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Nome da Entidade: 
Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - Ideas 

CNPJ: 
24.006.302/0004-88 

Endereço: 
Rua Deputado Joaquim Ramos, 175, Centro 

Município/UF: 
Jaguaruna/SC 

CEP: 
88.715-000 

Contato: 
(48)3091-0306 - projetos@ideas.med.br 

Representante Legal: 
Sandro Natalino Demetrio - Diretor Executivo - Contato (11) 94809-0028 

 

CARACTERIZAÇÃO 

O Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS, é uma 
associação civil, de direito privado, sem fins econômicos, de duração indeterminada, com 
sede na Rua Deputado Joaquim Ramos, 125, Centro, Jaguaruna/SC, CEP 88.715-000 
e filiais, todas regidas pelo Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe 
forem aplicadas. 

O IDEAS tem como objetivos: 

a) Prestação de serviços na área da saúde em todos os níveis de atenção 
(primário, secundário e terciário), em especial os de natureza médico-hospitalar, 
diagnóstica e/ou ambulatorial, de urgência e emergência e atenção básica; 

b) Colaborar com o estabelecimento de políticas públicas e programas que 
possam garantir a universalidade, a integralidade e a equidade da atenção à saúde, 
necessárias ao desenvolvimento humano e social do cidadão, podendo firmar convênios, 
contratos, parcerias e demais instrumentos jurídicos com outras instituições de natureza 
pública e/ou privada, nacional e/ou internacional, de ensino, pesquisa e/ou assistência à 
saúde; 

c) Prestar assistência social à comunidade em geral, promovendo medidas 
que auxiliem na erradicação de doenças e enfermidades que afetam a população em 
geral; 

d) Desenvolver, com a parceria de órgãos públicos, atividades que 
proporcionem a melhoria da saúde comunitária; 

e) Prestar assistência com ações na prevenção e promoção na área da 
saúde; 

f) Prestar assistência nas áreas de prevenção, tratamento e recuperação de 
dependentes químicos; 
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g) Prestar assistência à população nas áreas da atenção básica, com ênfase 
na estratégia da saúde da família; 

h) Prestar serviços e consultorias, desenvolver, assessorar regras e sistemas 
de saúde e/ou de educação, de natureza pública ou privada e, elaborar, planejar e/ou 
assessorar projetos arquitetônicos, ambientais e de infraestrutura em áreas físicas ou 
imóveis destinados à assistência, ensino e/ou pesquisa na área da saúde; 

i) Promover e manter o ensino e a pesquisa, nas áreas das ciências da 
saúde, apoiando a investigação científica, contribuindo para a qualificação profissional, 
bem como desenvolver atividades de ensino na área de assistência à saúde, tecnologias 
em saúde e gestão de organizações e sistemas de saúde, nos níveis de ensino médio, 
graduação e pós-graduação "lato e stricto sensu"; 

j) Promover e ministrar cursos, palestras, congressos, seminários, simpósios 
e conferências, produzir e disponibilizar material didático e científico, assim como 
tecnologias na área das ciências da saúde; 

k) Fomento e promoção de publicações com matérias concernentes aos 
objetivos do IDEAS; 

l) Desenvolver e publicar métodos pedagógicos de ensino e educação nas 
áreas de atuação; 

m) Captação de recursos junto a instituições nacionais e internacionais para 
financiamento de projetos e/ou programas próprios ou de outras entidades com objetivos 
semelhantes aos do IDEAS; 

n) Cooperação e desenvolvimento de quaisquer outras atividades correlatas, 
inclusive com outras organizações e/ou instituições com objetivos similares; 

o) Adotar práticas de planejamento sistemático de ações, mediante 
instrumentos de orçamentação, avaliação e acompanhamento das ações. 

CEBAS 

O Ideas possui Certificado de Entidade Beneficente de Serviços Social, 
conforme apresentado no ANEXO I, e sua validade é até novembro de 2022. 
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1. ÁREA DE ATIVIDADE  

1.1 Implantação de Fluxos 

1.1.1 Fluxos operacionais compreendendo circulação em áreas restritivas, 
externas e internas 

Objetivo 

Estabelecer diretrizes para o fluxo de pessoas na unidade hospitalar, 
considerando os fluxos de acesso às áreas restritas, áreas externas e de 
internamento. 

 Termos e definições 

Área restrita: consiste nos locais de acesso controlado, onde as pessoas 
precisam ter permissão para acessar a área. 

