,o ~o 1,.1.r,,Oi,.io, "°' CHOO 0. ~-m.010 ó.l 00,1110?0 ou <>O 

•'w10Çà<,"" f,no"4•o,o .. t.Do..ad• para o ..,,o-,o, 

Ar1 4' Eot. L0< octro ,.,, .i~ oa 0,1, de 100 D~~aç.U> 

~ ?AU,CIO °_'1 .~?VERNO D-0 ESTADO DE GOIÁS, orn 

..::> oo ».r:u.., oe 2014, 12~· ~, Ropúbl,c,i 

MARCONI FERREJRA f>ERILLO JUNIOR 

LEI N• 18.450. DE 23 DE ABRIL DE 2014, 

-',j\o<ooLe,a'17:lSl,<lo20óaJUO"<lde201\ e 

"'oi,\, .. P•ov.i.neld 

-', AS:;.EMBI.EIA L~Ol&l,.ATIVA 00 E&T-',00 Of GOlÁS 

IBIT,O<dGai', 10éa Co,o .. ,1~ Eot.oclcol, o.o,eca teu UOC.On<lO ""'l)UIOI• ~-, 

M !'óart 1'GtL•,rc'17J!,; .. ,oo. 1usnoool0lt, 0_. 

o·,loclLI •'"""'ºDO uoo G4 IO<"rn10.., rrx,o,iárioo Gf pa,u~o\,c., DO plor,<,edoGf 

do Et\lldo oo (lOJM • di ouUH p1ovidtac.o,. >"'••• • ,,;ioc., com I MO'"""" 

""''~º 

·;..~ 1• '''"' o P,oo., r-"""' ,u,or,.,wo , 1om1oJ.;iot, "°"' 
""'""",,.,. ~"'"""'· w '"'~ oa s.,,,,,., .. de Eo\.We "" 
,c,ir-\h.lJ<o, e,,_, o AMuntoo Molr0p<,l,t.oM> • medo""'" 
1010,,_,,ç.10 00 Go,orco4,,, ~~ EolO<IO lornto< <lo Offüc Gf uoo 

""º '""'"*'"""· Gf .. m-.~,. '""°"''""' "" p,....., • ...,. Gf 
i:,,op,'*lado do E,s.Q<>.,. C,O.p, I"''º i"•i~ da•'* 10 (""!) •aoo, 

p,o,rc,;ii,u'(NR) 

PALÁCIO 00 GOVERNO DO ESTADO DE 001.Í.S, ,rn 

Co,~aca -z= oe ,:i).Y:JL ao 2014_ ns• oo Ré~út,i.,c., 

MARCONI FERREIRA PERllLO JÚNIOR 

f Dhuio. Oficial 

LEI Nº 18.451, OE 23 DE ABRIL DE 2014. 

Aulonu • OQuiliçlio. por ~ <:N'(l&.I do 

M\IAA:ipiO 4* Jo<I~. do imo....i 4"" 

ffP9CtÍlGl!tdttAA1•1'1'""idolr'ICial 

A A11SEM8LEIA LEOISI.AnW, 00 ESTAOO DE: GOIÁS. l'IOI 

lermo, cc art !O d• Con.tiui\çlo Eslac~l, ~,.tal lkl 11,,wno I MOuinl• Lei 

Art 1" F,ca o O••t. do PO<>O! E"*"uWo W10<1Iaoo • ad,qu,~ p111 o 

Eotaco d-o Go!U por ~e onerou o.; M...,lcij)oo <lo -'-fo"l)/>l...&0, noo lo<mot 

dt Lt1 !lllll\i.':ll)ti n' lH. de lO oe õearrbto de WOll, 111t,,u~ DOl4 Lei r.· 313 . .::. 

10 o• mo.O<>< 2013, o 1móv<li "rti.no conol~uld<, pelo l<>l<o 1t da Quadra 59 <la 

Av•nl4o Uanaol !.l~u.4 da S,P,11, c.-m,o, na eióadé <!O Jet,Jf,Oilo.GO, ec.<n ., .. 

totai da 11.970,0Cn\' {onu rrul, """""""'°" t NW>to ft>etl'OI QuLOl'ados). "f\00 

105,00 me\<ot oe n.-,tt p1<1 o Av_,idt Manoel Miouo< da SUv1, 105.00 II\Olrtll, O. 

!urdo, divi,lindo CO'l11>1 W>llo n'1 Ol. Q.I, 05, 06, Oi, CS, ~- 10 o 11; 11<.00 

m.trot f*10 lodo dlnti\a. ocv<m,cio e:orn OI Lote, a'a 13, !S, le, 17, 1a, JÇ, 20 • 

21. ;,o1 11~.00 metro-o p&io lado ~;11re10, d1\0Cior,do cc,n ~ Ltrte ele 

SN.u, ""'trÍCJM<le &ob e n' Ol8'1, • fl. 01 óo L= 2 ao R~..t,o--0.,11 do 

Cartom oo 1' 0/icio:l a~ O!ttmo ,'uoo.ArlO,;. S4o hanc.iooo"" GoHI• da Comaru 

<lo .;ar,wu•·GO 

Art. 2' O rnr>vol ca,actonzod.l no on. ,, o.t>-,t--M • COMll'\;Ç.lo <lo 

"""'""'°"<loHGO<l/1~0"01 

M. 3'., ~o oo.,<>ú ...,, fa.1!11"""' c:Uclulo da 1/\ilHeí\l!);)odaóo 

1 ••~""'º"" pat...rnO<llo do Municli,io co.aor, <>oJ CüOI <lo-~ da 

Wlll•ç,l,o o., da allo<açJ,o da ftr>alidade 00 ~ <IO,O;do 

PALÁCIO D_<r GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, 1m 

~ de W~J.Ü ó12014, 126'd1Repi:.bl.e.11 

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR 

LEI Nº 18,452, DE 23 DE ABRIL DE 201". 

D! DOnomilliçl,<> ~ l)'l,p,io pú!>ioo:) ~ 

...,..,,r,c., 

A AUE"'lk.EIA LEG/81.AT!VA DO ESTADO CE OOIÁS. noo 

to,moo do V.. Hl GI C""'1iluJÇ,\o EIUd.>tJ, d,oel-0\& e ou W><:10<1o I MO'""'° L<li 

Art 1' F<Cal ~do NORSERTO José TEiXEIR.A o ""IU!uto oe 

Med<Clf'\I U.,a: s,t~,,. çllioóe <1e Ajll•ocr:!1 óe Goi.,,il.GO 

_PWC!ô oq, ,~f'VEJOtO Dó ESTACO OE GOIÁS, em 
.1.3 ce CUJ':i:.l.; d~2014, 126'dãRopÚblia 

MARCONI FERREIRA PERlLLO JÚNIOR 

LEI W 18.453, DE 23 DE ABRIL DE 2014, 

Allo<o e Ar,on, li da Lo, o· 1•.1\"IC, o•::,. OI 

iulllo .. 2002, lr\OCl/f"'"°" ~I• l0< e' 17 033 

de02<lo)">l'!Oóe2010 

A .I.S$EM8UIA LEGISUTIVA 00 ESTADO OE GOIÁS. n0& 

lafrnoo d.o•~·- 10 d• Conalil"~ Eotadw.al. 09Cle'.a t tu Hri<:iohO I teg..-,le Lt< 

Art 1• O ;,,,,,,e ,1 da Lo, o• 1'11lô, a. (M.,. j<Jlho .. 2002, 

!T\Od1f!Udo ~ L.; ~' tl 083, df 00 de jUll\o óe 2010. l)i.ll d~ IWt o C:~ 

ce Poaual • o· Plol,o de Co/fwn óe Aoo!o Tecnio»~v.~,o da 

P,c,::u,.oo,,,-Oe,tJ d<, bla<lo "" GolH l).IUI • '1',lOfll tM' allt/1.,:ies. oot 

lo<moo do Me,o lJ,>CI) óett.o L•• 

Ar, 2' At def,pe.at _.,,_. O. IP'IUI~ Oet<.t L_, ~ 

c"'1a..i•• a conla do 0ryarr . .,,io-C,e,o1 ó<> E~ 

PAI.ÁC!O DO ~?VERNO 00 ESTADO OE GOlÁS, em 

Goiàr1i,, 23 ~ cJ"\J, ~2-~l4.120'0aRopúblK.a 

MARCONI FERREIRA PER!LLO JÚNIOR 

UEXO IJ111co 

""llfXO~ 

T/Jlf.LA DE 'IEJtCl,l!NTOI oos C.tJIOOS urnvo, ot ""°'° 
rtc1<•::0,ADll•N1,Ull&TIVO • POf 

QIWl'O 1-NNu. tUHRIOIW>TlVIOAlll-'111 

i 

-· -"'"'·' 1 

1 """'·· 1 

1 ' 

-

DECRETO N" 8,150, DE 23 DE ABRIL DE 201". 

3 

Q..-!lfà """"'"'ll"~ 1-0<lAi, "" .,,......, "" Eofoodo 
11eo.:,a,o, •• otióod.q""._el,ca 

O GO~ 00 ~IT.i.oo DE GOIÁ&."" vOO <lo.._... 

1~ ""'10lltuooon""'. ""' \em'5of da LO! -...,,, n' 15 ~J <lo 28 oo 

_.,,, ,;o 200~. 11 - em VI0\11 o, 0"" C0'\11& ó<> P""'°"° a' 

20\l0001lOW11 

tlEC'IETA 

M •'fQ~oom<>OrQ~S«.aiõeS.000,,., 

•mo,t,, <>O &lado"" G<wH, o I.IM;D - - Gf ~- Eol<'Óo& • 

0.,,.0"'11,..,...,,.,, ~. flO c.o,wo ~ do p_,,. Jwrid""' 00 ~ óe 

FotO!'<i• -C~P~F-><>t>o"' •.11:i2,H1/0Cl:l1.0;', --"" R"" R"°"". r: 
167, Co"l'J"'(' ,, º""'º Bola V..ta, CEP 01 J»-000 n,u;.,dt,o.. SA<>P"""""61' 

p,',LJ,CJO DO OO'll!U<O 00 UTAOO Df GOI.U. •"' 

Gooà,,,., 13 M ,:-J/uL Gf 2010. 12~'"" Rop;b,1,eo 

MARCONI FERRÊIRA PER!LLO JÚNIOR 

DECRETO N" 8.151, DE 23 DE ABRIL DE 2014. 

AWl<><Uo•~.,,,,.o,,,,,r,a .. Oet.,,~,. 
-.O.OROOUESA~•-""-~ --

O GOVEIINADOM 00 E8TA00 OE GOIAS, no uoo d1 
ouu •ltil:AAç6o• oo,>ttlt-,,;""1ai, 1 JO{laJO • \eFl<!o •m v,ola o q,_>o ,;.ooota do 

P'l'OCffOO n' 20il-00006010210, morrn.n!• CIO Oet,p,,.:l\o n' l,ó&/20\~.S()R. 

da Supe,l~tand•r,e,a do o,ç.,rn~nkl • ÔHP«M da S..::i-.t1n• e. Eola<io O• 
Gut~o • Plon•i•monlo 

oecRETA: 

;,,t 1• Fico• ,..g,ocio Go,o<,o d• D,1,u AQIO~oc~•"• 
~J.GROOEFESA ~ ~, __,. 1\4 I-*' o f!UIIOtl,O)-~ 

!>"'O O f...-.ç.Jo oo AQo>r,le oo F~ 1>4<~,-, ~ em w.:,,,:.o 
ogro;,&o"4,, .. • '<>Q'll,o o, ,,..,oct,vo on!lo&Gf r...,_rl.lod<!<a, no, I•"""" <lo l•' 
,,a 1l.M-l,Gf17oo,,,,..,oõe10üô ..,...,.,_09Õt-•~.---"° 
LeJ o• 13 1~ ... ,~ <loWIIJb,oa. 201) 

M l'"""""'~--~-i.
r-!ao.u.to,iJ,oi,o;.,-1..-oúpMO,'""~do-0<>-
doO<WQ~~"""doF~~.-<loO<tl', 
.,...., 1".DO LoJ .,.1~~1.doOlld,t)l.,n>Gf.000 l 1 
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3.2 ESTRUTURA DA DIREÇÃO 

3.2.A · APRESENTAÇÃO DO ORGANOGRAMA COM DEFINIÇÃO DAS 

COMPETÊNCIAS DE CADA MEMBRO DO CORPO DIRETIVO 

Proposta de Organograma . HUTRIN 

IMED - Instituto de Medicína1 Estudos e Desenvaivímento 

Ru(1 Jtapeva, 202 f Conjunto 34, Belo Vista, São Pauío/SP 

CNPJ: 19,324.171/0001~02-,Telefone/Fax: (11) 314-1~1128 

www.imed.org,br- pwjetos@ímed.org.br 

OOGú:J 



,A\ !MED 

DEFINIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DE CADA MEMBRO DO CORPO DIRETIVO 

DESCRIÇAO DE CARGO 

1. Cargo: Diretor Geral 2. Subordinação:Diretoria Operacional do 
IMED 

3. Área: Direção Geral 4. Categoria: CH 

5. Objetivo: Dirigir o HUTRIN em todas as unidades administrativas e assistenciais e 
prestadoras de serviços médico-assistenciais. 

6. Atribuições: 

• Executar as deliberações da Secretaria de Saúde e do IMED na área de sua 
competência. 

• Solicitar a realização de compras, obras e serviços . 
• Elaborar a proposta de orçamento - programar e administrar a aplicação e utilização dos 

recursos financeiros postos sob sua responsabilidade. 
• Determinar às diretorias respectivas a elaboração de planos, programas e projetos dos 

recursos postos à disposição da unidade. 
• Apresentar mensalmente ao Módulo Central de Saúde a prestação de contas dos' 

recursos financeiros repassados à unidade de saúde. 
• Apresentar anualmente à Secretaria de Saúde, relatório circunstanciado das atividades 

da unidade, inclusive os demonstrativos detalhados acerca da aplicação dos recursos 
postos à disposição da unidade. 

• Assessorar tecnicamente ao(à) Secretário( a) de Saúde em assuntos pertinentes às 
atribuições da unidade. 

• Zelar pelo cumprimento de normas, métodos e rotinas de trabalho . 
• Responsabilizar-se pela segurança e disciplina no trabalho . 
• Instaurar inquéritos e sindicâncias. bem como aplicar penas disciplinares 
• Delegar poderes e atribuições de sua competência, cancelando-os no todo ou em parte 

aos Gerentes e Diretores. conforme a área de sua respectiva atribuição. 
• Administrar a utilização e aplicação de recursos técnicos e equipamentos sob sua 

responsabilidade. 
• Administrar a alocação de pessoas nos vários setores da unidade, tendo em vista sua 

eficácia técnica e administrativa. 
• Zelar pela eficiência dos serviços sob sua responsabilidade . 
• Autorizar despesas de caráter urgente de acordo com os limites fixados pela legislação 

vigente 
• Traçar a padronização das normas técnico-administrativas da unidade e submetê-las à 

apreciação do Departamento de Assistência à Saúde da Secretaria de Saúde. 
• Exercer outras atribuições que lhe são compatíveis 
7. Escolaridade Necessária: Superior na área de saúde ou administrativa e Pós graduação 
em Administração Hospitalar 

8. Experiência Necessária: Mínimo de 5 anos em função similar. 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua Jtapevcr, 201 J Conjunta 34,. Belo Vista, São Paufo/SP 

CNPJ: 19.324,171/0001.-02-TelefoneíFoJJ,: (11} 3141-1128 
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9. Responsabilidades: 

9.1. Por supervisão: 

1_Sim 

'9.2. Por informações confidenciais: 

LSim Não 

Não 

10. Observações:Necessário ter graduação em Administração de Serviços de Saúde 

DESCRIÇAO DE CARGO 

1. Cargo: Diretor Técnico j 2. Subordinação: Direção Geral 
i 

3. Area: Diretoria Técnica ', 4. Categoria: CH 
! 

5. Objetivo: Dirigir, planejar, organizar, coordenar e supervisionar todas as atividades de 
assistência médica à saúde da unidade. 

6. Atribuições: 

• Assegurar a integração entre ensino, pesquisa e assistência . 
• Assegurar a integração entre os serviços de saúde e os serviços administrativos da 

unidade. 
• Expedir instruções sobre o funcionamento dos diversos serviços de que se compõe a 

Diretoria Técnica. 
• Participar da elaboração de normas e rotinas de serviços da unidade, em conjunto com a 

Direção Geral 
• Apresentar à Direção Geral da unidade o relatório mensal das atividades de sua área 
• Estimular e propor atividades de aperfeiçoamento do pessoal. 
• Convocar e presidir reuniões da Direção Técnica . 
• Exercer outras atribuições que lhe são compatíveis . 

1 

~ Zelar pela ef1cac1a dos serviços sob sua responsabilidade. 
Cumprir e fazer cumprir as normas administrativas e assistenciais da unidade . 

.. Observar os preceitos da Resolução do CFM Nº 2.147/2016 
Escolaridade Necessária: Graduação em Medicina e Pós Graduação em Administração 

Hospitalar 

8. Experiência Necessária: Mínimo de 2 anos em função similar. 

9. Responsabilidades: 

9.1. Por supervisão: 

9.2. Por informações confidenciais: 

1 X Sim 

~Observações: 

LSim 

Não 

IMED - lnstítuto de Medícína, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ftapeva, 202 / Conjunta 34, Beía Vísta, São Prwío/SP 
CNPJ: 19324,171/0001-02-Tefefórie/Fox: {11} 3141-1128 

www.imed.org,br - pmjetos@ímed,org,br 
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DESCRIÇAO DE CARGO 

1. Cargo: Gerência de Enfermagem 2. Subordinação: Diretoria Geral 

3. Area: Enfermagem 4. Categoria: CH 

5. Objetivo: Gerenciar a assistência prestada pelo corpo de enfermeiro aos pacientes em 
suas necessidades e gerenciar os serviços de enfermagem da unidade. 

6. Atribuições: 

• Dirigir, organizar, coordenar e supervisionar todas as atividades de enfermagem 
• Promover a integração entre ensino, pesquisa e assistência . 
• Promover a integração com os serviços assistenciais e administrativos da unidade . 
• Cumprir e fazer cumprir as instruções sobre o funcionamento dos diversos serviços sob 

sua responsabilidade, emanadas pela Coordenação Geral. 
• Contribuir para o ensino da enfermagem no campo prático, aproximando o máximo 

possível a teoria da prática. 
• Elaborar e aprovar a escala de serviço elaborada pelos diversos serviços integrantes do 

Setor de Enfermagem. 
• Encaminhará Coordenação Geral o censo diário . 
• Manter ações conjuntas com outros setores dentro das normas e rotinas e quando de 

maneira formal, com autorização prévia da Coordernação Geral. 
• Apresentar mensalmente à Coordenação Geral, relatório pormenorizado das atividades 

do Setor. 
• Convocar e presidir reuniões dos serviços e atividades sob sua responsabilidade 
• Promover e estimular a educação continuada em serviço, do pessoal sob sua 

responsabilidade. 
• Determinar e desenvolver rotinas e procedimentos técnicos, afetos a todos os serviços 

que compõem a Divisão de Enfermagem, exigindo e zelando pelo seu cumprimento. 
• Colaborar com a equipe de saúde que atua na unidade e dela participar . 
• Requisitar e colaborar no provimento de pessoal de enfermagem em todas as áreas da 

unidade. 
• Colaborar nos programas de prevenção de doenças e promoção da saúde . 
• Manter controle dos materiais e medicamentos utilizados no âmbito da Divisão de 

Enfermagem. 
• Colaborar ativamente com a CCIH . 
• Exercer outras atribuições que lhe são compatíveis . 
• Zelar pela eficácia dos serviços sob sua responsabilidade . 
• Observar os [Jreceitos da Resolu<;:ão do COFEN Nº 509/2016 . 
7. Escolaridade Necessária: Superior em enfermagem e Pós graduação em administração 
hospitalar 

8. Experiência Necessária: Mínimo de 1 ano em função similar. 

9. Responsabilidades: 9.2. Por informações confidenciais: 

9.1. Por supervisão: x_sim --

__lS__Sim -- Não 
--·--·· 
10. Observações:Desejável especialização em administração hospitalar. 

IMED -Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ítapeva~ 202 J Conjunto 34, Bela Visto; São Paula/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02-Teiefone/Fax: (11/ 3141-1128 
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DESCRIÇAO DE CARGO 

1. Cargo: Gerente Administrativo 2. Subordinação: Diretoria Geral 
i 

3. Area: Direção Geral 4. Categoria: CH 
. 

1 
. -· 5. Objetivo: Gerenciar o HUTRIN em todas as unidades administrativas e assistenciais:,: 1 

prestadoras de serviços de apoio clinico-assistenciais, assim como as atividades de apoio 
logístico/administrativo. 

6. Atribuições: 

• Executar as deliberações da Diretroria Geralna área de sua competência . 
• 

1. 
Promover a integração com os serviços assistenciais, administrativos e logísticos da 
unidade. 
Determinar às Supervisões e coordenações respectivas a elaboração de planos, 
programas e projetos dos recursos postos à disposição da unidade. 

• 

• 

Apresentar à Diretoria geral relatório circunstanciado das atividades das áreas sob sua 
gerencia. 
Requisitar e colaborar no provimento de pessoal sob sua gerência em todas as áreas da 
unidade. 

• Convocar e presidir reuniões dos serviços e atividades sob sua responsabilidade. 
• Promover e estimular a educação continuada em serviço, do pessoal sob sua' 

responsabilidade 
• Determinar e desenvolver rotinas e procedimentos técnicos, afetos a todos os serviços 

que compõem as outras unidades do hospital, exigindo e zelando pelo seu cumprimento. 
• Colaborar com a equipe de saúde que atua na unidade e dela participar 
• Requisitar e colaborar no provimento de pessoal de sua gerência em todas as áreas da 

unidade. 
• Colaborar nos programas de prevenção de doenças e promoção da saúde. 
• Zelar pelo cumprimento de normas, métodos e rotinas de trabalho. 
• Responsabilizar-se pela segurança e disciplina no trabalho. 
• Instaurar inquéritos e sindicâncias, bem como aplicar penas disciplinares . 
• Delegar poderes e atribuições de sua competência, cancelando-os no todo ou em parte ! 

aos Coordenadores e supervisores, conforme a área de sua respectiva atribuição. ·
1

, 

• Administrar a utilização e aplicação de recursos técnicos e equipamentos sob sua, 
responsabilidade. , 

• Administrar a alocação de pessoas nos vários setores da unidade, tendo em vista suai 
eficácia técnica e administrativa. 

í 

• Zelar pela eficiência dos serviços sob sua responsab1l1dade. 1 

I · Traçar a padronização das normas técnico-administrativas da unidade 
, • Exercer outras atribuições que lhe são compatíveis. J 
• Colaborar ativamente com a CCIH. 
7. Escolaridade Necessária: Superior na área de saúde ou administrativa e Pós graduação 

1 

j em Administração Hospitalar 
1 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ittJpeva, 202 f Coníunto 34, Befa Vista, São Paulo/SP 
CNPJ: .19.324.171/0001"02 -Telefone/Fax: (11) 3141-1128 
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8. Experiência Necessária: Mínimo de 4 anos em função similar. 

9. Responsabilidades: 9.2. Por informações confidenciais: 

9.1. Por supervisão: X Sim Não --
X Sim Não - --

1 O. Observações: Necessário ter graduação em Administração de Serviços de Saúde. 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua Jtapevc;, 2.02 / Conjunto 34, Beia Vista, São Pauio/SP 
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3.2.B APRESENTAÇÃO DA TITULAÇÃO DE ESPECIALISTAS EM 

ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR OU SAÚDE COLETIVA DOS MEMBROS DA 

DIRETORIA E COORDENAÇÕES 

IMED - Instituto de Medícina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua Jtapevo, 202 / Coní1.mto 34, Befa Vista, São Paufo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02- reiefone/Fa.,: /11) 3141-1128 
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3.2.B APRESENTAÇÃO DA TITULAÇÃO DE ESPECIALISTAS EM 

ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR OU SAÚDE COLETIVA DOS MEMBROS DA 

DIRETORIA E COORDENAÇÕES 

DIRETOR GERAL 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ltapeva, 202 ! Conjunto 34 1 Bela Vista; São Paufo/SP 
CNPJ: 19-fJ24.171/0001·02- Teiefone/Fox.' (11] 3141~11.28 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE IMED- INSTITUTO DE 

MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO E WAGNER MIRANDA 

GOMES 

De um lado. lMED- INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO. inscrito 

no CNPJ/MF sob o nº. 19.324.171/0001-02. com sede na Rua ltapeva. nº 202, Conj. 34, 

Bela Vista. São Paulo-SP. CEP.: 01.332-000. neste ato representado. nos termos de seu 

Estatuto Social e da última ata de eleição de diretoria. por seu Diretor Financeiro. SR. 

ANDRE SILVA SADER. brasileiro. solteiro, médico veterinário. potiador da Carteira de 

Identidade nº 17.044.816-2 e do CPF nº 170. 725.418-45. residente e domiciliado na cidade 

de São João da Boa Vista - SP, na Rua Ministro Santiago Dantas. nº 156. Jardim Boa Vista. 

CEI' 13.874-117: doravante denominado simplesmente "CONTRATANTE": e. de outro lado. 

WAGNER MIRANDA GOMES, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de 

identidade RG nº 303563 CAER. inscrito junto ao CPF/MF sob nº 017.059.148-45, 

residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo. à Rua Professor Picarolo, nº 

103. apartamento 05, doravante denominado simplesmente "CONTRATADO". 

As partes acima identificadas resolvem de comum acordo. firmar o presente CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIRETOR GERAL. que será regido pelas cláusulas descritas no 

presente instrumento. 

Cláusula 1 ª - OBJETO DO CONTRATO 

1. É objeto do presente contrato a prestação contínua de serviços administrativos. cm 

caráter autônomo. na área de gestão de saúde pública com ênfase cm urgência e emergência. 

englobando todas as aüvidadcs increntes ao nível/cargo de Diretor Geral. para o Hospital 

Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN. localizado à Rua 

Maria Pedro de Oliveira esq. c/5. Jardim Primavera - Trindade - GO. caso o CONTRATANTE 

venha a ser declarado vencedor do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2019 da Secretaria 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua !tapeva, 202 f Conjunto 34, Belo Vista, São Pauio/SP 

Cf\!PJ: 1.9.324.111/0001·02- Telefone: /11} 3141··1128 

www.ímed.org.br - proíetos.@imed.org.br 
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de Estado da Saúde. do Governo do Estado de Goiás. cujo objeto é a seleção de organização 

social para celebração de Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento. a 

operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde. em regime de 24 horas/dia. 

da referida unidade, e venha a assinar o respectivo contrato com o Estado de Goiás. 

2. Outras atividades que forem correlatas e/ou complementares à efetiva prestação do 

serviço ora contratado também integram o objeto desta cláusula. ainda que não 

expressamente mencionadas. 

Cláusula 2ª - GARANTIAS E RESPONSABILIDADES 

1. O CONTRATADO responsabiliza-se integralmente pelos serviços de que trata o objeto 

deste Contrato. bem como garante possuir toda a experiência e qualificação técnica 

relacionada ao cargo a ser ocupado. 

2. Serão de integral responsabilidade do CONTRATADO todos os õnus e encargos 

decorrentes dos serviços objeto deste Contrato. 

3. Caso o CONTRATANTE seja notificado. citado. autuado. intimado ou condenado em 

decorrência de quaisquer obrigações fiscais. trabalhistas. tributárias. previdenciárias ou de 

qualquer natureza. atribuíveis ao CONTRATADO. ou qualquer dano ou prejuízo causado pelo 

mesmo. fica o CONTRATANTE desde já autorizado a reter os valores pleiteados de quaisquer 

pagamentos devidos ao CONTRATADO. 

4. As partes declaram e garantem que cumprem e cumprirão. durante todo o prazo de 

vigência do presente Contrato. todas as leis de anticorrupção federais. estaduais e locais. 

decretos, códigos. regulamentações. regras. políticas e procedimentos de qualquer governo 

ou outra autoridade competente. em especial os preceitos decorrentes da Lei nº 12.846/13 

("Lei de Anticorrupção Brasileira"'), abstendo-se de praticar qualquer ato de corrupção 

("Atos de Corrupção") conforme abaixo definido e/ou qualquer ato que seja lesivo à 

administração pública. nacional ou estrangeira. que atente contra o patrimônio público 

nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua Hapeva, 202 / Conjunto 34, Bela Vista, São Paufo/5P 
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compromissos internacionais assumidos pelo Brasil 

4. l. Para propósito deste Contrato. entende-se por "Ato de Corrupção": (i) prometer. 

oferecer ou dar, direta ou indiretamente. vantagem indevida a agente públirn. ou a terceira 

pessoa a ele relacionada: (iii) financiar. custear. patrocinar ou de qualquer outro modo 

subvencionar a prática de atos ilícitos previsto na Lei: (ii) utilizar-se de interposta pessoa 

fisica ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos 

beneficiários dos atos praticados: (iv) impedir, perturbar ou fraudar a realização que 

qualquer ato de procedimento licitatório público; e/ou (v) dificultar atividade de 

investigação ou fiscalização de órgãos, entidades e agentes públicos. ou intervir em sua 

atuação. inclusive no âmbitos das agências reguladoras e órgãos de fiscalização do sistema 

financeiro nacional. 

Cláusula 3" - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES E DO PREÇO, REAJUSTE, 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E MORA 

1. As atividades/obrigações gerais e específicas das partes. bem como a remuneração 

do CONTRATADO. a sua forma e meio de pagamento. e também a aplicação de correção 

monetária e juros de mora em caso de atraso. eventuais reembolsos e outras questões 

correlatas serão pactuadas livremente entre as partes após a oco1i-ência da condicionante 

disposta no item "1" da Cláusula l ª. mediante a celebração de Termo de Aditamento 

específico e com observància aos limites percentuais eventualmente impostos no contrato 

de gestão ou mesmo nas leis em que os mesmos estejam respectivamente vinculados. 

1. 1. Esclarecem as partes que o preço do serviço contratado deverá ser estipulado. 

levando-se em consideração. dentre outros critérios, os tribulos devidos em decorrência 

direta ou indireta do presente contrato. o tempo. horário e o ambiente em que os serviços 

serão executados. como também a natureza e a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido. 

2. Desde já, fica estipulado que o CONTRATANTE fará a retenção de todos os eventuais 

tributos que. por força de lei, devam ser recolhidos pela fonte pagadora. 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ltapeva, 202 f Conjunto 34, Bela Vista, São Pau!o/SP 
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J 
Cláusula 4" - DO SIGILO 

1. O CONTRATADO se obriga a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre 

quaisquer dados, matérias, ponnenores. informações. documentos, especificações técnicas 

do CONTRATANTE, que venha a ter conhecimento ou acesso. ou que lhe for confiado para 

execução do serviço ora contratado. ainda que não classificadas como "confidenciais". não 

podendo. sob qualquer pretexto. divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar 

conhecimento a terceiros estranhos a este contrato. sob as penas da lei. 

,., ~- A obrigação prevista no item "1" acima pennanecerá vigente e continuará em vigor 

mesmo após o encerramento do presente Contrato. 

Cláusula 5ª - DURAÇÃO E RESCISÃO 

1. O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura. porém sua eficácia 

estará condicionada à ocorrência da condição prevista no item "I" da Cláusula I ". conforme 

termos previstos no art. 125 do Código Civil. 

1. 1. Caso a condição suspensiva descrita no item "1" acima não ocorra. o presente 

Contrato se resolverá automaticamente sem nenhum ónus para as partes: caso ocorra. 

passará a produzir efeitos a partir do respectivo evento pelo prazo de 48 (quarenta e oito 

meses) meses. podendo ser prorrogado por mesmo prazo. mediante a assinatura de um 

Termo de Aditamento previamente aprovado pelas partes. 

A pretensão rescisória poderá ocorrer a qualquer momento. por qualquer uma das 

partes. mediante aviso prévio. por escrito. com antecedência de 30 (trinta) dias. sem direito 

a qualquer tipo de indenização ou multa a nenhuma das partes. 

2.1. Na hipótese de rescisão contratual por vontade exclusiva do CONTRATADO. deverá 

esta continuar a prestação dos serviços pelo período do aviso prévio de 30 (trinta) dias. a 

contar da data de recebimento da notificação. sob pena de arcar com multa equivalente ao 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua itapeva, 202 J Conjunto 34, Bela Visto .. Sifo Pauio/SP 
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valor da remuneração prevista no item "l ". da cláusula terceira. podendo o CONTRATANTlé 

isentar o CONTRATADO do seu cumprimento. 

3. O presente Contrato poderá também ser rescindido por acordo de vontade das partes 

contratantes, lavrando-se a respeito um "Termo de Rescisão'', cm 02 (duas) vias de 

instrumento. sendo certo que nesta hipótese também não incidirá qualquer multa rescisória 

e isentará o CONTRATADO do cumprimento do prazo de aviso prévio mencionado no item 

"2.1" acima. 

4. Na hipótese de rescisão contratual motivada por culpa ou dolo exclusivo do 

CONTRATADO na prestação dos serviços ora contratados. deverá este. após devidamente 

notificado. encerrar imediatamente suas atividades. 

5. Qualquer outra espécie de rescisão poderá ser prevista mediante aditamento deste 

contrato. conforme disposição contida no item "2" da quinta cláusula. 

6. Em qualquer uma das hipóteses de rescisão contratual será devido ao CONTRATADO 

o pagamento da contraprestação proporcional aos dias cm que forem efetivamente prestados 

os serviços contratados. 

Cláusula 6" - DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. O presente instrumento, corno também eventuais aditamentos. consubstanciam toda 

a relação contratual, ficando sem validade e eficácia quaisquer outros documentos aqui não 

mencionados e já assinados. con-espondências já trocadas. bem como quaisquer 

compromissos e/ou acordos pretéritos. presentes e/ou futuros. os quais não obrigarão as 

partes. sendo considerados inexistentes para os fins deste contrato caso não seja observada 

a fórmalidade contida no item a seguir. 

2. Quaisquer alterações a este Contrato somente terão validade e eficácia se forem 

devidamente formalizadas através de aditamento contratual firmado pelos representantes 

legais das partes. 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ftapevó, 202 ! Conjunto 34, Bela Vista, São Paulo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02- Teiefone: /11) 3141-.1128 

www.imed.org.br - proÍetos@Jimed,org.br 
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3. Se qualquer uma das disposições do presente contrato for ou vier a tornar-se nula ou 

revelar-se omissa.. inválida ou ineficaz não afetará ou prejudicará as cláusulas 

remanescentes. que continuarão com vigência. validade e eficácia plenas. Na oconência 

desta hipótese. as partes farão todos os esforços possíveis para substituir a cláusula tida 

como nula. omissa. inválida ou ineficaz por outra. sem vícios. a fim de que produza os 

mesmo efeitos jurídicos. econômicos e financeiros que a cláusula original produziria. ou. 

caso isso não seja possível, para que produza os efeitos mais próximos possíveis daqueles 

inicialmente vislumbrados. 

4. O não exercício dos direitos previstos no presente contrato, bem como a tolerância. 

de uma patie com a outra. quanto ao descumprimento de qualquer uma das obrigações 

assumidas neste instrumento serão considerados atos de mera liberalidade. não resultando 

em modificação, novação ou renúncia das disposições contratuais ora estabelecidas. 

podendo as partes exercer. a qualquer tempo. seus direitos. 

5. Em hipótese alguma o silencio das partes será interpretado como consentimento 

tácito. 

6. Todas comunicações. solicitações e notificações que tiverem de ser feitas por uma 

parte à outra devem ser encaminhadas por escrito pelos meios de comunicação atualmente 

disponíveis para que surtam efeitos no presente Contrato. 

7. O fato de o CONTRATADO dedicar-se aos serviços com zelo e lealdade. de prestar 

informações solicitadas. de assumir obrigações. dentre outras cspccificidacles. não prejudica 

seus direitos. nem desclassifica a relação de prestação de serviços tratada no presente 

instrumento. 

Cláusula 7" - FORO 

1. Fica eleito, com expressa renúncia de qualquer outro. por mais privilegiado que o 

seja. o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer 

controvérsias resultantes ela interpretação e/ou execução do presente contrato. 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ltapeva, 202 í Coníunto 34, Beta Vista, São Poufo/SP 

CNPJ: J.9,324.l71í0001-02 - Telefone (1J.) 31A1ÚJ.128 

www.imed.org.br - projetos@Jimf'd.org. br 
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2. E, por assim estarem de acordo. assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma. perante as 2 (duas) testemunhas identificadas abaixo. para que produza 

os seus jurídicos efeitos desejados. 

São Paulo. 07 de maio de 2019. 

JNSTlTlJTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

CONTRATANTE 

WAGNER MIRANDA GOMES 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

,-.. / \"_._,.,_·_,v 1) .·· y ~.,,. 2) 

R.G.: 

C.P.F: 

Nome: 

\ 
Rc ~--.!,./ . .i.: -, 

\ , _, \_.I \, •. -,-: 0,. \ -, ......, . ._, 
.j' 

C.P.F.: ( 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ftapeva, 202 J Conjunto 34, Belo Vista~ São Pauio/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02 - Telefone: /11.) 3141-1128 

www.ímed.org,br - projetm@imed.org.br 
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! co~ RESPEITO 

PROCURAÇÃO 

Por este instrumento particular de procuração, IMED - INSTITUTO OE M~:OICINA, 

ESTl!DOS E DESENVOLVIMENTO, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNP J 

sob o número 19.324.171/0001-02, com sede na Rua ltapcva, nº 202, conjunto 34, Bela 

Vista, Município de São Paulo, Capital, CEP 01332-000, neste ato representado por seu 

Diretor Presidente, SR. ANDRÉ SILVA SADER, brasileiro, solteiro. administrador de 

empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.044.816-2 ssr-sr e do CPF nº 

170.725.418-45, residente e domiciliado na Cidade de São João da Boa Vista. Estado de 

São Paulo, na Rua Ministro Santiago Dantas, 156, Jardim Boa Vista, CEP 13874-117, 

nomeia e constitui seus bastante procuradores, o DR. ALEXANDRE KOSLOYSKY SOARES, 

brasileiro. casado, advogado, portador da Carteira de Identidade n.º 24.466. 189-3 SSP-SP 

e de,·idamcntc inscrito no CPF/MF sob o n.º 259.913.258-47 e na Ordem dos Advogados 

do Brasil. Secção de São Paulo, sob o n. 0 197.302, e o DR. ANDRÉ FONSECA LF:ME, 

brasileiro. solteiro. advogado, portador da Carteira de Identidade 11.º 20.737.340 SSP-SP e 

devidamente inscrito no CPF/!VIF sob o n. 0 275.226.198-58 e na Ordem dos Advogados 

do Brasil, Secção de São Paulo, sob o n.º 172.666, ambos com endereço profissional na 

Avenida Paulista, n.º 1.009, conjunto 601, Bela Vista, São Paulo/SP. CEPO 1311-100, ao 

qual confere os poderes da cláusula "ad judicia et extra" para, em conjunto ou 

isoladamente, representarem o Outorgante perante Órgãos e Repartições Públicas 

l-cdcrais, Estaduais e Municipais, Autarquias, Tabelionatos de Notas e de Protestos. 