Profissionais de saúde: todas as pessoas que fazem parte da equipe de saúde, 
independente da função que desenvolvem (médico, enfermeiro, técnico de 
enfermagem, vigilante, higienista, recepcionista, entre outros). 

Usuário/paciente: pessoa que acessa o serviço de saúde em busca de 
assistência para alguma necessidade de saúde. 

Acompanhante: pessoa que acompanha o usuário/paciente durante sua 
estadia no serviço de saúde, durante todo o período de assistência. 

Visitante: pessoa que permanece temporariamente com o usuário/paciente 
durante sua estadia no serviço de saúde. 

 Descrição 

A entrada do paciente se dará por demanda referenciada e regulada por meio da 
Central de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde/GO e através de demanda 
espontânea nos casos de urgência e emergência, exercendo o papel de Centro de 
Referência em procedimentos clínicos, cirúrgicos e cuidados intensivos para suporte aos 
usuários, atendendo às normas e diretrizes vigentes. A referência de usuários para 
assistência hospitalar poderá ocorrer durante as 24 horas do dia. 

A assistência à saúde prestada em regime de internação hospitalar sob regulação 
da Secretaria de Estado de Saúde/GO, compreenderá o conjunto de serviços oferecidos 
ao usuário desde seu acolhimento inicial à sua internação hospitalar, passando pela alta 
hospitalar até a contrarreferência do usuário para a rede de atenção à saúde, incluindo-
se todos os atendimentos e procedimentos necessários para obter ou complementar o 
diagnóstico e as terapêuticas indicadas. 

Neste procedimento sistêmico serão detalhados os requisitos e operacionalização 
do fluxo de circulação de usuários no hospital. 
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 Fluxo operacional da circulação de usuários 

● Os usuários referenciados para a unidade hospitalar devem ser acompanhados 
por um responsável que participará do processo burocrático de internamento e 
ainda receberá as informações sobre recebimento de informações de seu ente e 
funcionamento da unidade. 

● O paciente será conduzido até o hospital pelos serviços de referência ou demanda 
espontânea. 

● O paciente será recebido na unidade e encaminhado para o serviço que for 
pertinente, sendo que seu acompanhante fará o processo administrativo de 
internamento. 

● O paciente poderá ser movimentado de leito ou unidade conforme alteração de 
sua condição clínica. 

● Quando receber alta da unidade o paciente será encaminhado para outro serviço 
de referência para continuidade do acompanhamento à saúde na rede de atenção 
à saúde, utilizando para tal instrumentos de referência e contrarreferência. 

Enquanto o paciente estiver na unidade, todas as informações a respeito do seu 
atendimento serão registradas em seu prontuário eletrônico, desde o atendimento 
médico, a prescrição de medicamentos, requisição de exames, registros de enfermagem, 
até a alta médica. 

Será fornecido ao usuário, por ocasião de sua alta hospitalar, relatório 
circunstanciado do atendimento que lhe foi prestado, denominado “Informe de Alta 
Hospitalar”, no qual constará os seguintes dados: 

● Nome do usuário; 

● Nome do hospital; 

● Localização do hospital (endereço, município e estado); 

● Motivo da internação (CID-10); 

● Data de admissão e da alta; 

● Procedimentos realizados e tipo de órtese e/ou materiais empregados, quando for 
o caso; 

● Diagnóstico principal de alta e diagnóstico secundário de alta; 

● O cabeçalho do documento deverá conter o seguinte esclarecimento: “Esta conta 
deverá ser paga com recursos públicos”; 

● Colher a assinatura do usuário, ou de seus representantes legais, na segunda via 
do informe de alta hospitalar; 

● O informe será arquivado no prontuário do usuário, observando-se as exceções 
previstas em lei. 
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1.1.2 Fluxos para registros e documentos de usuários e administrativos 

O prontuário médico é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, onde 
devem ser registrados todos os cuidados profissionais prestados aos pacientes e que 
atesta o atendimento médico a uma pessoa numa instituição de assistência médica ou 
num consultório médico. É também o documento depositário do segredo médico do 
paciente. 

O Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) tem por finalidade a guarda e 
a preservação do prontuário médico (dados pessoais, evolução clínica, exames, 
radiografias etc.) e a elaboração de relatórios e boletins estatísticos referentes ao 
movimento hospitalar.  

O SAME do Hospital atenderá demandas internas e externas em horário comercial 
em dias úteis, com um quadro de um funcionário, orientado e supervisionado para 
trabalhar dentro da legislação vigente. 