Oficiais de Registro Civil de Pessoas Naturais e ou de Pessoas Jurídicas, Oficiais de 

Registros de Títulos e Documentos. Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para 

( 1) participarem de chamadas ou chamamentos públicos, inclusive de sessões púhlicas, 

assinando e firmando declarações, tem10s, questionamentos, impugnações, atas. recursos 

fi f 
IMED- Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento /'f.:l,i 

Sede: Rua ltapeva, n• 202, Conjuntos 34/35, Bela Vista, Munkipio de São Paulo, Capital, CEP 0!3rtp 
www.imed.org.br · projetos@imed.org.br , 
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e tódos os demais atos e documentos inerentes; (2) abriren1, encerrarem e movimentarem 

contas bancárias; (3) apresentarem e retirarem documentos; requerimentos, formulários, 

contratos e carteiras de trabalho (CTPS) e tennos de rescisão (TRCT) de colaboradores; 
( 4) finnarcm compromisso, declarações e contratos públicos ou privados; (5) 

contestarem, recorrerem e proporem todas as ações e medidas administrativas e judiciais 
que julgarem convenientes para defender os interesses do Outorgante; dando tudo por 
bom, firme e valioso, praticando enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal 
desempenho deste mandato, podendo inclusive substahelecê-lo a outrem, com ou sem 
reserva de iguais poderes, sendo que o presente instrumento terá validade por 01 (um) 

ano a contar da data de sua assinatura. 

São Paulo, 26 de abril de 2019. 

~;~A-, 
IMED - J;Sl'l~~ED;;INA, ESTlJDOS E DESENVOLVIMENTO 

André Silva Sader 

fi 

IMED - Instituto de Medlcóna, Estudos e Desenvolvimento /[/ 
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~ PROGRAMA DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR '~)~t!}~= --

E DE SISTEMAS DE SAÚDE - PROAHSA 

tendo cn1 vista a conclusão do 
Curso de Especialização en1 Adn1inisnação 1'1ospitalar e de Sistcrnas de Suúde 

' 

con1 540 hon1s, ern dezernbro ele 1997, conferc111 a 

WAGNER lVIIRANDA GC)MES 
bra,ik,ro, 11,1tm:d do Estado de \lí,u, Gerai,, nascidu a 11 de Jitnho de !960, 

!{(; .lO\ SI!,\ 

o presente ccrcificado. 

São Paulo, 31 de j,meiro de 1998 
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The Universíty of New Mexico 

THEROBERTO.ANDERSONSCHOOLAND 
GRADUATESCHOOLOFMANAGEMENT 

Wagne,~ Miranda Go,nes 
succcssfully complctcd 

FAAP El\-1BA Summer Program at UNM 
wíth instrnctíon by 

'fí~t ..... 
.,.,·.·.···li"ª .. ·' ."".···1v. ·,.:r;:1· •. \ e",: 1 ) . f:ç/),_ll }J .'~ lJ /.:,, 
;c·\ 1

\ 'i'IC:J-'JS'.1i1.f;=, 
t:.\;''.\ ;f·,.t~ i,t'IV;:· 

. ,~{:,,' lJ. ~1·6', 't'· 
"~fÍ'j-. '~)"0'\ .. ft\,: ·1 

, ~v..~9Ãh ~-V 

8~:;,:~ ,;;f::'3 

"/"~:_.c.L• .. ;', ~'\... ·""' ,·<l ,,(., :),",\) ;'.".•J¾ 

l-\.1J«_$"t,\p/l,•'\llf01.,'l:t:I?: .,,.,.,.,;.in,c,ç,o 
-'"~t1'Jlc-c r:, ),,~1:_~e \)~'1a repi;:,<,iril!i(?>
;ont~-rrne rrr~~~ 11I1rn i;prt'>~-\<)~S: 

1{: '-,U•~- <}s);I '.*· 

Faculty of the Andcrson Schools of Management 
lJniversity of Ne,v Mexico, Albuquerque, Ne,v Mexico, lJSA 

July 8-26, 2002 

C• J, ,1t> . C · /,IG--~{_.A L 
c-,sulriman Ka,sil'ich 
r,-Co-Dircctor, Univcr~itY of Ncw ;\foxico 
+:-~ ' 

1 

~ L~. -~,-(---] ~.__,.. 

Tha1Ti~io Bicrrcn bach de Souza Santos 
Co-Director, Fl11Hlarno Armando !\lrnrc, Penteado 
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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MIN.I\S GERAIS 
Dí:cla:rnda de Utilldude Pública pelo. Decreto Federal n!íl 71.03-8, de 29 de ngost-0 ele 1972 

ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY 
Reconhecida -pelo Decreto Federa1 n~ 68.373, de JO de mnt"\!o <le 1971 

~ ;_, 
,:; ,'1 
'o 

Belo Horizonte - MG 

CERTIFICADO ill!tt~ 
O Diretor da Escola de Engenharia Kennedy, nos termos do Regimen1o aprovado pelo Conselho Federal de 

Educação, certifica que ~a.9ner fJftíranda Çcm,(!$ 

concluiu, nesta Escola, o Curso de Engenharia Civil no ano de 1985' , com ênfase em Engenharia de Transportes, em 

conformidade com o Art. 7° do Decreto Federal n• 68.373, de 19 de março de 1971. 

Para os devidos efeitos, mandou passar-lhe o presente Certificado, que vai assinado pelo Diretor, pelo 

Secretário Geral da Escola e pelo Presidente da Entidade Manlenedora. 

Belo Horizonte, 13 de d e,,;u>.,1vvt.,,k, de 1985. 

/~ ,.,,, 
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O Ministro de Estado da Aeronáutica faz saber 

que Wn9ner tlt)irnodA Qomes é Oficial Superior da Aeronáutica, do 

Posto de Major - Intendente em virtude da Portaria de 20 de dezembro de 1996, 

publicada no Diário Oficial de 23 de dezembro de 1996 e por isso lhe confere, por delegação 

do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, de acordo com o Decreto nº 

52.711, de 21 de outubro de 1963, a presente Carta-Patente confirmatória do gozo das 

vantagens, prerrogativas e deveres inerentes ao posto, nos termos da lei. 

Brasília-DF, em 29 de janeiro de 1997; 

176° da Independência e 109° da Repúblíca. 
-) 
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J-lf_,.OMA 

O pl'eJente "D!p/Jma: l lon/-e:,•ido ao CoD. -lnt. 

__ ,,___ ___ _____.W.'"""'.:.4""" .. (iflER .Â41RAN!JA GQMES 

por haixr concluido em 02 de setembro de 1994 , co111 r-1 

menção Muito Bem _, o Curdo de .:A,xr/-eiçoamento de 

g C)/.íciaíJ da .:AJrondutica. 
C'.'c I 
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3.2.B APRESENTAÇÃO DA TITULAÇÃO DE ESPECIALISTAS EM 

ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR OU SAÚDE COLETIVA DOS MEMBROS DA 

DIRETORIA E COORDENAÇÕES 

, 

DIRETOR TECNICO 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ltopevo, 202 f Conjunto 34, Bela Vista, São Paulo/SP 

CNPJ: 19,324.171/0001.«02- Telefone/Fax: {11} 3141·1128 

www.imed.org,hr = projetos@frm::d-org,b: 
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CONTRA TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE IMED - INSTITUTO DE 

MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO E IVAN ANTONIO MARTINS 

FERREIRA 

De um lado. IMED- JNSTITllTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO. inscrito 

no CNPJ/MF sob o nº. 19.324.171/0001-02. com sede na Rua Itapeva. nº 202. Conj. 34. 

Bela Vista. São Paulo-SP, CEP.: O 1.332-000. neste ato representado. nos termos de seu 

Estatuto Social e da última ata de eleição de diretoria. por seu Diretor Financeiro, SR. 

ANDRE SILVA SADER, brasileiro. solteiro. médico veterinário. portador da Carteira de 

Identidade nº 17.044.816-2 e do CPF nº 170.725.418-45. residente e domiciliado na cidade 

de São João da Boa Vista - SP. na Rua Ministro Santiago Dantas. nº 156. Jardim Boa Vista, 

CEP 13.874-117: doravante denominado simplesmente "CONTRATANTE": e. de outro lado, 

IVAN ANTONIO MARTINS FERREIRA, brasileiro. casado, médico. portador da cédula 

de identidade RG nº 3.338.188-4 SSP/SP. inscrito junto ao CPF/MF sob nº 283.541.038-46, 

residente e domiciliado em Santana de Parnaíba. Estado de São Paulo. à Alameda 

Paranavai. nº 334. Alphaville. doravante denominado simplesmente "CONTRATADO". 

As partes acima identificadas resolvem de comum acordo, firmar o presente CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA. que será regido pelas cláusulas descritas 

no presente instrumento. 

Cláusula 1' - OBJETO DO CONTRATO 

1. É objeto do presente contrato a prestação contínua de serviços administrativos. em 

caráter autônomo. na área de gestão de saúde pública com ênfase em urgência e emergência. 

englobando todas as atividades inerentes ao nível/cargo de Diretor Técnico. para o Hospital 

Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN, localizado à Rua 

Maria Pedro de Oliveira esq. c/5, Jardim Primavera - Trindade - GO. caso o CONTRATANTE 

venha a ser declarado vencedor do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2019 da Secretaria 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua Jtapeva~ 202 J Conjunto 34, Bela Vista~ São Poulo/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02- Telefone: {11) 3141-1128 

www.imed.org.br - projetos@imed.org.br 
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de Estado da Saúde, do Governo do Estado de Goiás, cujo objeto é a seleçào de organizaçào 

social para celebraçào de Contrato de Gestào objetivando o gerenciamento. a 

operacionalizaçào e a execuçào das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, 

da referida unidade. e venha a assinar o respectivo contrato com o Estado de Goiás. 

2. Outras atividades que forem correlatas e/ou complementares à efetiva prestaçào do 

serviço ora contratado também integram o objeto desta cláusula. ainda que nào 

expressamente mencionadas. 

Cláusula 2ª - GARANTIAS E RESPONSABILIDADES 

1. O CONTRATADO responsabiliza-se integralmente pelos serviços de que trata o objeto 

deste Contrato. bem como garante possuir toda a experiência e qualificaçào técnica 

relacionada ao cargo a ser ocupado. 

2. Serào de integral responsabilidade do CONTRATADO todos os õnus e encargos 

dec01Tentcs dos serviços objeto deste Contrato. 

3. Caso o CONTRATANTE seja notificado, citado, autuado, intimado ou condenado em 

decorrência de quaisquer obrigações fiscais. trabalhistas, tributárias. previdenciárias ou de 

qualquer natureza. atribuíveis ao CONTRATADO, ou qualquer dano ou prejuízo causado pelo 

mesmo. fica o CONTRATANTE desde já autorizado a reter os valores pleiteados de quaisquer 

pagamentos devidos ao CONTRATADO. 

4. As partes declaram e garantem que cumprem e cumprirào, durante todo o prazo de 

vigência do presente Contrato, todas as leis de anticorrupçào federais. estaduais e locais. 

decretos. códigos, regulamentações. regras. políticas e procedimentos de qualquer governo 

ou outra autoridade competente, em especial os preceitos decorrentes da Lei nº 12.846/l 3 

("Lei de Anticorrupção Brasileira"). abstendo-se de praticar qualquer ato de corrupçào 

("Atos de Con-upçào") conforme abaixo definido e/ou qualquer ato que seja lesivo à 

administração pública. nacional ou estrangeira, que atente contra o patrimônio público 

nacional ou estrangeiro. contra princípios da administraçào pública ou contra os 

k 
I 
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compromissos internacionais assumidos pelo Brasil 

4.1. Para propósito deste Contrato. entende-se por "Ato de Corrupção": (i) prometer. 

oferecer ou dar. direta ou indiretamente. vantagem indevida a agente público. ou a terceira 

pessoa a ele relacionada: (iii) financiar. custear. patrocinar ou de qualquer outro modo 

subvencionar a prática de atos ilícitos previsto na Lei: (ii) utilizar-se de interposta pessoa 

física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos 

beneficiários dos atos praticados: (iv) impedir, perturbar ou fraudar a realização que 

qualquer ato de procedimento licitatório público; e/ou (v) dificultar atividade de 

investigação ou fiscalização de órgãos. entidades e agentes públicos. ou intervir em sua 

atuação. inclusive no ãmbitos das agências reguladoras e órgãos de fiscalização do sistema 

financeiro nacional. 

Cláusula 3" - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES E DO PREÇO, REAJUSTE, 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E MORA 

1. As atividades/obrigações gerais e específicas das partes, bem como a remuneração 

do CONTRATADO. a sua forma e meio de pagamento. e também a aplicação de correção 

monetária e juros de mora em caso de atraso, eventuais reembolsos e outras questões 

correlatas serão pactuadas livremente entre as partes após a ocorrência da condicionante 

disposta no item "1" da Cláusula 1 '. mediante a celebração de Termo de Aditamento 

específico e com observância aos limites percentuais eventualmente impostos no contrato 

de gestão ou mesmo nas leis em que os mesmos estejam respectivamente vinculados. 

1.1. Esclarecem as partes que o preço do serviço contratado deverá ser estipulado. 

levando-se em consideração. dentre outros critérios, os tributos devidos em decorrência 

direta ou indireta do presente contrato, o tempo. horário e o ambiente em que os serviços 

serão executados. como também a natureza e a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido. 

2. Desde já. fica estipulado que o CONTRATANTE fará a retenção de todos os eventuais 

tributos que, por força de lei. devam ser recolhidos pela fonte pagadora. 
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Cláusula 4ª - DO SIGILO 

1. O CONTRATADO se obriga a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre 

quaisquer dados. matérias. pormenores. informações. documentos, especificações técnicas 

do CONTRATANTE. que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que lhe for confiado para 

execução do serviço ora contratado. ainda que não classificadas como "confidenciais", não 

podendo, sob qualquer pretexto. divulgar. revelar. reproduzir, utilizar ou deles dar 

conhecimento a terceiros estranhos a este contrato. sob as penas da lei. 

2. A obrigação prevista no item "1" acima permanecerá vigente e continuará em vigor 

mesmo após o encerramento do presente Contrato. 

Cláusula 5" - DURAÇ.4.O E RESCISAO 

1. O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura. porém sua eficácia 

estará condicionada à ocon-ência da condição prevista no item "1" da Cláusula 1 ", conforme 

tetmos previstos no art. 125 do Código Civil. 

1.1. Caso a condição suspensiva descrita no item "l" acima não ocorra. o presente 

Contrato se resolverá automaticamente sem nenhum ônus para as partes: caso ocon-a. 

passará a produzir efeitos a partir do respectivo evento pelo prazo de 48 (quarenta e oito 

meses) meses. podendo ser pron-ogado por mesmo prazo. mediante a assinatura de um 

Termo de Aditamento previamente aprovado pelas partes. 

A pretensão rescisória poderá ocorrer a qualquer momento, por qualquer uma das 

partes. mediante aviso prévio, por escrito. com antecedência de 30 (trinta) dias, sem direito 

a qualquer tipo de indenização ou multa a nenhuma das partes. 

2.1. Na hipótese de rescisão contratual por vontade exclusiva do CONTRATADO. deverá 

esta continuar a prestação dos serviços pelo período do aviso prévio de 30 (trinta) dias. a 

contar da data de recebimento da notificação, sob pena de arcar com multa equivalente ao 

,\ 
!\ 

,, 
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valor da remuneração prevista no item"!". da cláusula terceira. podendo o CONTRATANTE 

isentar o CONTRATADO do seu cumprimento. 

3. O presente Contrato poderá também ser rescindido por acordo de vontade das partes 

contratantes. lavrando-se a respeito um "Termo de Rescisão". em 02 (duas) vias de 

instrumento. sendo certo que nesta hipótese também não incidirá qualquer multa rescisória 

e isentará o CONTRATADO do cumprimento do prazo de aviso prévio mencionado no item 

"2. l" acima. 

4. Na hipótese de rescisão contratual motivada por culpa ou dolo exclusivo do 

CONTRATADO na prestação dos serviços ora contratados. deverá este. após devidamente 

notificado. ence1Tar imediatamente suas atividades. 

5. Qualquer outra espécie de rescisão poderá ser prevista mediante aditamento deste 

contrato. conforme disposição contida no item "2" da quinta cláusula. 

6. Em qualquer uma das hipóteses de rescisão contratual será devido ao CONTRATADO 

o pagamento da contraprestação proporcional aos dias em que forem efetivamente prestados 

os serviços contratados. 

Cláusula 6ª - DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. O presente instrumento, como também eventuais aditamentos. consubstanciam toda 

a relação contratual. ficando sem validade e eficácia quaisquer outros documentos aqui não 

mencionados e já assinados. correspondências já trocadas. bem como quaisquer 

compromissos e/ou acordos pretéritos. presentes e/ou futuros, os quais não obrigarão as 

partes. sendo considerados inexistentes para os fins deste contrato caso não seja observada 

a formalidade contida no item a seguir. 

2. Quaisquer alterações a este Contrato somente terão validade e eficácia se forem 

devidamente formalizadas através de aditamento contratual firmado pelos representantes 

legais das partes. 
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3. Se qualquer uma das disposições do presente contrato for ou vier a tomar-se nula ou 

revelar-se omissa, inválida ou ineficaz não afetará ou prejudicará as cláusulas 

remanescentes. que continuarão com vigência, validade e eficácia plenas. Na oconência 

desta hipótese. as partes farão todos os esforços possíveis para substituir a cláusula tida 

como nula. omissa. inválida ou ineficaz por outra. sem vícios, a fim de que produza os 

mesmo efeitos jurídicos, econômicos e financeiros que a cláusula original produziria, ou. 

caso isso não seja possível. para que produza os efeitos mais próximos possíveis daqueles 

inicialmente vislumbrados. 

4. O não exercício dos direitos previstos no presente contrato, bem como a tolerância, 

de uma parte com a outra. quanto ao descumprimento de qualquer uma das obrigações 

assumidas neste instrumento serão considerados atos de mera liberalidade. não resultando 

em modificação. novação ou renúncia das disposições contratuais ora estabelecidas. 

podendo as partes exercer, a qualquer tempo, seus direitos. 

5. Em hipótese alguma o silêncio das partes será interpretado como consentimento 

tácito. 

6. Todas comunicações. solicitações e notificações que tiverem de ser feitas por uma 

parte à outra devem ser encaminhadas por escrito pelos meios de comunicação atualmente 

disponíveis para que surtam efeitos no presente Contrato. 

7. O fato de o CONTRATADO dedicar-se aos serviços com zelo e lealdade. de prestar 

informações solicitadas. de assumir obrigações, dentre outras especificidades, não prejudica 

seus direitos. nem desclassifica a relação de prestação de serviços tratada no presente 

instrumento. 

Cláusula 7ª - FORO 

1. Fica eleito. com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o 

seJa, o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer 

controvérsias resultantes da interpretação e/ou execução do presente contrato. 
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2. E. por assim estarem de acordo. assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma. perante as 2 (duas) testemunhas identificadas abaixo. para que produza 

os seus jurídicos efeitos desejados. 

São Paulo. 07 de maio de 2019. 

INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

CONTRATANTE 
/ 

y~ ' 
! • 1 

IVAN ANTONIO MARTiNs FERREIRA 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

Nome: 

R.G.: li {'·7 

C.P.F.: 
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PROCURAÇÃO 

Por este instrumento particular de procuração. IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, 

Esnmos E DESENVOLVIMENTO, associação civil sem fins lucrativos. inscrita no CNPJ 

sob o número l 9.324. l 71 /0001-02, com sede na Rua liapeva, nº 202, conjunto 34, Bela 

Vista. Município de São Paulo, Capital. CEP 01332-000, neste ato representado por seu 

Diretor Presidente, SR. ANDRÉ SILVA SADER, brasileiro, solteiro, administrador de 

empresas, portador da Cédula de Identidade RG n" 17.044.816-2 SSP-SP e do CPF nº 

170. 725.418-45, residente e domiciliado na Cidade de São João da Boa Vista, Estado de 

São Paulo, na Rua Ministro Santiago Dantas, 156, Jardim Boa Vista, CEP 13874-117. 

nomeia e constitui seus bastante procuradores. o DR. ALEXANDRE KosLOVSKY SOARES. 

brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade n.º 24.466. l 89-3 SSP-SP 

e de,·idamente inscrito no CPF/MF sob o n.º 259.913.258-47 e na Ordem dos Advogados 

do Brasil. Secção de São Paulo, sob o n.º 197.302. e o DR. ANDRÉ FONSECA LE'1E, 

brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade n.º 20. 737.340 SSP-SP e 

devidamente inscrito no CPFIMF sob o n.º 275.226.198-58 e na Ordem dos Advogados 

do Brasil, Secção de São Paulo, sob o n.º 172.666. ambos com endereço profissional na 

Avenida Paulista. n.º 1.009. conjunto 601, Bela Vista São Paulo/SP, CEP 0131l-100. ao 

qual confere os poderes da cláusula "ad judicia et extra" para, em conjunto ou 

isoladamente, representarem o Outorgante perante Órgãos e Repartições Públicas 

Federais. Estaduais e Municipais, Autarquias. Tabelionatos de Notas e de Protestos, 

Oficiais de Registro Civil de Pessoas Naturais e ou de Pessoas Jurídicas. Oficiais de 

Registros de Títulos e Documentos, Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para 

( 1) participarem de chamadas ou chamamentos públicos, inclusive de sessões públicas. 

assinando e fomando declarações, termos, questionamentos. impugnações, atas. recursos 

IMED-lnstituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
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e todos os demais atos e documentos inerentes: /2) abrirem. encerrarem e movimentarem 

contas bancárias; (3) apresentarem e retirarem documentos; requerimentos. formulários, 

contratos e carteiras de trabalho (CTPS) e termos de rescisão (TRCT) de colaboradores: 

(4) finnarem compromisso, declarações e contratos públicos ou privados: (5) 

contestarem, recorrerem e proporem todas as ações e medidas administrativas e judiciais 

que julgarem convenientes para defender os interesses do Outorgante: dando tudo por 

hom. firme e valioso, praticando enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal 

desempenho deste mandato. podendo inclusive substabelecê-lo a outrem. com ou sem 

reserva de iguais poderes, sendo que o presente instrumento terá validade por 01 (um) 

ano a contar da data de sua assinatura. 

São Paulo, 26 de abril de 2019. 

/4i\ --~-
IMED- INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVl~IENTO 

André Silva Sader 
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3.2.B APRESENTAÇÃO DA TITULAÇÃO DE ESPECIALISTAS EM 

ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR OU SAÚDE COLETIVA DOS MEMBROS DA 

DIRETORIA E COORDENAÇÕES 

GERENTE DE 

ENFERMAGEM 
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CONTRA TO DE PRESTAÇ},O DE SERVl('OS ENTRE IMED - INSTIT!JTO DE 
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Cláusula 4" - DO SIGILO 

Cláusula 5'' - DURAÇ/\O E RESCISAO 
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PROCURAÇÃO 

Por este instrumento particular de procuração. IMED - INSTITllTO DE MEDICINA, 

ESTllDOS E: DESE:NVOLVIME:NTO, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 

sob o número l 9.324.171/000!-02, com sede na Rua ltapeva, nº 202, conjunto 34, Bela 

Vista. Município de São Paulo, Capital. CEP 01332-000, neste ato representado por seu 

Diretor Presidente, SR. ANDRÉ SILVA SADER, brasileiro, solteiro, administrador de 

empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.044.816-2 SSP-SP e do CPF nº 

170.725.418-45, residente e domiciliado na Cidade de São João da Boa Vista, Estado de 

São Paulo, na Rua Ministro Santiago Dantas, 156, Jardim Boa Vista, CEP 13874-117. 

nomeia e constitui seus bastante procuradores. o DR. ALEXANDRE KOSLOVSKV SOARES. 

brasileiro. casado, advogado, portador da Carteira de Identidade n.º 24.466.189-3 ssP-SP 

e devidamente inscrito no CPF/MF sob o n.º 259.913.258-47 e na Ordem dos Advogados 

do Brasil. Secção de São Paulo, sob o n.º 197.302. e o DR. ANDRÉ FO'.'ISECA LE:WE, 

brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade n.º 20.737.340 SSP-SP e 

devidamente inscrito no CPFIMF sob o n.º 275.226.198-58 e na Ordem dos Advogados 

do Brasil, Secção de São Paulo, sob o n.º 172.666, ambos com endereço profissional na 

Avenida Paulista, n. 0 1.009. conjunto 601, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01311·100. ao 

qual confere os poderes da cláusula "ad judicia et extra" para, em conjunto ou 

isoladamente, representarem o Outorgante perante Órgãos e Repartições Públicas 

Federais. Estaduais e Municipais, Autarquias, Tabelionatos de Notas e de Protestos, 

Oficiais de Registro Civil de Pessoas Naturais e ou de Pessoas Jurídicas, Oficiais de 

Registros de Títulos e Documentos, Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para 

(1) participarem de chamadas ou chamamentos públicos. inclusive de sessões públicas, 

assinando e fim1ando declarações, tertnos, questionamentos. impugnações, atas. recursos 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Sede: Rua ltapeva, nº 202, Conjuntos 34/35, Bela Vista, Município de São Paulo, Capital, CEP 01332-000 

www.imed.org.br - J!!'.Qjetos@imed.org.br 
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e todos os demais atos e documentos inerentes: (2) abrirem, encerrarem e 1novimentarern 

contas bancárias; (3) apresentarem e retirarem documentos; requerimentos, formulários, 

contratos e carteiras de trabalho (CTPS) e tennos de rescisão (TRCT) de colaboradores: 

(4) firmarem compromisso, declarações e contratos públicos ou privados; (5) 

contestarem, recorrerem e proporem todas as ações e medidas administrativas e judiciais 

que julgarem convenientes para defender os interesses do Outorgante; dando tudo por 

bom, firme e valioso, praticando enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal 

desempenho deste mandato, podendo inclusive substabelecê-lo a outrem, com ou sem 

reserva de iguais poderes, sendo que o presente instrumento terá validade por 01 (um) 

ano a contar da data de sua assinatura. 

São Paulo, 26 de abril de 2019. 

/4i 
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

André Silva Sader 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Sede: Rua ltapeva, nº 202, Conjuntos 34/35, Bela Vista, Município de São Paulo, Capital, CEP 01332-000 
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Ce~tificado 
CENTRO UNIVERSITÁRIO • 

SÃO CAMILO 

O Centro Universitário São Camilo certifica que 

Maria Rita de Cassia Fernandes participou e foi aprovada no curso de 

Especialização em Administração Hospitalar, realizado no período de março de 

1997 à abril 1998, com carga horária de 650 horas. 

São Paulo, 08 de maio de 1999. 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO 

SÃO CAMILO 
. 

O Reitor di Lenlro Uni(Jer:Jilário _)ão C:'amilo, no u'1o de :JuaJ alribuiçõe:J e tendi pre:Je,de a co,ufuJão di 

cur:Jo de rf/edrado Stricto Sen:Ju em Bioética, em 27 de flO(Jembro de 2007, reahzado na cidade de São 

Paulo - SP, com carga horária tie 1515 liora:J, canfore º título de 1rle~t,e ª 

rf/aria Í<ifa de Ca66ia Jernande6 
A.?~,S !Jt $A.o P1,iJli) 
• '4-5:l 
lCAç ô 

·~:::::,?~, 
·•tfrl¼;;tzy, 

----------9 fifA1 l[iJg 

bra:Ji/eiro(a), na:Jcido(a) a 25 tÍe maio de 1963, em São Paulo - SP 

RÇ nº 13.607.440-6 SP 
' \ !'-:_'K.,/l~ · 

a fim tÍe 'tue po:Jóa gozar de lodió o:J direilo:J e prerrogaliva:J lgai:J 

, 

P,of S.·nu,Jw U/Jf6 J!eJulcke 

SecrÍlária (}eraf 

\ 
\ 

São Paulo, 24 J,, ab,;/ J,, 2008. 

'J);p&,mado (a) 
/J ro/ ']),_ Pe. (/,,;,/ia,i de Pa«f d, /Jáí-;{,/c,daine 

Reitor 
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3.2.B APRESENTAÇÃO DA TITULAÇÃO DE ESPECIALISTAS EM 

ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR OU SAÚDE COLETIVA DOS MEMBROS DA 

DIRETORIA E COORDENAÇÕES 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua itapeva, 202 / Conjunto 34, Bela Vista, Sâo Pauio/SP 

CNPJ: 19.324,171/0001-02- Telefone/Fax: (11/ 3141-1128 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE IMED- INSTITUTO DE 

MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO E SIDNEI RICARDO NOBRE 

BERNARDES 

De um lado. IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO. 

inscrito no CNPJ/MF sob o n". 19.324.171/0001-02. com sede na Rua Itapeva. nº 202. 

Conj. 34. Bela Vista. São Paulo-SP. CEP: 01.332-000. neste ato representado. nos tennos 

de seu Estatuto Social e da última ata de eleição de diretoria. por seu Diretor Financeiro. 

SR. ANDRE SILVA SADER, brasileiro, solteiro. médico veterinário. portador da Carteira de 

Identidade nº 17.044.816-2 e do CPF nº 170.725.418-45. residente e domiciliado na 

cidade de São João da Boa Vista - SP, na Rua Ministro Santiago Dantas. nº 156. Jardim 

Boa Vista. CEP 13.874-117; doravante denominado simplesmente "CONTRATANTE"; e. 

de outro lado. 

SIDNEI RICARDO NOBRE BERNARDES, brasileiro. casado. fisioterapeuta, portador da 

cédula de identidade RG nº 25 .204.248-7, inscrito junto ao CPF /MF sob nº 213 .170 .408-

99. residente e domiciliado cm São Paulo. Estado de São Paulo. à Rua Jacob Daldão. nº 

34. Santana - São Paulo - SP. doravante denominado simplesmente "CONTRATADO". 

As parles acima identificadas resolvem de comum acordo. firmar o presente CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENTE ADMINISTRATIVO. que será regido pelas 

cláusulas descritas no presente instrumento. 

Cláusula 1 ª - OBJETO DO CONTRA TO 

1. É objeto do presente contrato a prestação contínua de serviços administrativos. em 

caráter autônomo. na área de gestão de saúde pública com ênfase em urgência e 

emergênda. englobando todas as atividades inerentes ao nível/cargo de Gerente 

Administrativo. para o Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos 

Santos - HUTRIN, localizado à Rua Maria Pedro de Oliveira. esq. C5 - Jardim Primavera 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ltapeva, 202 / Conjunto 34, Bel& Vista1 Sâo Pcwio/SP 

CNPJ: 19.324.171/000102- Telefone: {11) 3141-1128 

www.imed.org.tr- projetos@imed,org.br 
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- Trindade - GO. caso o CONTRATANTE venha a ser declarado vencedor do 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2019 da Secretaria de Estado da Saúde. do Governo 

do Estado de Goiás, cujo objeto é a seleção de organização social para celebração de 

Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das 

ações e serviçosde saúde. em regime de 24 horas/dia. da referida unidade. e venha a 

assinar o respectivo contrato com o Estado de Goiás. 

2. Outras atividades que forem conelatas e/ou complementares à efetiva prestação do 

serviço ora contratado também integram o objeto desta cláusula. ainda que não 

expressamente mencionadas. 

Cláusula 2" - GARANTIAS E RESPONSABILIDADES 

1. O CONTRATADO responsabiliza-se integralmente pelos serviços de que trata o 

objeto deste Contrato. bem como garante possuir toda a experiência e qualificação técnica 

relacionada ao cargo a ser ocupado. 

2. Serão de integral responsabilidade do CONTRATADO todos os ônus e encargos 

decorrentes dos serviços objeto deste Contrato. 

3. Caso o CONTRATANTE seja notificado. citado. autuado. intimado ou condenado cm 

decorrência de quaisquer obrigações fiscais. trabalhistas. tributárias. previdenciárias ou de 

qualquer natureza. atribuíveis ao CONTRATADO. ou qualquer dano ou prejuízo causado 

pelo mesmo. fica o CONTRATANTE desde já autorizado a reter os valores pleiteados de 

quaisquer pagamentos devidos ao CONTRATADO. 

4. As partes declaram e garantem que cumprem e cumprirão, durante todo o prazo de 

vigência do presente Contrato. todas as leis de anticorrupção federais. estaduais e locais. 

decretos, códigos. regulamentações. regras. políticas e procedimentos de qualquer 

governo ou outra autoridade competente. em especial os preceitos decorrentes da Lei nº 

12.846/l 3 ("Lei de Anticorrupção Brasileira"). abstendo-se de praticar qualquer ato de 

corrupção ("Atos de Corrupção'") conforme abaixo definido e/ou qualquer alo que se.1a 

IMED - Instituto de Medicina1 Estudos e Desenvolvimento 
Rua ftapeva,, 202 j Conjunto 34, Belo Vista, .São Poulo/SP 

CNPJ: 19324,.1.71/0001·02 Telefone: (11) 3.14.1-1128 

www.ímed.org.br - pro}etos@imed.org.br 



lesivo à administração pública, nacional ou estrangeira, que atente contra o patrimônio 

público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil 

4.1. Para propósito deste Contrato. entende-se por "Ato de Corrupção": (i) prometer. 

oferecer ou dar. direta ou indiretamente. vantagem indevida a agente público. ou a terceira 

pessoa a ele relacionada: (iii) financiar. custear. patrocinar ou de qualquer outro modo 

subvencionar a prática de atos ilícitos previsto na Lei: (ii) utilizar-se de interposta pessoa 

física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a idcmidade dos 

beneficiários dos atos praticados: (iv) impedir. perturbar ou fraudar a realização que 

qualquer ato de procedimento licitatório público: e/ou (v) dificultar atividade de 

investigação ou fiscalização de órgãos, entidades e agentes públicos. ou intervir em sua 

atuação. inclusive no âmbitos das agências reguladoras e órgãos de fiscalização do 

sistema financeiro nacional. 

Cláusula 3ª - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES E DO PREÇO, REAJlJSTE, 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E MORA 

I. As atividades/obrigações gerais e específicas das partes, bem como a remuneração 

do CONTRATADO, a sua forma e meio de pagamento. e também a aplicação de correção 

monetária e juros de mora em caso de atraso, e1entuais reembolsose outras questões 

correlatas serão pactuadas livremente entre as panes após a ocorrência da condicionante 

disposta no item "1" da Cláusula 1 ", mediante a celebração de Termo de Aditamento 

específico e com observância aos limites percentuais eventualmente impostos no contrato 

de gestão ou mesmo nas leis em que os mesmos estejam respectivamente vinculados. 

1.1. Esclarecem as partes que o preço do serviço contratado deverá ser estipulado. 

levando-se em consideração. dentre outros critérios. os tributos devidos em decorrência 

direta ou indireta do presente contrato. o tempo. horário e o ambiente em que os serviços 

serão executados. como também a natureza e a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido, 

IMED -Instituto de Medicina, Estudas e Dese,walvimenta 
Rua ftGpevú, 202 J Conjunto 34, Belo Vista, São Pauio/SP 

CNPJ: 19-3:Z4.171/0001-02 -- Telefone: {11} 3141-1.í.28 
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2. Desde já. fica estipulado que o CONTRATANTE fará a retenção de todos os 

eventuais tributos que. por força de lei. devam ser recolhidos pela fonte pagadora. 

Cláusula 4" - DO SIGILO 

1. O CONTRATADO se obriga a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre 

quaisquer dados. matérias, ponncnores. informações. documentos. especificações técnicas 

do CONTRATANTE, que venha a ter conhecimento ou acesso, ou que lhe for confiado para 

execução do serviço ora contratado. ainda que não classificadas como "confidenciais". 

não podendo. sob qualquer pretexto. divulgar. revelar. reproduzir, utilizar ou deles dar 

conhecimento a terceiros estranhos a este contrato. sob as penas da lei. 

2. A obrigação prevista no item "l" acima permanecerá vigente e continuará em vigor 

mesmo após o enceJTamento do presente Contrato. 

Cláusula 5" - DURAÇÃO E RESCISÃO 

1. O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura. porém sua eficácia 

estará condicionada à ocorrência da condição prevista no item "1" da Cláusula l ". 

conforme termos previstos no art. 125 do Código Civil. 

1.1. Caso a condição suspensiva descrita no item 'T' acuna não ocorra. o presente 

Contrato se resolverá automaticamente sem nenhum ônus para as partes: caso ocorra. 

passará a produzir efeitos a partir do respectivo evento pelo prazo de 48 ( quarenta e oito 

meses) meses, podendo ser prorrogado por mesmo prazo. mediante a assinatura de um 

Termo de Aditamento previamente aprovado pelas partes. 

2. A pretensão rescisória poderá ocoITer a qualquer momento. por qualquer urna das 

partes. mediante aviso prévio. por escrito. com antecedência de 30 (trinta) dias. sem 

direito a qualquer tipo de indenização ou multa a nenhuma das partes. 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Ruo ltapevo; 202 f Conjunto 34, Bela Vista, São Paulo/5P 

CNPJ: 19,324.171/000.1-02- Telefone: {11) 3141.-1128 
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2.1. Na hipótese de rescisão contratual por vontade exclusiva do CONTRATADO. deverá 

esta continuar a prestação dos serviços pelo período do aviso prévio de 30 (trinta) dias. a 

contar da data de recebimento da notificação. sob pena de arcar com multa equivalente ao 

valor da remuneração prevista no item "l ". da cláusula terceira. podendo o CONTRATANTE 

isentar o CONTRATADO do seu cumprimento. 

3. O presente Contrato poderá também ser rescindido por acordo de vontade das 

partes contratantes. lavrando-se a respeito um "Termo de Rescisão". em 02 (duas) vias de 

instrumento. sendo ceno que nesta hipótese também não incidirá qualquer multa rescisória 

e isentará o CONTRATADO do cumprimento do prazo de aviso prévio mencionado no item 

"2.1" acin1a. 

4. Na hipótese de rescisão contratual motivada por culpa ou dolo exclusivo do 

CONTRATADOna prestação dos serviços ora contratados. deverá este. após devidamente 

notificado. encerrar imediatamente suas atividades. 

5. Qualquer outra espécie de rescisão poderá ser prevista mediante aditamento deste 

contrato. conforme disposição contida no item "2" da quinta cláusula. 

6. Em qualquer uma das hipóteses de rescisão contratual será devido ao 

CONTRA TADOo pagamento da contraprestação proporcional aos dias em que forem 

efetivamente prestados os serviços contratados. 

Cláusula 6" - DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. O presente instrumento. como também eventuais aditamentos. consubstanciam 

toda a relação contratual. ficando sem validade e eficácia quaisquer outros documentos 

aqui não mencionados e já assinados. co1Tespondências já trocadas. bem como quaisquer 

compromissos e/ou acordos pretéritos. presentes e/ou futuros. os quais não obrigarão as 

partes. sendo considerados inexistentes para os fins deste contrato caso não seja observada 

a formalidade contida no item a seguir. 

2. Quaisquer alterações a este Contrato somente terão validade e eficácia se forem , ---

/MED - Instituto de Medicina, Estudas e Desenvolvimento 
Rua ltapevor 202 / Conjunto 34, Beía Vísta, São Paulo/SP 
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devidamente formalizadas através de aditamento contratual firmado pelos representantes 

legais das partes. 

3. Se qualquer uma das disposições do presente contrato for ou vier a tornar-se nula 

ou revelar-se omissa. inválida ou ineficaz não afetará ou prejudicará as cláusulas 

remanescentes. que continuarão com vigência. validade e eficácia plenas. Na ocorrência 

desta hipótese. as partes farão todos os esforços possíveis para substituir a cláusula tida 

como nula. omissa. inválida ou inefica7 por outra. sem vícios. a fim de que produza os 

mesmo efeitos jurídicos, econômicos e financeiros que a cláusula original produziria. ou. 

caso isso não seja possível. para que produza os efeitos mais próximos possíveis daqueles 

inicialmente vislumbrados. 