As atribuições específicas do SAME / Arquivo Médico são: 

- Localizar e fornecer prontuários solicitados para consultas ambulatoriais, 
internação, estudos, pesquisa, auditoria; 

- Manter o controle de saídas e devolução de prontuários médicos, fornecidos para 
consultas ambulatoriais, unidades de internação e/ou setores da instituição; 

- Atender aos pacientes e/ou familiares, prestando-lhes as informações solicitadas 
e liberando as cópias dos prontuários respeitando as regras de autorização e 
documentação exigida; 

- Arquivar e custodiar os prontuários de internações e ambulatoriais após 
recebimento do setor de Faturamento. 

Objetivo 

  Este procedimento tem por objetivo estabelecer as diretrizes para retenção de 
prontuários arquivados no hospital. 

 Descrição 

Prontuário do paciente: é definido pelo Conselho Federal de Medicina, Resolução 
n. 1.638/2002, como “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”. 

Todos os prontuários gerados no hospital ficam arquivados no SAME - Serviço de 
Arquivo Médico e Estatística, sendo que a guarda desta documentação é permanente, 
conforme Resolução CFM Nº 1.639/2002. 
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Os documentos são recolhidos no setor de faturamento, em seguida são 
registrados no sistema, identificando a sua localização e permanecem em local seguro 
aguardando o processo de organização, que é feito de forma padrão (retirada de 
grampos, clips e substituição do elástico por barbante). 

Na sequência deve ser realizado o arquivamento do prontuário do paciente nas 
prateleiras numeradas de acordo com o sequencial dos dois últimos dígitos do 
prontuário. 

O acesso ao prontuário é restrito ao paciente, seu representante legal, aos 
profissionais que prestam cuidado ao paciente durante a internação, aos estudantes 
devidamente autorizados por autorização do Comitê de Ética, e aos responsáveis por 
realizar auditoria, faturamento e autorização. 

Aos estudantes autorizados a realizar pesquisa dos prontuários fica imposta as 
regras de solicitações e prazos para consulta. O SAME terá 03 dias úteis para 
disponibilizá-lo e o solicitante terá no máximo 30 dias para sua consulta, nos horários 
das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda a sexta-feira. Não 
havendo a consulta neste prazo os mesmos serão arquivados. 

O fornecimento de cópia de prontuário é realizado pelo SAME, sendo que somente 
o paciente pode retirá-la ou terceiro com procuração, autorizando a retirada. A cópia do 
prontuário também poderá ser fornecida por solicitação judicial e/ou necessidade do 
Departamento Jurídico (DEJUR). 

As cópias solicitadas pelo paciente ou representante legal ficam disponíveis para 
retirada no Setor de atendimento ao usuário pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sendo 
arquivada automaticamente após este prazo. 

O prontuário original só poderá ser retirado do SAME para fins de faturamento, 
sob condições controladas. Qualquer outra necessidade interna ocorrerá mediante 
autorização do diretor geral. 

 

No ANEXO II apresentamos o funcionamento detalhado do serviço do SAME. 
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Fluxos de Registro de Documentos: 

A gestão documental, por viabilizar o uso e acesso da informação, deveria se 
constituir enquanto base das atividades profissionais e do processo decisório na prática 
de qualquer instituição. Nas unidades de saúde, sua implementação e efetivação torna-
se essencial, devido a necessidade de guardar documentos sigilosos nos prontuários de 
pacientes. 

Gestão de documentos é o conjunto de procedimentos e operações técnicas 
referentes às atividades de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de 
documentos em fase corrente e intermediária visando a sua eliminação ou recolhimento 
para a guarda permanente. 

O setor administrativo da unidade será responsável pelo recebimento e 
distribuição de toda a documentação seja ostensiva, sigilosa ou fiscal, com exceção dos 
prontuários estes tramitam por via específica. 

• Registro: Os documentos recebidos serão registrados em sistemas eletrônicos, 
nos quais serão descritos os dados referentes ao seu número, nome do remetente, data 
e assunto, espécie, entre outros elementos. Após o registro, os documentos são 
numerados conforme sua ordem de chegada ao arquivo.  

• Distribuição: Consiste na entrega dos documentos aos respectivos destinatários. 
A distribuição é a remessa dos documentos aos setores de trabalho, enquanto que a 
expedição consiste na remessa externa desses documentos, todas as entregas serão 
anotadas nos livros de protocolos e assinadas pelo destinatário. 