4. O não exercício dos direitos previstos no presente contrato, bem como a tolerância. 

de uma parte com a outra, quanto ao descumprimento de qualquer uma das obrigações 

assumidas neste instrumento serão considerados atos de mera liberalidade. não resultando 

cm modifica~•ão. novação ou renúncia das disposições contratuais ora estabelecidas. 

podendo as panes exercer. a qualquer tempo. seus direitos. 

5. Em hipótese alguma o silêncio das partes será interpretado como consentimento 

tácito. 

6. Todas comunicações. solicitações e notificações que tiverem de ser feitas por uma 

parte à outra devem ser encaminhadas por escrito pelos meios de comunicação atualmente 

disponíveis para que surtam efeitos no presente Contrato. 

7. O fato de o CONTRATADO dedicar-se aos serviços com zelo e lealdade, de prestar 

informações solicitadas. de assumir obrigações. dentre outras especi ticidades. não 

prejudica seus direitos. nem desclassifica a relação de prestação de serviços tratada no 

presente instrumento. 

Cláusula 7" - FORO 

1. Fica eleito. com expressa renúncia de qualquer outro. por mais privilegiado que o 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ltopeva, 202 / Conjunto 34, Bela Visto, São Pm.doíSP 

CNPI '[9,324,171/000.1~02-Teiefone. {1.1.) 3}4.1'"1128 

www.fmed.org,br - pwjeto'S@fmr:-1.org. br 
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seja, o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer 

controvérsias resultantes da interpretação e/ou execução do presente contrato. 

E. por assim estarem de acordo, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, perante as 2 (duas) testemunhas identificadas abaixo. para que produza 

os seus jurídicos efeitos desejados. 

São Paulo._ 13 de maio de 2019. 

INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

CONTRATANTE 

/ 
\\ 
0/ ú'.V 

SIDNEI RICARDO NOBRE BERNARDES 

CONTRATADO 

Testemunhas: 
1 

l)_~/~=--~'l_A_· "'=-~~-._-----~ 
/,J.J 

1) i !()··/,•" y.:'.,//~/(/7/ 
~ -~~;~/_./_· _____ (~.-6_-:--·~r-·~·-·· ~/(_·· ---

,,.- ·, ' < 1 -~ , ".. : 
( . · ... \],Ç..,, lv(. ;f),'Vs YI) ,;;,.,v,n 

Nome: vvv-,.-c (.½ ) u Nome: 

R e .. J.s ; )) )(1 "-· 
• j •• -, _ _) j~ - ') ,, \ 

-e, i/ ' R.G.: ·..l ! ( 

C.P.f.: '7 't 0 ') \: 
;j 

JMED -Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua Jtapeva. 202 f Conju,1to 341 Belo Vista, São Pouio/SP 

CNPJ: .t9324.171/D00J.--02-· l"efefo,íe: (11) 3.141.··1128 
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PROCURAÇÃO 

Por este instrumento particular de procuração. IMED - INSTITllTO DE MEDICINA, 

Esnmos E DESENVOLVIMENTO, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 

sob o número 19.324.171 /000 l-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, conjunto 34, Bela 

Vista. Município de São Paulo, Capital. CEP 01332-000, neste ato representado por seu 

Diretor Presidente, SR. ANDRÉ SILVA SADER, brasileiro, solteiro, administrador de 

empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.044.816-2 SSP-SP e do CPF nº 

170.725.41 8-45, residente e domiciliado na Cidade de São João da Boa Vista, Estado de 

São Paulo. na Rua Ministro Santiago Dantas, 156, Jardim Boa Vista, CEP 13874-117. 

nomeia e constitui seus bastante procuradores, o DR. ALEXANDRE KOSLOVSKY SOARES, 

brasileiro. casado, advogado, portador da Carteira de Identidade n.º 24.466.189-3 ssP-SP 

e devidamente inscrito no CPF/MF sob o n.º 259.913.258-47 e na Ordem dos Advogados 

do Brasil. Secção de São Paulo, sob o n.º 197.302. e o DR. ANDRÉ FONSECA LEME, 

brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade n. 0 20.737.340 SSP-SP e 

devidamente inscrito no CPF/MF sob o n.º 275.226.198-58 e na Ordem dos Advogados 

do Brasil. Secção de São Paulo, sob o n. 0 I 72.666. ambos com endereço profissional na 

Avenida Paulista, n.0 1.009, conjunto 601, Bela Vista. São Paulo/SP, CEP 01311-100. ao 

qual confere os poderes da cláusula "ad judicia et extra" para, em conjunto ou 

isoladamente. representarem o Outorgante perante Órgãos e Repartições Públicas 

Federais, Estaduais e Municipais. Autarquias, Tabelionatos de Notas e de Protestos, 

Oficiais de Registro Civil de Pessoas Naturais e ou de Pessoas Jurídicas. Oficiais de 

Registros de Títulos e Documentos, Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para 

(l) participarem de chamadas ou chamamentos públicos. inclusive de sessões públicas. 

assinando e fim1ando declarações, termos. questionamentos. impugnações, atas. recursos 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Sede: Rua ltapeva, n9 2021 Conjuntos 34/35, Bela Vista, Munii;:ípio de São Paulo, Capital, CEP 01332-000 

www.imed.org.br - projetos@imed.org.br 
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e todos os demais atos e documentos inerentes: (2) abrirem, encerrarem e movimentarem 

contas bancárias; (3) apresentarem e retirarem documentos; requerimentos, formulários, 

contratos e carteiras de trabalho (CTPS) e termos de rescisão (TRCT) de colaboradores: 

(4) firmarem compromisso, declarações e contratos públicos ou privados; (5) 

contestarem, recorrerem e proporem todas as ações e medidas administrativas e judiciais 

que julgarem convenientes para defender os interesses do Outorgante; dando tudo por 

bom, firme e valioso, praticando enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal 

desempenho deste mandato, podendo inclusive substabelecê-lo a outrem, com ou sem 

reserva de iguais poderes, sendo que o presente instrumento terá validade por 01 (um) 

ano a contar da data de sua assinatura. 

São Paulo, 26 de abril de 2019. 

~ 
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

André Silva Sader 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvímento 

Sede: Rua ltapeva, no 202, Conjuntos 34/35, Bela Vista, Município de São Paulo, Capital, CEP 01332-000 

www.imed.org.br - projetos@imed.org,br 
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REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE MEDICINA 

0 REITOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, 

CONFERE A 

SIDNEI RICARDO NOBRE BERNARDES 

DE NACIONALIDAOE BRASIL.EIRA, 

PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE 

RG Nº 25.204.248-7 SP, 

NASCIDO EM 7 DE JULHO DE 1977 

E NATURAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

O TÍTULO DE 

MESTRE EM CIÊNCIAS 

OBTIDO EM 22 DE ABRIL DE 2010, 

NO PROGRAMA: CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO, 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: MOVIMENTO, POSTURA E AÇÃO HUMANA. 

E, PARA QUE POSSA GOZAR DE TODOS OS DIREITOS E 

PRERROGATIVAS LEGAIS, OUTORGA-LHE O PRESENTE DI.F,~9tJ.1b:: :~G'..AS,~>Ê 

PROF. DR. VAHAN AGOPYAN 

ii\ji; .$f,-1~\Ç .<\,•r,tcJ(", 

_Al)TiJi'fl(; 
J,,í,rvi10.) $ V{!~(l;t% CDf.' 
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s\o:{u?:º Dn:t 
ô-- REITOR 

FlROF. 0R. JóÀO GRANOINO ROOAS 
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/ -~ . . 
{ . 01 . MÃ. "-".l L 
S16NEt RICARDO NOBRE 

BERNARDES 
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UnG 
un1vers1dade guarulhos 

O Reitor da Universidade Guarulhos, 

no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Fisioterapia, 

em 20 de setembro de 1999, confere o grau de 

BACHAREL EM FISIOTERAPIA a 

S icínei 2(icaráo 9{ç6re 13ernaráes 
.. _ ,,0 p,c, brasileiro, natural do Estado de São Paulo, 

·r.-~Cf'!t:NB\ASDf..~," · 
· '""~K:;1,.:;'' , ... nascido a 07 de julho de 1977, RG 25.204.248-7 - SP 

· ""'-'tiffi1gâ:Ihe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais. 

IG19 

- ------------- , ;,.,,·~~"'---

Guarulhos, 30 de novembro de 2000. 

t1, +-~'--
'{~ llza Lakels Bertan 

Secretária Gera[ 

~~ c\v~t,, c30~~..,_,, e½, 
Diplomado 

f. _(l\.~--
arlo Lincoln de Carlos Etchebehere 

Prô~Reitor Acadêmico 
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3.2.C - DESCRIÇÃO DO ORGANOGRAMA DO HOSPITAL ATÉ O 3° NÍVEL: 

DIRETOR GERAL, DIRETOR TÉCNICO (MÉDICO), GERENTE ADMINISTRATIVO, 

GERENTE DE ENFERMAGEM E CHEFIAS DE UNIDADE/SERVIÇOS/CLÍNICAS 

Proposta de Organograma - HUTRIN 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
Rua ltapevo, 202 j Conjunto 34, Beía Vísta, São Pauia/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001·02- Telefone/Fax: (11/ 3141·1128 

www.imed.org.br- projetos@ímed.org,br 
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/MED - Instituto de Mediâna, Estudo, e Desenvolvimento 
Raa !tapeva, Z.01 f Conjunta 34, Bela Vista, São Paulo/.SP 

GVPJ; 19324,171/0001-02-Tdefone/Fax: {11} 3141-1128 

www.imed,org.br- projetos@imed,org,br 



3.2.D - O ENTE INTERESSADO DEVERÁ APRESENTAR CURRÍCULOS E 

ATESTADO FORNECIDO POR PESSOA(S) JURÍDICA(S) DE DIREITO PÚBLICO 

OU PRIVADO, REGISTRADO NO CONSELHO DE CLASSE COMPETENTE DA 

JURISDIÇÃO DO SERVIÇO A SER PRESTADO, DOS POSTOS 

CORRESPONDENTES AOS DOIS PRIMEIROS NÍVEIS 

JMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua ltapeva, 202 f Conjunto 34, Bela Ví5to; .São Pauio/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02 - Telefone/Fax: (11) 3141-1128 

www.imed.org.br -- prpff!tos@fm;::;Lorg,br 
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3.2.D - O ENTE INTERESSADO DEVERÁ APRESENTAR CURRÍCULOS E 

ATESTADO FORNECIDO POR PESSOA(S) JURÍDICA(S) DE DIREITO PÚBLICO 

OU PRIVADO, REGISTRADO NO CONSELHO DE CLASSE COMPETENTE DA 

JURISDIÇÃO DO SERVIÇO A SER PRESTADO, DOS POSTOS 

CORRESPONDENTES AOS DOIS PRIMEIROS NÍVEIS 

DIRETOR GERAL 

IMED - Instituto de Medícína, Estudos e Desenvolvimento 

Rua !tapeva, 202 J Conjunta 34, Bela Vista, São Pauio/SP 

CNPJ: 19.324.171/0001-02 ·• Telefone/Fax: (11) 3141-1118 

www.imed.org,br ·- projetos.@imed.org.br 
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Curriculum Vitae 

Wagner Miranda Gomes 

Brasileiro, Casado, 57 anos 

Rua Professor Pica rolo, 103 Ap. 5, Bela Vista 

São Paulo, São Paulo 

e-mail : wgomes@clinicaede.com.br 

cel : 55-11-99228-0363 

Formação Acadêmica 

• MBA - Concluído em julho de 2.003 pela Fundação Armando Alves 

Penteado, FAAP-SP. 

• Especialista em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde - Concluído 

em dezembro de 1.997 pela Fundação Getúlio Vargas, FGV-SP. 

• Engenheiro Civil - Concluído em dezembro de 1.985, pela Escola de 

Engenharia Kennedy, Belo Horizonte - MG. 

• Oficial da Aeronáutica, especialista em Logística - Concluído em dezembro 

de 1982, pela Academia da Força Aérea Brasileira, Pirassununga - SP. 

Resumo das Qualificações: 

• 35 anos de vivência em atividades de Direção e Gerência nas áreas de: 

Administração Serviços de Saúde, Contratos de Gestão, Projetos de 

Parceria Público Pruivada, Avaliação de Processos de Trabalho, Licitações, 

Contratos, Logística, Planejamento, Controle, Finanças, Informática, 

Auditoria de Qualidade, Auditoria Ambiantal e Engenharia Civil. 

• Experiencia como Diretor de Projetos de Consultoria em empresa 

Espanhola. 

• Experiencia como Diretor de Projetos em Organização Social de Saúde. 

• Experiencia na implantação de Projetos de Saúde envolvendo o Terceiro 

setor. 

• Experiencia na implantação de processos de verificação Independente em 

Unidades de Saúde. 
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• Experiência como Diretor Geral e Diretor Administrativo de Hospital de 

Grande Porte e de Hospitais de Médio Porte. 

• Experiencia como Gestor de Logística em unidades da Força Aérea 

Brasileira. 

• Experiencia como Gestor de Financas em Unidades da força Aérea 

Brasileira. 

• Experiencia como Diretor de Compras da secretaria de Administração 

Municipal de Campos do Jordão. 

• Fundei e desenvolvi quatro empresas, duas na área comercial, uma 

empresa na área de engenharia ambiental e uma na área de saúde. 

• Fortes características de relacionamento interpessoal em todos os níveis 

da estrutura da empresa, bem como, gerenciando as atividades das áreas 

baseando-me em indicadores de "performance". 

• Liderei vários programas de reestruturação de serviços na área de saúde e 

de logística. 

• Liderança na implantação de programas de qualidade de serviços obtendo 

acreditação de unidade hospitalare junto ao CQH. 

• Experiência como auditor para acreditação hospitalar do CQH. 

• Desenvolvimento de sistemas integrados de gestão hospitalar, atuando em 

sintonia com equipes de programadores e analistas de sistema. 

• Desenvolvimento e acompanhamento de projetos de engenharia civil em 

edificações hospitalares, edificações militares, hangares e oficinas. 

• Desenvolvimento de projetos de proteção ambiental visando à 

reintegração de áreas comprometidas por atividades de mineração. 

• Desenvolvimento de projetos PPP. 

Experiência Profissional : 

Instituto de Medicina, Estudo e Desenvolvimento - IMED - ( Jan 2.015 - Atual) 

Cargo: Diretor Operacional: 

Principais responsabilidades: 

• Representar o IMED junto aos Orgaos Governamentais, quanto as atividades 

tecnico-operacionais assistenciais contratualizadas. 

OOC'/l 



• Coordenar todas as atividades administrativos dos hospitais 

contratualizados em sintonia com os Diretores Administrativos desginados. 

• Oferecer suporte aos Diretores Técnicos, Gerentes de Enfermagem, 

Gerentes de Logística e demais liderancas, de acordo com as ne criando 

interface entre estas e os serviços médicos de maneira a oferecer todo o 

suporte necessário para o desenvolvimento da atividacessidades apontadas 

pela administracao dos Hospitais. 

• Coordenar e montagem das prestações de contas dos hospitais de maneira 

que as mesmas possam ser apresentadas aos orgão de controle do governo 

e utilizadas no planejamento da operação. 

• Planejar as atividades de cada uma das unidades contratualizadas. 

• Coordenar as atividades de consultoria no segmento de Infra-estrutura na 

Área de Saúde, principalmente Parceria Público Privadas. 

• Coordenar as atividades de consultoria no segmento de implantação de 

projetos de gestão. 

• Implantação do Contrato de Gestão com o Governo do estado do Amazonas 

para inauguração e operacao de Hospital de Grande porte. 

• lmplantacao do Contrato de Gestão com o Município de Afenas, MG, para a 

operação de toda a Rede de Atenção Básica e Rede de Saude Mental. 

Gesaworld do Brasil Ltda. - (Abr/2010 - Dez 2014) - Empresa de consultoria na 
área de Saúde. 

Cargo: Diretor de Projeto 

Principais responsabilidades: 

• Coordenar as atividades de consultoria no segmento de Infra-estrutura na 

Área de Saúde. 

• Principais projetos que coordenou: 

• Projeto PPP - SMS - Prefeitura Municipal de São Paulo - Construção, 

reforma, equipagem e operação de dezesseis equipamentos de saúde. 

• Projeto de Reestruturação e Modernização da Rede Hospitalar estadual 

do Tocantins (composta de 19 unidades hospitalares), com transferencia 
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da operação para a iniciativa privada - Implantação da Gestão em 

Parceria com Organizações Sociais. 

• Projeto PPP - SES Tocantins - Construção de 2 unidades hospitalares. 

• Projeto PPP - SES - Governo do Estado do Rio de Janeiro -

Construção, reforma, equipagem e operação de três equipamentos de 

saúde. 

• Projeto PPP - Secretaria de Saúde - Estado do Amazonas - Construção 

equipagem e operação de um hospital. 

• Projeto PPP - Secretaria de Saúde - Estado do Amazonas - Construção 

equipagem e operação de um Centro de Diagnósticos. 

• Projeto PPP - Secretaria de Saúde - Estado do Rio Grande do Norte -

Avaliação de MIP para a construção, equipagem e operação de um 

hospital. 

• Projeto PPP - Secretaria de Saúde - Estado de São Paulo - Avaliação de 

MIP para a remodelação de todo o sistema logístico de distribuição e 

armazenagem de medicamentos s correlatos no estado de São Paulo 

• Projeto verificador independente para PPP - Secretaria de Saúde do 

Município de Manaus - Verificador independente para uma PPP de 

construção e manutenção de 140 UBSF's da Secretaria de Saude do 

Município de Manaus. 

• Projeto PPP - Secretaria Municipal de Saúde de Sorocaba, avaliação de 

MIP para projeto de PPP para construção, equipagem e operação de um 

hospital geral de 200 leitos. 

• Projeto PPP - Policia Militar do Distrito Federal, MIP para projeto de PPP 

para reforma, ampliação, equipagem e operação bata branca e bata 

cinza de um hospital geral de 89 leitos. 

• Projeto de remodelação da gestão de saúde de município - SMS -

Divinópolis, MG. Apoio no desenvolvimento do marco regulatório para 

contratação de Organização de Saúde para a gestão de unidades de 

saúde do município. 

• Auditoria Operacional na FURP, contrato com o Governo do estado de 

São Paulo. 

• Projeto PPP - Secretaria de Saúde - Estado de São Paulo - PMI 

destinada a Avaliação de MIP para a remodelação de todo o sistema 

logístico de distribuição e armazenagem de medicamentos s correlatos 

no estado de São Paulo 
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• Projeto PPP - Secretaria Municipal de Saúde de Limeira - Modelagem 

para Implantação e Operação de um Hospital Municipal em Limeira-SP 

sob Regime de Parceria Público-Privada. 

• Projeto PPP - Apresentação de PMI de estudos de viabilidade técnica, 

jurídica e econômico-financeira destinados à modelagem da Parceria 

Público-Privada para operação dos Serviços de Diagnôstico por Imagem 

e Central de Laudos do Estado de São Paulo. 

Hospital Aviccena S.A. - (Nov/2006 - Mar/2010) - Hospital privado de Médio 
Porte. 

Cargo: Diretor Administrativo 

Principais responsabilidades: 

• Coordenar as atividades administrativos do hospital, criando interface 

entre estas e os serviços médicos de maneira a oferecer todo o suporte 

necessário para o desenvolvimento da atividade fim do hospital. 

• Criar interface com seguradoras e demais compradoras de serviços de 

saúde. 

• Coordenar o projeto de certificação de qualidade de serviços do hospital. 

Hospital Geral de Roraima - (Ago/2005 a .Jun/2006\ - Hospital Público de Grande 
Porte. 