• Tramitação: A tramitação dos documentos dentro da unidade será realizada com 
o auxílio do protocolo, e antes disso estarão registradas no sistema para saber sua exata 
localização, seus dados principais, como data de entrada, setores por que já passou, 
enfim, acompanhar o desenrolar de suas funções dentro da unidade. Isso agiliza as 
ações, acelerando os processos que anteriormente encontravam dificuldades, como a 
não localização de documentos. 

É válido ressaltar que as rotinas acima descritas não valem como regras, visto que 
cada unidade possui suas tipologias documentais, seus métodos de classificação, enfim, 
surgem situações diversas. Servem apenas como exemplos para a elaboração de 
rotinas, porém as rotinas devem ser adequadas para atender à necessidade de cada 
Unidade. 
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1.1.3 Fluxo unidirecional para materiais esterilizados/roupas 

A Central de Materiais e Esterilização (CME) é a área responsável pelo 
processamento de artigos e instrumentais médico-hospitalares. Esta unidade realiza a 
limpeza, o preparo, a embalagem, a esterilização e a distribuição dos materiais 
hospitalares. A legislação vigente que normatiza as atividades nesta unidade é a RDC 
15/2012. 

         Visando garantir a qualidade das atividades desenvolvidas dentro da CME e o 
fluxo unidirecional dos materiais, a área desta unidade deve ser separada em área suja 
ou contaminada e área limpa, devendo haver barreira física separando ambas as áreas.  
A área suja ou contaminada realiza os processos de recebimento dos materiais 
contaminados e a limpeza dos materiais. A área limpa é onde se realizam os processos 
de preparo, embalagem, esterilização, armazenamento dos materiais esterilizados e 
distribuição para as unidades consumidoras. A área limpa ainda pode ser dividida em 
área de preparo de materiais, onde os materiais serão embalados e preparados para 
esterilização, e área de guarda de materiais estéreis, que é o local onde os materiais 
processados e prontos para uso ficam armazenados até sua distribuição para os locais 
de consumo. 

O fluxo das atividades desta unidade deve ser contínuo e unidirecional, partindo 
da área contaminada até o artigo ser distribuído às unidades consumidoras, evitando o 
cruzamento de artigos sujos com artigos limpos e esterilizados. Com isto, ainda se 
preconiza impedir que o trabalhador escalado para a área limpa transite pela área 
contaminada e vice-versa. O acesso de pessoas a este setor é restrito aos profissionais 
da área. 

Devido às características desta unidade o piso e as paredes devem ser 
antiderrapantes, sem juntas e de baixa ou nenhuma porosidade, permitindo a lavagem 
dos mesmos. O teto ou forro preferencialmente não deve ser removível, se houver a 
necessidade de instalação desde que seja de material que permita a limpeza necessária. 
A escolha das bancadas deve considerar a natureza dos trabalhos que serão realizados 
nelas, assim devem ser resistentes e de fácil higienização. 

Quanto à ventilação do ambiente, deve ser diferenciado da área contaminada e 
limpa, sendo que na primeira pode ser sistema de ventilação e exaustão, porém as áreas 
limpas e estéreis devem possuir condicionamento de ar. 

         A área contaminada ainda deve ser provida de lavatório para a higienização das 
mãos, nas áreas limpa e estéril na impossibilidade de instalação de lavatórios devem ser 
disponibilizados dispensers de álcool gel para a higiene das mãos. 

         A seguir é apresentada a descrição do fluxo unidirecional de materiais 
esterilizados pela CME, dentro da Unidade, incluindo o fluxo unidirecional dentro da CME 
e nas unidades consumidoras. 

         Após apresenta-se o procedimento sistêmico do processo de trabalho da CME e 
os procedimentos operacionais padrão, que complementam e detalham as informações 
relativas ao fluxo unidirecional dos materiais esterilizados que são processados pela 
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CME. Ainda nos anexos apresenta-se o manual do CME com detalhamento dos 
processos de trabalho. 
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O processamento da roupa utilizada em serviços de saúde é considerado uma 
atividade de grande importância para assistência à saúde, pois influencia grandemente 
a qualidade da assistência prestada, principalmente no que se refere à segurança e ao 
conforto do paciente e do trabalhador, e ao risco de transmissão de infecções. Um 
importante cuidado que o serviço de saúde deve se atentar neste processo, é o fluxo 
unidirecional das roupas dentro do serviço de saúde, evitando que ocorra o cruzamento 
de roupas limpas e sujas. 