Cargo: Diretor Geral 

Principais responsabilidades: 

• Representar o Governo à frente do maior complexo hospitalar de Roraima 

atendendo toda a alta complexidade do estado além dos estrangeiros das 

regiões fronteiriças entre o Brasil, Venezuela e Guiana Inglesa. 

• Coordenar todas as atividades administrativos do hospital, criando 

interface entre estas e os serviços médicos de maneira a oferecer todo o 

suporte necessário para o desenvolvimento da atividade fim do hospital. 

• Coordenar e Consolidar as prestações de contas do hospital e apresenta

las aos orgão de controle do governo. 

• Planejar e gerenciar as obras de reestruturação do hospital. 
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Hospital da Aeronáutica de São Paulo - (Abr/1993 a Ago/2003) - Unidade 
hospitalar da Força Aérea Brasileira de Médio Porte. 

Cargo: Diretor de Infra-estrutura 

Principais responsabilidades: 

• Coordenar todas as atividades de apoio do hospital, criando interface 

entre estas, as atividades administrativas e os serviços médicos 

oferecendo o suporte necessário para o desenvolvimento da atividade fim 

do hospital. 

• Coordenar e Consolidar as prestações de contas do hospital. 

• Coordenar e Consolidar as propostas orçamentárias do hospital. 

• Planejar e gerenciar as obras de ampliação do hospital. 

Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa - (Jan/1983 a Mar/1993) -
Unidade de Logística da Força Aérea Brasileira. 

Cargo: Gerente de Logística 

Principais responsabilidades: 

• Coordenar atividades de logística da organização, mormente nos setores 

de material, transportes, comunicações, alimentação, manutenção e 

controle. 

• Coordenar os serviços de engenharia da organização. 

• Implantar os serviços de Tecnólogia da Informação. 

• Montagem de prestação de contas setoriais das atividades de logística. 

• Preparar as propostas orçamentárias das áreas de logística da organização. 

MG Engenharia Ltda - (Fev/1988 a Mar/1992) - Empresa privada prestadora de 
serviços na área de engenharia ambiental. 

Cargo: Sócio e responsável técnico. 

Principais responsabilidades: 

• Planejar atividades de recuparação de áreas que sofreram degradação 

ambiental decorrente de atividades mineradoras. 

COH - APM/CRM-SP (Mar/1995 a Atual) 
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Cargo: Visitador. 

Principais responsabilidades: 

• Atividade voluntária, sem fins lucrativos de apoio a administrações de 

hospitais, aderentes ao programa, para o aprimoramento da qualidade da 

gestão. 

Idiomas 

• lngles avancado 
• Espanhol básico 

Cursos extra - curriculares 

• Aperfeiçoamento de Oficiais, Universidade da Força Aérea, 1994 

• Escola de Comando e Estado Maior, Universidade da Força Aérea, 2002. 

• Gerencia de Rede Novel, Centro de Formação em Logística da Força Aérea, 

1995 

• Gerencia de obras, UFMG, 1986 

São Paulo, 26 de março de 2018. 

Wagner Miranda Gomes 



GOVERNO DO ESTA.DO ~O 

AMAZONAS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL 

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, 

QUE WAGNER GoMES MIRANDA, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO, 

PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 54.859.705-4 SSP-SP, E DO 

CPF N° 017.059.148-45, DOMICILIADO NA CIDADE DE SAO PAUW, 

PRESTA SERVIÇOS E PARTICIPA DA GESTAO, OPERACIONALIZAÇAO E 

EXECUÇAO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO HOSPITAL E 

PRONTO-SOCORRO DA ZONA NORTE, UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE DE 

MÉDIA COMPLEXIDADE, NO CARGO DE DIRETOR OPERACIONAL, DESDE 

27.06.2014 ATÉ A PRESENTE DATA, DENTRO DAS NORMAS E PADRÕES 

ESTABELECIDOS COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SEUS 

SERVIÇOS. ATESTAMOS, AINDA, QUE O REFERIDO PROFISSIONAL 

DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES COM ÊXITO E DE FORMA SATISFATÓRIA, 

ATINGINDO COM PLENITUDE TODOS OS OBJETIVOS E PRAZOS PROPOSTOS, 

NÃO HAVENDO FATOS QUE DESABONEM SUA CONDUTA E 

RESPONSABILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. 

A UNIDADE DE SAÚDE CONTÉM 162 LEITOS DE INTERNAÇÃO, SENDO 20 

LEITOS DE PEDIATRIA, 76 LEITOS DE CLÍNICA MÉDICA, 56 LEITOS DE 

CLINICA CIRÚRGICA E 10 LEITOS DE UTI ADULTO, ALÉM DE 11 LEITOS 

DE SALA VERMELHA (7 ADULTO E 4 INFANTIL) DEDICADOS AOS SERVIÇOS 

DE EMERGÊNCIA E, AINDA, 1 LEITO DE ESTABILIZAÇÃO . 

Avenida André AraúJo, 701- Aleixo 
Fone (92) 3643-6300 
Manaus-AM · CEP, 69060-000 

. ,·,.., 11 -i M,,r 1 ,19 F+:< 
··>SECRETARIA DE 

ADO DE SAÚDE 
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üOVERNO DO ESTADO DO 

AMAZONAS 

No CENTRO CIRÚRGICO SÃO REALIZADAS CIRURGIAS DE HÉRNIA, 

VESÍCULA, DERMATOLOGIA, GINECOLOGIA, UROLOGIA E MASTOLOGIA, 

ASSIM DIVIDIDAS: 

- ANEXECTOMIA UNI/BILATERAL EM ONCOLOGIA 

- APENDICECTOMIA 

- BRONCOTOMIA E/OU BRONCORRAFIA 

- C!STORRAFIA 

- COLECISTECTOMIA 

- COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA 

- COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR c/ AMPUTACÃO DE 

COLO 

- COLANGIOGRAFIA TRANSCUTÃNEA 

- RESSECÇÃO DE TuMOR DE PARTES MOLES 

- EXERESE DE TuMOR DE VIAS AÉREAS SUPERIORES, FACE E PESCOÇO 

- EXERESE DE TuMOR DE PELE D ANEXOS / CISTO SEBACEO / LIPOMA 

- CONIZACÃO 

Avenida André Araújo, 701 · Aleixo 
Fone (92) 3643-6300 
Manaus-AM · CEP 69060-000 

SECRETARIA DE 
l!STADO DE SAÚDE 

':, 
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GOVERNO DO l:STt-.DO ~O 

AMAZONAS 

- HISTERECTOMIA TOTAL 

- LAQUEADURA 

- MASTECTOMIA SIMPLES 

- EXERESE DE NóDULO MAMÁRIO 

- LAPAROTOMIA EXPLORADORA 

- MARSUPIALIZACÃO DE GLANDULA DE BARTOLIN 

- SALPINGECTOMIA UNI / BILATERAL 

- VASECTOMIA 

- HERNIORRAFIA UMBILICAL 

- HERNIORRAFIA INGUINAL 

- HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA 

- HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL) 

- HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) 

- HERNIOPLASTIA UMBILICAL 

- HERNIOPLASTIA INCISIONAL 

NO PARQUE DE IMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE SÃO REALIZADOS OS 

SEGUINTES EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM: ENDOSCOPIA 

Avenida André Araújo, 701 -Aleixo 
Fone, (92) 3643-6300 
Manaus-AM - CEP 69060-000 

SECRETARIA. DE 
ESTADO DE SAÚDE 

., 
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• GOVEPNO DO ESTti.OC:S DO 

AMAZONAS 

DIGESTIVA ALTA, COLONOSCOPIA, RETOSIGMOIDOSCOPIA, 

ULTRASSONOGRAFIA GERAL E COM DOPPLER, TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR COM E SEM 

SEDAÇÃO, RAIO-X SIMPLES E TELECOMANDADO, MAMOGRAFIA, 

ARTROGRAFIA POR RM ou TC, ELETROCARDIOGRAMA, 

ELETROENCEFALOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA, MAPA, HOLTER E TESTE 

ERGOMÉTRICO. 

DESDE A DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES, A UNIDADE DE SAÚDE 

CONTEMPLA PROGRAMA DE RESIDitNCIA MÉDICA EM PARCERIA COM A 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS (UEA) E POSSUI 

GERENCIAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE FORMADO. 

MANAUS, 02 DE OUTUBRO DE 201 7. 

ALVES 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS 

Avenida André Araújo, 701-Aleixo 
Fone (92) 3643-6300 
Manaus-AM · CEP, 69060-000 

SECRETARIA DE 
ESTADO DE SAÚDE 

OOCSô 



BOA VISTA, 26 DE OUTUBRO DE 2005 Diário Oficial PÁG03 

RESOLVE 
Art l º • Autonz.ar a oonceSi-ão de d1ánA$ ent favor t1a ,;,:rv,dor-a MóNK'A 

MA.RIA Ql 1fRrNO OúMES. Bloquinuca. lotada nã S«rétaria de Êstsdo da 
Saudê. f)Ml panidpbr do '."\,~III Congresso Brasi~iro de Mkrobiologia, em 
S.t11tot SI', no pcrit•~fo d~ 22 a 26.-l!i200S. 
M '2<1 - Os tect1rso1JS n,e,ccssários para oecuçio do dtsp,;,9to no anig1> 
a111crii,r oconcrá pelo Teto FinaJKciro de Vigitâm:ia c-m Saüde -TFVS/2005. 
Se.:tetária d,e f.,Stadt) da SaUdit. élh l3oà Vau R.R.. 2\ dt Outubro de 200-'. 

EllGÍ:.NIA GLAl1CY MOURA fERRElRA 
Suretária de Estado da Saúde/RR 
8ESAUIDEPLAFIDP/l'ORTARIA N.• 7411200S. 
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. NO USO DAS SUAS 
ATRIBUIÇÕES DE SEU CAROO. 
RESOLVE: 
An, t" · Nomear ComiS&âo Úestorà do HospifAI Oetai de R.:nima: 
MAURO SllOSlJKA ASATO 
PEDRO GERALDO MACIEL DA SILVEIRA HLHO 
CARMEM LUCIA TAVARES O. MACHADO 
Ll r1z AUGCSTú llA..~DE:IRA 
WAGNER MIRANDA GOMES 
RE.MlDlO VISOTO 
Art :Z" • F.st11 PN'fllria entra ,:m vigot na data de sua P')bhcaçio. 
Secrd.tri.a de Estado da S4úde. dll Boa Vista - RR.. 25 ~ Outubro de 2005. 
E.UGfNIA GLA!.'.CY MOURA FERRE1RA 
S'a.'1'"1!'1.iri.t de bstad<:, tli Sitúde/RR 
1.3:ESAU!DEPLAF/DP!PORTARIA N." 7431'2~. 
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. NO USO DAS SUAS 
. \JRIBUIÇÕES DE SEI! CARGO, 
RESOLVE: 
A.rt. 1c. No111~trr Corrussão ü~stou do HO$pítal Ma.temo lafantil NQ$fl,a 
Sénhora de Nazué: 
MÁRCIA MARQUES MONTEIRO RODRIGUES 
JOSf M.OOA SEtLJG OE SOl'ZA 
lROLEN MÓNICA RAMOS C'..ONÇAl.VES 
ROGÉRJA CfUSTINA DE CASl'RO VTF..IRA 
LUIZ AUGUSTO BAJ'fl)ElRA 
RE:N.,\T..\ LOPES C:AVALC.A.NTE 
OERSON MAC/\GNON 
A,rt. 2~ • f-s1a Portaria .:nln c:rn vigor ha dau. de sua pubiicaç-io. 

Se1.Tttaria de f.stadú da Sa~. ffl1 Roa VISla - Rk. 25 de Outubro ~ 2005. 
EUGÉNIA GLAl!CY MOURA FERREIRA 
Se.::retãna de fs~1 da S.aYóe/1U~ 
:;ESAUJDl!:PLAft'/DPlPORTAlllA N ... 7,t..t,'2005 . 
. \ SECRETARIA DE ESTADO DA SAIJDE. NO USO DAS SUAS 
XlRIBUIÇÚES DE SEU CARGO. 
RESOLVI!: 
An 1º • D•,ignu o =,.dor MARCELO BEZERRA DE ALENCAR. par• 
ac,.,~mpanhu o feclamento do acerto <k cóntas ~I tntre a Ptó-Saüde e 
:, St1."'tt-taria F.stadual dt> Saudt, • p.wttr desta data. 
Se<:retaria de f.su.do da $.uide, ,:m &a Vista - R.R.. 25 de O..tubto de 2005. 

El.!úÊNIA GL AUCY MOURA FERREIRA 
s.: .. -rctãria ~ Estadó da SaódeiRR 
SF..SAl'iDEPLAF1DP1PORTARIA N.~ 74MOGS. 
A SECRf:TARf A DF ESiADO DA SAÚDF:, NO t ISO DA..~ SI.IAS 
ATRJBUIÇOES DE SEU C'AROO. 
RESOLVE 
Art. l O • l>etig;riar í.>r CESAR AUO\.ISTO DE SOUZA DIAS. pata re,ponder 
pela f)ireçio 00 Servíç.-) de Vení1cação dt Óbrio_ 
.-\ri. 1° - Esta Pnrtan.a emn.rá em vtgot"" a putir d.e 0JI! 1/200$. 
Se-ctdana de F..stado da S.úde. ern Boa Vma - RR.. 25 de Outubro de 2005. 
EUGÉNIA GL.oL'CY MOURA FERREIRA 
Se-1.'"tttátta de Esta.do da SaúdeJRR 

Secretaria de Estado da Educação, 
Cultura e Desportos 

PoltTARlA INTERNA s• ~ DE l& DE SETEMBRO DE 2085. 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTI.JRA E 
DESPORTOS . EM. EXE:R.C'lCIO, no uso du atribuiçôe:s Ckl a,e.u cargo, 
RESOLVE: 
Ar1 J ~ Oestgriar o afastamento dos !>ervidor<:s abaixo relacionados. das 
funções e r.::spect1va.~ Es.;»la.t., ate posteriór delibctaçlo. 

Atl. 2~ Esta Port.11ta entta em vigor Dll dtt• de sua publicaçló, 
Prof'. Hildebrandc Solano News Falcão 
Secreürio d.e Est.aôo da Ed~ló. Cuhura ,e Dei;.porto, - em Exe~kio. 
PORTARIA n.• 8'8le5 DE V! DE OUTUBRO DE 2005 
O SECRET ÁRJO DE ESTAOO DA EDUCAÇÃO, CIJLTIJRA E 
DESPORTOS - EM EX'ERC!CtO, no ""' da, ~Õ<S do ..., '"'llº• 
RESOLVE; 
Art. t~ Designac os servldons. MARIA CONSOLATA PEREIRA DA COSTA 
CPF. N*JJ2.43'7.2-42•34, MARClO PARENTE FAGUNDES CPF N., 
613.4&4.651-!l, BLOK DE UMA REIS CPf W 164.011.822,Sl. 
OE.ORGIA AMAUA FREIRE BRtGLlA CPF N" 223.519.132--68 e 
RAIMUNDO ROMAO DE SOUZA CPF N" 03 ... 277.732-72, pu• 
âeluarem o l~vantatnflflt-0 de ln'o'entário Físko Finan«tro do Matuial 
PttmMtnte dttt.t Swel.2tii., M pruo dê 90 {f'l<W«ita) di:u . 
Art. '2° ~ A presente Comissão tem a liberdade, de quando ~ri.o. 
sofü:fl.ar a pa,tkipaçlo de qualqüer •vidor d-esta ~ia para comriboir 
pát.t ó bom andamento dos trabalhos. objeto desta P-Ortatia... 
Art. 3~ - Caberá aos lntégr,aot~ desta Corni$$ào, l'Mlma reunião ordintria.. 
elegofem o Preftidfflte 1t o Secre-târio d• me,.ma, 
Art. 4ª ~ fAta Portaria éftra em vigor na dai.a do &UA publi~a-:t
Pror. H1/dlflbrando SoltJM NdVes Falcdo 
Setteürio &- Estado da Eduução, Cultura e Detpori.M - Oll ExerckW 
PORTARIA N." IJ'J716S, DE V! DE 01/T\JBRO DE %005. 
o SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. CULTIJRA E 
DESPORTOS -· EM EXE.RCICfO. no ü50 das atribui~ do $1!U cargc,~ 
RESOLVE: 
Art. 1º Oaignar os s«vidorcs CLÓVES CAMPúS RATES _llro(" de lº e- 2• 
Gr1W$, Matri~):1 n"0705334, ANlONlO RAMOS FILHO Prof' de l" e 2° 
Graus, Matricula nº 070H32 ~ APARECIDO VALTER BACCAIUN Pr~ dilC 
l" e :r OnuJs., Matricula tf 0706906, pa,a sob a PresidêaC1a do primeiro, 
1."01l$ti1uiran a COi\Úllsio de Sindicâneit ÇQffl o objetiv'> de ap1,1rat objeto óe 

furto na EsooJa .Estadual IA>bo D' Altlfflda. 
Art. Z" A Comii$lo tem o prazo de: 30 dias para apresentar o RelrtlMio r'in.at 
dos trabalhos, podendo ser ~gado por igual penodo. 
!ui. :)<> Esta Portaria eatrt cm vig«' na data de Stlà publkaçio. 
Prof'. H1ldebr1Jndo Solario Ne.v-eJ FolcJQ 
Se..'J"Clát"tO de f.stado d• Edacaçào. Cultura e Desportos - mn Exercício. 

Secretaria de Estado do Trabalho e Bem
Estar Social 

BXTl<A10 N CONTRATO N" .w20t5 
PROCESSO: ~-5' 
(XJNiRA1ANTE- E-.do de R(QIJ'/'\l, ~ ~ Sa:rmrii de E.sutdo do T.-.bdho f Bt!,m. 

~ S,:,cial - SSTRABES 
CONTRATAIX) C.N Mllql.lCS R1beuo mtenw oo CNPl sob u- nº 06 il4,\47/0Ck)).99. 

00.IE.TO Aqut.si~ de gtne'-os aliRM:ntk:i0$. 
FUNDAMENTO LEGAL: l.ot ~ n• B.666-93 em Mi redaçic .eual. ~ o,,m 

os e~ intc,paMts do Prooc:ssú n~ 05383/05~~ 
V~NClA, ~ 3t/J2/2005. • plll\lí d,:. sw. uainatuta. ~ UU P,OJ~ de i,é,xd<J 

oom o que~ o .!\rt 57, lneiso n, da Lei n" 866603. 
VALQft.· RS 65 499.n (~ e cint» tn1l ~e~ e n,,ve real! e~ 
eti-kc~) 
RECUIU!OO ORÇAMENT A1UOS "- de r,-.. M ;:.,l 00'5.ll+I, E-., "° 
Dcspcu..- 33 9(Uo," Fonl.c de Recunos OOl.1001~ 
DATA DE ASSrNA1'URA. 1, de outubro <k 2{'05 

SJONATÀRIOS O l:.sta,do de Ror.an» ~ pelo ~S&ltDC> Senhor 

°'""""""""-"'~:8Ih.~=-!"i~~-·~"'-do Trabalho e Beffl.&w Social ~~~ .. , MARL -
MOUlRAPlNlú, cose.b(,rlDO.WElf'B ~A 

Boe Vllb-RR. lS df: ~.-~)-;\:;f·;',tf~\;"(rti:?}~(1
'. 

EXTRATO M ~~;~ 
PJtOCBSSO: ~~1'". 86etl~ • 06517Jlts.ll 

COl>ffRAIAIIJi; -"'"'''"'"'1M""l1M· ~· do - do T- < ..... EstarSoaal-SETR.ABEs' ,, .. , '-· -1 :,h, ,_._.,.J 

Unu· f: "· v},) 
! 
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PlEFEITUlA OE 

MANAUS 
SEMPRE AO SEU LADO 

SAÚDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Av. Márío Vplranga, 1695-Adrianópolis 

Manaus.IAM- 69057 002 
Te!.: 3236-7356 

semsa.manaus.am.gov .br 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTO para todos os fins de direito, que WAGNER MIRANDA GOMES, engenheiro civil, inscrito no 

CREA sob o nº 47.0460 e no CPF sob o nº 017.059.148-45, portador da cédula de identidade 

RG nº 303.563 CAER, domiciliado a Rua Major Sertório, 284, conj. 01, Bairro Vila Buarque, 

CEP 0122-000, na Cidade de São Paulo-SP, prestou, na qualidade de diretor de projetos da 

empresa GESAWORLD DO BRASIL CONSULTORIA EM SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE LTDA., os 

serviços de Verificador Independente da Parceria Público-Privada relacionada ao Termo de 

Contrato nº 029/2012, que entre si celebraram o Município de Manaus, por intermédio da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, e a empresa RIO NEGRO ENGENHARIA E SERVIÇO DE 

MANUTENÇÃO SA SPE. Tal Projeto tem como objeto a Concessão Administrativa para 

construção, instalação de equipamentos e mobiliário, manutenção preventiva e corretiva de 51 

(cinquenta e uma) Unidades Básicas de Saúde da Familia, bem como manutenção preventiva e 

corretiva de 53 (cinquenta e três) UBSF já existentes, todas no Município de Manaus (lotes 01 e 

02 da Concorrência Pública nº 001/2012-CPL/SEMSA). 

Período de Atuação: 20 de junho de 2.013 a 31 de Dezembro de 2.015. 

ATESTO, ainda, que no período acima mencionado, o SR. WAGNER MIRANDA GOMES era a 

pessoa responsável da GESAWORLD DO BRASIL CONSULTORIA EM SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE 

L TDA. que coordenava as ações e respondia, inclusive perante a SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAúDE, pelo Contrato de Verificador Independente firmado entre a Rio NEGRO e a GESAWORLD, 

tendo atendido a todas expectativas da função exercida e executado os serviços com qualidade, 

eficiência, zelo e excelência, não tendo havido fatos que desabonassem sua conduta e 

responsabilidade em face das obrigações assumidas. 

Manaus, 08 de março de 2.016 

~ • 
Eng. Vicente Machado Monte Jr 

Fiscal de Contrato - PPP 
Vicênte M Monte Júrnor 

lã!)genhe1ro C1v1I 
CREA-11717 -D/AM 

SEMSA 
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PREFEITURA OE 

MANAUS SAÚDE 
SEMPRE AO HU LADO 

SECRETAR!A MUNlClPAL DE SAÚDE 
Av. Mário Ypiranga, 1695-Adrianópolis 

Manau,/AM-69057 002 
T et.: 3236, 7356 

Séms.a.manaus.am.gov,br 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTO para todos os fins de direito, que WAGNER MIRANDA GOMES, engenheiro civil, inscrito no 

CREA sob o nº 47.046D e no CPF sob o nº 017.059.148-45, portador da cédula de identidade 

RG nº 303.563 CAER, domiciliado a Rua Major Sertório, 284, conj 01, Bairro Vila Buarque, 

CEP 0122-000, na Cidade de São Paulo-SP, prestou, na qualidade de diretor de projetos da 

empresa GESAWORLD DO BRASIL CONSULTORIA EM SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE LTDA., os 

serviços de Verificador Independente da Parceria Público-Privada relacionada ao Termo de 

Contrato nº 030/2012, que entre si celebraram o Município de Manaus, por intermédio da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, e a empresa RIO SOLIMÕES ENGENHARIA E SERVIÇO DE 

MANUTENÇÃO S.A. SPE. Tal Projeto tem como objeto a Concessão Administrativa para 

construção, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de equipamentos e mobiliários de 

56 .Unidades Básicas de Saúde da Familia no Município de Manaus (lotes 03 e 04 da 

Concorrência Pública nº 001 /2012-CPUSEMSA). 

Período de Atuação: 20 de junho de 2.013 a 31 de Dezembro de 2.015. 

ATESTO, ainda, que no período acima mencionado, o SR. WAGNER MIRANDA GOMES era a 

pessoa responsável da GESAWORLD DO BRASIL CONSULTORIA EM SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE 

L TDA. que coordenava as ações e respondia, inclusive perante a SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, pelo Contrato de Verificador Independente firmado entre a Rio SOLIMÕES e a 

GESAWORLD, tendo atendido a todas expectativas da função exercida e executado os serviços 

com qualidade, eficiência, zelo e excelência, não tendo havido fatos que desabonassem sua 

conduta e responsabilidade em face das obrigações assumidas. 

Manaus. 08 de março de 2.016 

Eng. Vicente Machado Monte Jr 
Fiscal de Contrato - PPP 

Vicente M. Monte Júnior 
Engenheiro Civil 

CREA-11717-D/AM 
SEMSA 
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DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas -

CMB, associação sem fins lucrativos ou econômicos, sediada em Brasília, no Setor 

Comercial Sul, Quadra 01, Bloco 1, Edifício Central, 12.0 andar, Salas 1202 a 1207, Distrito 

Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 54.934.005/0001-10, neste ato representada por 

seu representante legal abaixo assinado, declara haver contratado a EMPRESA 

GESAWORLD DO BRASIL CONSULTORIA EM SISTEMAS E GESTÃO DE SAÚDE 

LTDA, com sede na Avenida Paulista, 1499 - Conjuntos 1106 a 1109, Bela Vista, 

Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

03.936.258/0001-92 para a prestação de serviços profissionais no desenvolvimento e 

preparação dos seguintes produtos de consultoria especializada: 

• Diagnóstico Situacional Físico das unidades de saúde. 

• Diagnóstico Funcional da rede de atenção e da SESAU. 

• Plano de Investimentos: diretrizes de reestruturação da rede, análise preliminar de 

investimentos, prioridades, proposta de modelos de financiamento dos projetos. 

• Relatório de levantamento das necessidades de obras emergenciais. 

• Proposta de especificações básicas para a contratação das obras emergenciais. 

• Relatório de Avaliação das propostas recebidas para as obras. 

• Proposta de Estruturação da equipe do Núcleo Técnico de Gestão de Contratos da 

SESAU. 

• Treinamento do efetivo do Núcleo Técnico: Workshops, oficinas de trabalho 

(mensais) e 2 seminários. 

• Proposta de modelos de contrato adequados para cada Unidade de Saúde. 

• Proposta de Anexos técnicos aos contratos de gestão para cada unidade com 

correspondentes metas e objetivos. 

• Sistema de Acompanhamento e avaliação dos contratos de gestão. 

• Implantação de uma Ferramenta Informatizada de Gestão de Contrat9:>;-i;,;f;;;~,~:~'"''''' 
R I t · · d A h t d c t d G - . Al;"Cf.M!CAç:C, 0 • e a ono e compan ameno os on ratos e estao. ''il''.'~':':"'''ic"'·'"'"'. "'"'"'· /->i-.0.1,,t< .m,;witii s. ,r,,~· ,,$m·-tt,,i,, 

• Proposta de carteira de serviços dos novos equipamentos d; 'p;t · · biice • 
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Privada. 

• Programa funcional dos novos equipamentos de Parceria Público Privada. 

• Plano de equipamentos dos novos investimentos de Parceria Público Privada. 

• Estudo arquitetônico preliminar dos novos investimentos da Parceria Público 

Privada. 

• Estudos econômicos e financeiros do projeto de Parceria Público Privada. 

• Proposta de Especificações técnicas mínimas para a prestação dos serviços da 

Parceria Público Privada. 

• Proposta de Critérios de qualidade para a avaliação da prestação dos serviços da 

Parceria Público Privada. 

• Modelo de Edital e Contrato da Parceria Público Privada. 

• Relatórios mensais de acompanhamento das atividades. 

Atividades essas relacionadas a dezessete hospitais que compõe a Rede de 

Atenção Hospitalar do Estado do Tocantins 

O projeto foi desenvolvido nos anos de 2.011 e 2.012 havendo sido entregues e 

aprovados os produtos contratados. 

A Direção Geral do Projeto esteve a cargo do Engenheiro Wagner Miranda Gomes, 

Diretor de Projetos da GESAWORLD. 

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram sendo 

cumpridos adequadamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone 

comercial ou tecnicamente. 
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3.2.D - O ENTE INTERESSADO DEVERÁ APRESENTAR CURRÍCULOS E 

ATESTADO FORNECIDO POR PESSOA($) JURÍDICA($) DE DIREITO PÚBLICO 

OU PRIVADO, REGISTRADO NO CONSELHO DE CLASSE COMPETENTE DA 

JURISDIÇÃO DO SERVIÇO A SER PRESTADO, DOS POSTOS 

CORRESPONDENTES AOS DOIS PRIMEIROS NÍVEIS 

DIRETOR TÉCNICO 

JMED - Instituto de Medicinar Estudas e Desenvolvimento 

Rua !tapeva, 202 / Conjunto 34, 13eia Vista, 5do Paulo/SP 

CNPJ: 19,324.171/0001P02- Telefone/Fax: {11} 3141,1128 

www.imed.org.br - projetos@ímed.org.br ºº ['( e; 0 --, . 
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Ivan Antonio Martins Ferreira 

Brasileiro, casado, 70 anos, médico Data de Nascimento: 18/06/1948 

Alameda Paranavaí, 334, Alphaville 12 Tel: 55(11) 9 9201-6171 

Santana de Parnaíba - São Paulo CRM - SP: 18.846 

Formação Acadêmica 

• Pós-Graduação em Saúde Pública - Universidade de São Paulo - 1983 

• Residência médica em Pediatria - AMB e Soe. Brasileira de Pediatria -

1975 

• Graduação em Medicina - Universidade Católica do Paraná - 1973 

Resumo das Qualificações 

• Médico Pediatra com sólida experiência de mais de 40 anos de atuação 

na área assistencial e gestão em saúde. 

• Experiência Acadêmica como Professor Assistente - Disciplina de 

Pediatria - Faculdade de Bragança Paulista e Faculdade de Medicina de Jundiaí. 

• Vasta experiência na área de Gestão em saúde pública, com atuação no 
Poder Executivo no âmbito municipal, atuando como I Secretário de Saúde nos 

municípios de Santana de Parnaíba e Carapicuíba. 

• Vasta experiência na área de Gestão hospitalar, como Superintendente, 

Diretor Administrativo e Diretor Clínico em hospitais de média/alta 

complexidade e maternidade nas cidades de Osasco, Carapicuíba, Santana de 
Parnaíba, Cajamar e Mauá. 

O ') " ' . '1 l '·1· ·_.)· 
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• Vasta experiência como Coordenador Pediátrico em Hospitais Privados. 

Experiência Profissional (últimos 20 anos) 

Fundação do ABC - Hospital Nardini - Mauá - 2018 

Cargo: Diretor Geral do Hospital Nardini 

Prefeitura do Município de Osasco - Hospital e Maternidade Amador Aguiar -

2015 à 2016 

Cargo: Superintendente do Hospital 

Prefeitura do Município de Osasco - Hospital Municipal Antonio Giglio - 2014 

à 2015 

Cargo: Superintendente do Hospital 

AFMed Serviços Médicos - 2013 à 2014 

Cargo: Coordenador Pediátrico 

Medic Snow Seriços Médicos Ltda - 2014 

Cargo: Coordenador Pediátrico 

Medical Service Serviços Médicos - 2009 à 2013 

Cargo: Coordenador Pediátrico 

Secretaria de Saúde de Carapicuíba - 2001 à 2009 

Cargo: Secretário de Saúde 



Outras experiências 

• Hospital Regional de Cajamar - Diretor Clínico - 1998 à 2001. 

• Secretário de Saúde de Sanatanda de Parnaíba - 1996 à 1998. 

• Secretário de Saúde de Sanatanda de Parnaíba - 1989 à 1992. 

• Médico pediatra - Municípios de São Paulo {1973 à 1979), Santo André 

(1975) e Carapicuíba (1992). 

• Professor assistente - disciplina de Pediatria - Faculdade de Medicina de 

Bragança Paulista - 1975. 

• Professor assistente - disciplina de Pediatria - Faculdade de Medicina de 

Jundiaí -1976- 1977. 

OOGS ·,; 
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3.2.D - O ENTE INTERESSADO DEVERÁ APRESENTAR CURRÍCULOS E 

ATESTADO FORNECIDO POR PESSOA(S) JURÍDICA(S) DE DIREITO PÚBLICO 

OU PRIVADO, REGISTRADO NO CONSELHO DE CLASSE COMPETENTE DA 

JURISDIÇÃO DO SERVIÇO A SER PRESTADO, DOS POSTOS 

CORRESPONDENTES AOS DOIS PRIMEIROS NÍVEIS 

GERENTE DE ENFERMAGEM 

/MED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Rua Jtapeva/ 202 f Conjunto 34, Bela Vista/ São Paufo/5P 

CNPJ: 19.324.171/0001-02--Teiefone/Fox: (11) 3141-1128 

www.imed.org,br- projetos(f!)ímed,org,br 
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Maria Rita de Cássia Fernandes 

Brasileira. 50 anos. solteira 
CPF (BRA) 102.609.318-02 
Rua Aluísio de Azevedo 279 apto 131 Santana 
02021-030 São Paulo. São Paulo - Brasil 
Res: 11-2950-5761, res: 01511-4891-1193: Cel:11 99398-5656 
mrc fernandes@hotmai!.com 
http://lattes.cnpq.br/9482610876330502 

Perfil profissional 
• Sólida experiência no gerenciamento de serviços de enfermagem com desenvolvimento 
de projetos na área de sustentabilidade e assistência com foco na qualidade e segurança 
do paciente em Hospitais e Home Care. 
• Amplo conhecimento na implantação de ações de melhoria nos processos internos. 
acompanham, Assessoria e Consultoria, na implantação do processo de certificação 
nacional e internacional chancelado pela ONA e O-mentum. 
• Participação na elaboração do Planejamento Estratêgico Institucional e desdobramento 
dos objetivos estratêgicos, metas e planos de ação. 
• Assessoria no processo de contas hospitalares com foco em melhoria dos registros de 
enfermagem e melhoria do faturamento das contas. 
• Sólida experiência pedagógica distribuídas em cursos de Pós-graduação, cursos técnicos 
e palestras em assuntos relacionados à Gestão dos Serviços Técnicos Hospitalares. 
• Nomeada através da portaria nº 187 membro e presidente da comissão Eleitoral para o 
âmbito 2014 do CORENSP. 
• Nomeada através da portaria nº 308 membro e presidente da comissão Eleitoral para o 
âmbito 2017 do CORENSP. 

Formação 
• Escolaridade 

Pós-graduação no nível Mestrado. 

• Graduação 
Graduação: Enfermagem, Puccamp ljulho/1988) - concluída. 

• Pós-Graduação - Especialização 
• Especialização. Administração Hospitalar, CUSC (setembro/1998) · concluída. 

• Pós-Graduação - Mestrado 
Mestrado: Bioética, CUSC (novembro/2008) - concluída. 

Idiomas 
Espanhol: leitura intermediária, escrita intermediária. conversação intermediária. 
Inglês: leitura intermediária, escrita intermediária. conversação intermediária. 



Histórico profissional 

• Unitcare-cuidado único - de julho/2016 a agosto/2018 

Coordenadora de Enfermagem em Home Gare 
- Gerenciamento técnico, administrativo e científico da Gestão de enfermagem; 
- Membro efetivo das comissões internas; 
- Prontuário do Paciente; 
- Desenvolvimento de diretrizes e protocolos de segurança e qualidade da assistência. 
direcionadas no domicilio; 
- Reuniões com o médicos e equipe multiprofissional; 
- Participação no NEAD - Nucleo Nacional das Empresas de Serviços de Atenção 
Domiciliar. 

• Grupo Notre Dame lntermédica - de novembro/2015 a janeiro/2016 

Gerente de Enfermagem 
- Gerenciamento técnico, administrativo e cientifico da Gestão de enfermagem; 
- Membro efetivo das comissões institucionais; 
- Gerenciamento de risco; 
- Segurança do paciente; 
- Prontuário do Paciente; 
- Desenvolvimento das diretrizes de segurança e qualidade da assistência, entre 
outros; 
- Reuniões com o Corpo Clínicos e outras Comissões. 
- Membro efetivo da Comissão Interna de Qualidade em busca da certificação 
Nível li - ONA. 

• Green-line Sistema de Saúde - setembro/2014 a novembro/2015 

Gerente de Enfermagem 
- Gerenciamento técnico, administrativo, científico da Gestão de enfermagem do 
Hospital Salvalus; 
- Implantação e Coordenação em comissões institucionais como SAE; 
- Gerenciamento de risco; 
- Segurança do paciente; 
- Prontuário do Paciente; 
- Desenvolvimento das diretrizes de segurança e qualidade da assistência, entre 

outros; 
- Responsável em alinhar as Diretrizes Institucionais de Segurança do Paciente do 
Hospital Salvalus e das unidades avançadas do Grupo Green-line. 

OOGSb 



• ACSC Associação Congregação Santa Catarina - junho/2014 a setembro/2014 

Gerente Coarparativa de Enfermagem 
Gerenciamento técnico, administrativo, científico e de resultado financeiro das áreas e 
pessoas sob minha supervisão, do Hospital Estadual Alberto Torres e do Hospital 
Estadual Prefeito João Batista Cáffaro: 
- Coordenação e participação em comissões institucionais como SAE; 
- Gerenciamento de risco; 
- Segurança do paciente; 
- Prontuário do Paciente; 
- Desenvolvimento das diretrizes de segurança e qualidade da assisténcia, entre outro. 

• Hospital Bandeirantes - abril/2013 a abril/2014 

Gerente de Enfermagem 
- Gerenciamento técnico, administrativo, científico e de resultado financeiro das áreas e 
pessoas sob minha supervisão; 
- Participação no processo de manutenção da certificação ONA nível Ili (Nacional) e 
Q-mentum (Internacional); 
- Coordenação e participação em comissões institucionais como SAE; 
- Q-mentum: time de liderança e paciente cirúrgico; 
- Gerenciamento de risco; 
- Segurança do paciente; 
- Hemoterapia; 
- Prontuário do Paciente; 
- ProJeto automação dispensário eletrônico e Lean beira leito; 
- Desenvolvimento das diretrizes de segurança e qualidade da assisténcia, entre 
outros. 

• Pró Saúde - Associação Beneficente de A. Social e Hospitalar - novembro/2010 a 
agosto/2012 

Diretora de Enfermagem 
- Reporte hierárquico/funcional: Diretor Geral; 
- Gerenciamento técnico, administrativo e de resultado financeiro das áreas sob meu 
gerenciamento: Clinica Médica, Cirúrgica, Materno-infantil, Emergéncia Adulta e 
Infantil, UTI Adulto, UTI Infantil e Neonatal, Centro Cirúrgico, CME e Sadt's, 
coordenando em torno de 200 profissionais; 
- Dimensionamento dos materiais e equipamentos necessários para abertura do 
Hospital de Urgências da Região Sudoeste do Goiás 170 leitos (HURSO); 
- Dimensionamento do corpo de Enfermagem/Serviço Social para 30 horas; 
- Implantação das IT's (Instruções de Trabalho) e cursos de capacitação para a equipe 
de Enfermagem/Equipe Multidisciplinar; 
- Sensibilização da equipe multidisciplinar para o processo de Qualidade/Acreditação 
nível I e li; 
- Implantação e participação da Comissão de Sustentabilidade/Custos na área da 
assistência. 

( 'o(•(.,-· 1 U· ·--1·,,,, 
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• Hospital São Camilo/Santana - São Paulo - maio/1999 a agosto/201 O 

Diretora Assistencial 
- Reporte hierárquico: Diretor Administrativo. 
- Reporte Funcional: Diretor de Práticas assistenciais; 
- Liderava equipe de 500 funcionários entre chefes, supervisores e operacional atuei no 
gerenciamento técnico, administrativo e de resultado financeiro das áreas sob meu 
gerenciamento: Clínica Médica, Cirúrgica, Obstétrica. Emergência Adulto e Infantil, 
Pediatria, Uti Adulto, UTI Infantil e Neonatal, Centro Cirúrgico, Obstétrico, CME, Sadt's, 
SCIH, Serviços de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Serviço Social e Psicologia; 
- Obtenção da Certificação ONA (Organização Nacional de Acreditação nível 1, li e Ili); 
- Implantação do processo da Certificação Internacional Canadense; 
- Implantação do Painel de Gestão Visual nos setores/Departamentos - com a 
divulgação dos resultados assistenciais; 
- Participação do projeto Melhoria na assísténcia; 
- Implantação do transporte interno do paciente crítico e não crítico: 
- Participação na formulação das Diretrizes e Políticas Institucionais de Gerenciamento 
de Risco e Segurança ao paciente; 
- Sponsor do Objetivo Estratégico Satisfação do Cliente; 
- Sponsor do Objetivo Agilidade no Atendimento ao Cliente. 

• Hospital São Camilo/Pompéia - São Paulo - outubro/1992 a maio/1999 

Assessora da Diretora de Enfermagem 
- Coordenação de projetos Institucionais: Projeto de dor aguda e Implantação do 
Diagnóstico de Enfermagem (SAE); 
- Participação ativa no desenvolvimento do manual de boas práticas (Institucional) 
através do controle dos indicadores de desempenho, qualidade, custo e moral, através 
dos relatórios de desempenho das unidades; 
- Participação no processo de seleção e contratação do pessoal de enfermagem 
(acompanhamento das dinâmicas, entrevistas e elaboração de provas) e na realização 
de entrevistas de desligamento; 
- Atuação nos Departamentos de Internação: Uti Adulto, Clínica Médica e Cirúrgica, 
prestando cuidados diretos aos pacientes. Facilitadora dos treinamentos internos do 
Serviço de Educação Continuada. 

Informações complementares 
- Planejamento Estratégico BSCIMVSOUL; 
- Formação yellow belt lean; 
- Formação Gerencial - Sher Ltda.; 
- Coach Vivencial - Thomas Limited; 
- Conhecimento vivencial do Modelo de Assistência à Saúde Praticado Neste País e 
Sistema de Acreditação Canandense - Qmentun - Toronto, Montreal, Canadá - 1112009: 
- Conhecimento do Modelo de Assistência Praticado Neste País - Flórida, USA 2005. 
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HOSPITAL MUNICIPAL DE CUBA TÁO 
DR. LUIZ DE CAMARGO DA FONSECA E SILVA 

Acfrn1rnstraçao Pro-Saúde 
Organização Soc:al de Saúde + HOS 'I íAI 
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Cubatão, l8 de abril de 2013. 

CARTA DE REFERÊNCIA 

Decl0' drnos para os devidos fins, que a Sra. Maria Rita de Cássia 

Fernandes, portadora da CTPS n9 0001345 série 00092 / SP. foi nossa 

cn'aboradora no período de 16/11/2010 a 30/7/2012, exercendo a função de 

DirHord de F:nfprrnagern, nada constando ern nossos arquivos quQ desJboncrn 

sua conduL1 profissional. 

r 
\ 
\ 
\ \ . 

Pró-Saúde Assodação Ben\;\ficente de Assistência Social e Hospitalar 

Hospital or\ui;{Camargo da Fonseca e Silva ',, "\\ 

· f,n 

,,\ \ \' \ 
Leandro Batista Fil'lí(1e 

Diretor Gera! \, 
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ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA 

Rua:Cíncínato Braga, 144 • Bairro Jardim Paraná 

CEP: 01.333-010 São Paulo· SP 

CNPJ 60.922.168/0001.86 

DECLARAÇÃO 

de~dos fins a que 
brasileiro(a). portador da 

no período de 01/07/2014 

Declaramos para os 

MARIA RITA DE CASSIA FERNANDES 
000001345 - 00092 SP foi nosso funcionário 
nada que desabone sua conduta profissional. 

se destina, que o Sr(a). 
Carteira de Trabalho n' 

03/09/2014 não ha,endo 

Por ser 1.erdade, passamos a presente datada e assinada, para que 

produza os efeitos de direito. 

FP0R004 COL - 22109/2014 - 13 07 46 

São Paulo. 22 de Setembro de 2014. 

• "" "'Ir l" 4,, e:,~, t'-(1-~-:-~, 
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CONGREGACAO ~E sl¼1;;A~INt 

60.922.168/0001.86 

Associacao Congregacao De Santa Catanna . itm f _ 
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DECLARAÇÃO 

A SOCIEDADE ASSISTENCIAL BANDEIRANTES, declara a quem possa interessar que o (a 

Sr.(a) MARIA RITA DE C FERNANDES, portador (a) da cédula de identidade nº 13607440€ 

prestou serviço nesta instituição de 22/04/2013 à 23/04/2014, tendo como última função 

de GERENTE DE ENFERMAGEM no setor GERENCIA ENFERMAGEM cumprindo o horári 

08:00 as 18:00 Sega Qui 08:00 as 17:00 Sex, não tendo nada que o (a) desabone. 

7Zi 
'46.543.781/0006~ o 

SOC!EDADE ASS!S1:_~NClAL 
8ANDEIRAN7 t.'C> 

L. 

2 ~ . ., 
Rua l;aívão Bueno; ::i~Qi'I 

Uberàadé. CEP 01506· " 

SÃO PAUlO · SP 

Rua GALVAO BUENO, 257 LIBERDADE 
Cep1 0l '>0b-000 - SAO PAULO - SP 
www. hospit a!ba ndeira ntes. corn. br 
rh@hosp1tal bandeirantes .com. br 

..J 

SAO PAULO, 30 de maio de 2014 

SOCIEDADE ASSISTENCIAL BANDEIRANTE: 

/\ 
I 

ResyJ:,%~Jci\t\'11êl,PSé,'"'' 
R~B St,t A{",B:f(;i.',@. 
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SÃO C/\MILO 

São Paulo, 25 de Agosto de 201 O. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins que se fizer necessário que o(a) Sr(a) MARIA RITA 

DE CASSIA FERNANDES, Carteira Profissional Nº. 1345 série 92-SP foi nosso(a) 

colaborador(a) de 6/10/1992 até 16/8/2010, exercendo a função de Diretor de 

Enfermagem. 

Outrossim, declaramos que até o presente momento nada consta em nossos arquivos que 

desabone sua conduta moral e profissional. 

Sem mais para o momento. 

Sociedade Geneiicente São Carnilo 
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3.2.D - O ENTE INTERESSADO DEVERÁ APRESENTAR CURRÍCULOS E 

ATESTADO FORNECIDO POR PESSOA(S) JURÍDICA(S) DE DIREITO PÚBLICO 

OU PRIVADO, REGISTRADO NO CONSELHO DE CLASSE COMPETENTE DA 

JURISDIÇÃO DO SERVIÇO A SER PRESTADO, DOS POSTOS 

CORRESPONDENTES AOS DOIS PRIMEIROS NÍVEIS 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

IMED - Instituto de Medicina, Es-tudos e Desenvolvimento 

Rua ltapeva, 202 j Conjunto 341 Bela Vista1 São Pmilo/SP 

CNPJ: l.9.324.171/0001-02 - Telefone/Fax: /1.1) 3141-1128 

www.imed.org.br -projetos@imed.org.br 

ºº
,,, ::~ 
JJ,_t 



Sidnei Ricardo Nobre Bernardes 
Brasileiro, casado, 41 anos 

Rua Jacob Daldão, 34 - Santana - São Paulo - São Paulo 
Tel: 55(11) 9 9726 9679 / 55(11) 2579 1471 

Email: reabdomiciliar@gmail.com 

Formação Acadêmica 
• Pós-graduação em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde - CEAHS - Fundação Getúlio 

Vargas - 2012. 

• Mestrado em Ciências da Reabilitação - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo -

2011. 

• Aprimoramento em Fisioterapia Respiratória - Santa Casa de São Paulo - 2001. 

• Graduação em Fisioterapia - Universidade Guarulhos -1998. 

Objetivo 
Atuar na área de gestão e planejamento de serviços de saúde 

Resumo das Qualificações 
• Experiência em consultoria, gestão e planejamento de serviços de saúde. 

• Experiência em planejamento, organização e gestão de unidades hospitalares. 

• Habilidade e liderança na condução de equipes multi e interdisciplinares no âmbito hospitalar. 

• Fisioterapeuta com sólida experiência na área de reabilitação no âmbito de terapia intensiva e 

assistência domiciliar. 

Experiências 
• Profissional com a soma de 10 anos de experiência como gestor em unidades hospitalares de 

média e alta complexidade. 

• 5 meses de experiência como Analista em Saúde Pública em Organização Social de Saúde. 

• 2 meses de experiência como Assessor Especial na Secretaria Municipal de Saúde de Mauá. 

• 6 meses de experiência como Gerente Administrativo em Hospital de Alta Complexidade com 

250 leitos na Cidade de Santo André. 

• 1 ano e 10 meses de experiência como coordenador do Núcleo Interno de Regulação (NIR) em 

hospital sob gestão de OSS na cidade de Osasco, sendo responsável pelo gerenciamento de 190 leitos e 

regulação de vagas. 

• 3 anos de experiência como consultor na área de projetos relacionados à gestão, planejamento 

e implantação de serviços de saúde. 

• 2 anos de experiência como Responsável Técnico no âmbito da reabilitação física em serviço de 

Atenção Domiciliar, incluindo gerenciamento de casos e atendimento domiciliar. 

• 8 anos de experiência como coordenador do serviço de fisioterapia do Hospital Militar do 

Exército de São Paulo. 

• 4 anos de experiência em docência para acadêmicos de graduação e pós-graduação do curso de 

fisioterapia. 

• Fisioterapeuta com sólida experiência comprovada de 14 anos com atuação assistencial em 

hospitais gerais de médio e grande porte com ênfase em unidade de terapia intensiva e assistência 

domiciliar. 



Experiência Profissional 

IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento/Organização Social de Saúde -Junho 2018 

-atual 

Cargo: Analista de Saúde Pública. 

Principais Responsabilidades: 

• Analise situacional e epidemiológica para elaboração de propostas para gerenciamento de 

equipamentos de saúde sob modalidade de contratualização sob "Contrato de Gestão". 

• Planejamento de projetos de gestão hospitalar com levantamento de investimentos, despesas e 

análise de viabilidade financeira e dimensionamento de Recursos Humanos para atuação em 

equipamentos de saúde. 

• Acompanhamento de cronogramas e entregas de documentação e propostas para 

gerenciamento de equipamentos de saúde sob modalidade de Contrato de Gestão. 

• Implantação operacional e acompanhamento dos projetos de gestão hospitalar. 

• Analise de indicadores de desempenho e produção definidos em Contratos de gestão e 

elaboração de relatórios de prestação de contas. 

Secretaria de Saúde de Mauá - Março 2018 - Maio 2018. 

Cargo: Assessor do Secretario de saúde 

Principais Responsabilidades: 

• Assessoria técnica do Gabinete do Secretario de Saúde de Mauá. 

• Realização da interlocução e articulação entre as coordenadorias e equipamentos de saúde 

(Atenção Especializada, Atenção Hospitalar, Atenção Básica, Urgência/Emergência/SAMU, Vigilância 

em saúde) e o Gabinete do Secretário. 

Centro Hospitalar Municipal de Santo André - Hospital de Grande Porte de Alta Complexidade 

Fundação do ABC - Central de Convênios - Agosto 2017 - Janeiro 2018. 

Cargo: Gerente Administrativo. 

Principais Responsabilidades: 

• Planejamento, organização, gestão e gerenciamento das atividades operacionais da unidade 

hospitalar. 

• Gestão e fiscalização dos contratos relacionados às atividades operacionais (bata cinza). 

• Gestão e gerenciamento das atividades de apoio à assistência (bata branca - SADT, fisioterapia, 

nutrição, psicologia, serviço social, fonoaudiologia). 

• Assessoria a Secretaria de Saúde de Santo André e Diretoria do Centro Hospitalar. 
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Hospital Municipal Central de Osasco/Antonio Giglio - Fundação do ABC -Julho de 2015 -Abril 2017. 

Organização Social de Saúde. 

Cargo: Coordenador do Núcleo Interno de Regulação - NIR 

Principais responsabilidades: 

• Coordenação do NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇAO - NIR do Hospital Municipal Central de 

Osasco/Antonio Giglio - Fundação do ABC/055. 

• Responsável pelo gerenciamento de 190 leitos do hospital, realizando o acompanhamento das 

transferências internas/externas de pacientes e regulação de vagas. 

• Desenvolvimento e analise de indicadores relacionados à regulação de VAGAS, transferências 

internas/externas, agendamentos de exames/procedimentos de alta e média complexidade junto ao 

portal CROSS do Estado de SP. 

• Definição e desenho de fluxos/processos referente à regulação de leitos, internação/saídas 

hospitalares, solicitação de remoções externas e outros processos relacionados à cessão de vagas e 

gerenciamento de leitos. 

• Assessoria direta à diretoria técnica, coordenação médica e superintendência do Hospital. 

Alavança - Assistência Domiciliar - Setembro de 2015 - novembro 2016. Empresa de assistência 

domiciliar. 

Cargo: Responsável Técnico - fisioterapia 

Principais responsabilidades: 

• Responsabilidade Técnica sobre os profissionais fisioterapeutas. 

• Gerenciamento de casos. 

• Elaboração de relatórios de prorrogação e acompanhamento de indicadores relacionados á 

prática da assistência domiciliar. 

Gesaworld do Brasil - Setembro de 2012 - Maio de 2015. Empresa multinacional de médio porte. 

Cargo: Consultor Pleno na área de gestão em saúde 

Principais responsabilidades: 

• Atividades de consultoria e assessoria no projeto: "Diagnóstico dos atuais Modelos de Gestão 

utilizados no Estado do Piauí", executando a elaboração de um diagnóstico sobre os modelos de gestão 

utilizados no estado do Piauí e recomendações para a implantação de um novo modelo de gestão por 

resultados - outubro/2012 à fevereiro/2013. 

• Atividades de consultoria e assessoria no projeto: "Implantação de novos modelos de Cuidados 

Continuados em 4 estados do Brasil /São Paulo, Mato Grosso do Sul, Piauí e Paraná) - PROADI - SUS", 

incluindo apoio logístico e técnico, capacitação para o desenvolvimento das atividades junto aos 

participantes do projeto - janeiro/2013 à janeiro/2014. 

• Desenvolvimento e analise de indicadores que serão utilizados na base de dados do projeto de 

"Implantação de novos modelos de Cuidados Continuados em 4 estados do Brasil /São Paulo, Mato 

Grosso do Sul, Piauí e Paraná) - PROADI - SUS" - outubro/2012 à fevereiro/2014. ()O',· 0 ;:, 1 
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• Atividades de consultoria e assessoria no projeto "Modelagem Econômico-financeira e análise 

das PMls para a construção e operação do Hospital Municipal de Clínicas de Sorocaba" - maio/2014 à 

junho/2014. 

• Atividades de consultoria e assessoria no projeto "Modelagem Econômico-financeira e 

avaliação técnica para a operação de um Centro Médico para a Corporação da Polícia Militar do 

Distrito Federal" - abril/2014 à julho/2014. 

• Verificador Independente da Parceria Público Privada {PPP) do Contrato de construção e 

operação de 104 Unidades Básicas de Saúde na cidade de Manaus/AM - maio/2014 à maio/2015. 

• Verificador Independente da Pareceria Público Privada {PPP} do Contrato de construção e 

operação dos serviços não assistenciais do Hospital da Zona Norte de Manaus/AM - maio/2014 à 

maio/2015. 

CELMAT - março de 2012 à Setembro de 2012. Empresa de vendas/comercialização de 

equipamentos e matérias médicos hospitalares. 

Cargo: Especialista de produtos 

Principais responsabilidades: 

• Especialista de produtos relacionados à ANESTESIA, UTI e VIA AÉREA DIFÍCIL. 

• Demonstração dos produtos relacionados à ANESTESIA, UTI e VIA AÉREA DIFÍCIL em Workshops 

e Feiras Hospitalares. 

• Gestão e prospecção da carteira de clientes. 

Exército Brasileiro / Hospital Militar de Área de São Paulo - Fevereiro de 2004 à Fevereiro de 2012. 

Hospital Previdenciário de Médio Porte. 

Cargo: 1• Tenente - Coordenador do Serviço de Fisioterapia 

Principais responsabilidades: 

• Coordenação, condução, supervisão e delegação de funções para uma equipe de 11 servidores, 

composta por 6 fisioterapeutas e 5 servidores no cargo de auxiliar de serviços em saúde do serviço de 

fisioterapia. 

• Elaboração e acompanhamento de indicadores para auxílio na tomada de decisões junto ao 

serviço de fisioterapia e outros setores do hospital. 

• Reestruturação das rotinas do ambulatório de fisioterapia, UTI e enfermarias através da criação 

de Procedimentos Operacionais Padrão - POPs. 

• Fiscalização dos contratos de fornecimento de oxigênio medicinal e empresa de esterilização de 

materiais hospitalares de 2007 à 2010. 

• Elaboração de processo de compra de bens de consumo relacionados à atividade laboral da 

fisioterapia através do sistema de compras por licitação e pregão eletrônico e elaboração do Contrato 

de Manutenção Preventiva dos Equipamentos de Ventilação Mecânica da UTI. 
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• Elaboração conjunta do projeto de reforma da clinica de fisioterapia, projeto para construção 

da piscina terapêutica e reforma da UTI/Unidade de Pronto Atendimento do Hospital Militar de Área 

de São Paulo. 

• Seleção de profissionais fisioterapeutas para atuação como Aspirantes à Oficial vinculados às 

Organizações Militares da 2• Região Militar -São Paulo. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO OE MAUA 
SECRErARIA DE SAÚDE 
Coordenador~a de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 
CQMUN!CA,ÇAQ !"4TER!'-!_A 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins que S/DNEI RICARDO NOBRE BERNARDES, 

portador da cédula de idenl1dade nº 25.204.248-7 - SSP/SP e CP F nº 213170 408-99 é 

funcionário desta municipalidade desde 06/03/2018 no cargo de Gerente de Saúde, de 

provimento em comissão, prestando serviços junto a Assessoria do Gabinete do Secretário. 

cumprindo a carga horária de 40(quarenta) horas semanais. sendo. de segunda a sexta.feira 

elas 8h00 as 17h00 

Declaramos ainda que o mesmo executa a interlocução entre, gabinete, 

Coordenadorias de Atenção Básica. Especializada, Atenção Hospitalar e rede de urgência e 

emergência. realizando ainda. o acompanhamento do contrato de gestão, celebrado entre a 

Prefeitura do Município de Mau à e a Fundação do ABC 

Mauà, 03 de abril de ;urfa 
/ 

Cnstiana Nunes de Carvalho 
Coordenadora 

AV. DR OETULIO VARGAS, N' 330 VILA GUARANI, MAUA. SP. CEP 09310-180 
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ti · ospital Municipal 
• Central de Osasco 

Santo André, 17 de abril de 2018. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins, que o Sr (a) SIDNEI RICARDO NOBRE 

BERNARDES, inscrito no CPF n''. 213.170.408-99, portador (a) da Carteira de trabalho 

nº 49524 série 226 PIS nº 12705147855. foi nosso funcionário durante o período de 

01/07/2015 ã 13/04/2017, sob regime CLT com o Registro de Empregado nº 000555. 

l0tado no muniCipio de OSASCO, exercendo a função de COORDENADOR NIR PL IV 

cumprindo a carga horária de 40 horas semanais. 200 horas mensais. Sendo que nada 

consta em nossos registros que o (a) desabone 

Atenciosamente. 

Sem mais para o momento 

57 571 275/0021-46 

HOSPITAL MUNICIPAL 
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