O processamento de roupas pode ser executado por serviço de lavanderia 
terceirizado, específico para processamento de roupas provenientes de serviços de 
saúde, ou ainda, por unidade de lavanderia própria do serviço de saúde. Nesta unidade 
o serviço de processamento de roupas será terceirizado, sendo que o serviço de saúde 
é responsável pela logística interna de distribuição de roupas limpas e recolhimento das 
roupas sujas, garantindo um fluxo unidirecional destas atividades, evitando o cruzamento 
de roupas limpas e sujas durante o transporte ou acondicionamento. 

O processamento das roupas hospitalares será executado em conformidade com 
as exigências contidas na Portaria do Ministério da Saúde nº 2.616/GM de 1998 e no 
Manual de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde: Prevenção e Controle de 
Risco (ANVISA). O serviço de saúde é responsável por auditar as atividades 
desenvolvidas pelo serviço terceirizado contratado para realizar o processamento das 
roupas, bem como garantir fluxo adequado seguindo sentido unidirecional das atividades 
relacionadas ao fluxo de roupas dentro da unidade, no tange a distribuição das roupas 
limpas e recolhimento das roupas sujas utilizadas na assistência à saúde. Todas as 
atividades relacionadas ao processamento de roupas no serviço de saúde devem ser 
validadas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. 

Como o serviço de processamento de roupas é terceirizado, o serviço de saúde 
deve dispor de uma sala para recebimento e armazenamento das roupas limpas que 
serão distribuídas para os locais de consumo, e ainda, uma sala para o armazenamento 
das roupas sujas que foram utilizadas na assistência aos pacientes e que serão retiradas 
pelo serviço contratado para o processamento das roupas. As salas de roupas limpas e 
sujas devem ser separadas com barreiras físicas e entradas por corredores distintos, 
para que não ocorra comunicação ou cruzamento dos fluxos de roupas limpas e sujas 
dentro do serviço de saúde. 

O transporte das roupas dentro do serviço de saúde deve ser realizado em 
horários pré-definidos de modo a evitar o fluxo simultâneo de roupas limpas e sujas, 
ainda devem ser utilizados carros específicos para o transporte de roupas sujas e para 
o transporte de roupas limpas, sendo que esta atividade deve ser realizada, 
preferencialmente por profissionais diferentes evitando o risco de contaminação das 
roupas limpas. O fluxo das roupas dentro da unidade deve ser organizado de modo 
unidirecional, evitando o cruzamento da distribuição de roupas limpas com a coleta de 
roupas sujas. 

As roupas utilizadas nos serviços de saúde incluem lençóis, fronhas, cobertores, 
toalhas, colchas, camisolas, compressas, campos cirúrgicos, aventais, dentre outros. 
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Outro ponto primordial nas atividades envolvendo o fluxo de roupas nos serviços 
de saúde, é a necessidade de desenvolver os trabalhadores que desenvolvem estas 
atividades, capacitando-os para a execução das ações no que se refere aos aspectos 
técnicos e operacionais, à legislação, às novas tecnologias, à prevenção e controle de 
infecção e a segurança e saúde ocupacional. 

A seguir é apresentado o fluxo unidirecional de roupas para a unidade. 
Posteriormente as atividades desenvolvidas no fluxo são detalhadas por meio do 
procedimento sistêmico e procedimentos operacionais padrão apresentados no ANEXO 
II. 
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1.1.4 Fluxo unidirecional de resíduos de serviço saúde 

Os resíduos de serviços de saúde têm uma grande importância para a saúde 
pública e sobre o montante de resíduos sólidos produzidos pela sociedade. Sua 
relevância se dá não pelo volume de resíduos gerados, mas sim pelos riscos potenciais 
que oferecem à saúde das pessoas e do meio ambiente. 

Os resíduos gerados pelos serviços de assistência à saúde demandam uma 
atenção especial em todas as suas fases de manejo - segregação, acondicionamento, 
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final - em decorrência dos 
imediatos e graves riscos que podem oferecer, por apresentarem componentes 
químicos, biológicos, perfurocortantes e radioativos.  

Todos os serviços de saúde devem manter ativo e atualizado o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde (PGRSS), que é um documento que 
deve conter todos os procedimentos relacionados ao manejo dos resíduos no serviço de 
saúde, seguindo as normativas técnicas e legais, com o objetivo de minimizar a produção 
de resíduos de serviços de saúde e proporcionar aos resíduos gerados, um 
encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a 
preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. 

O gerenciamento dos resíduos inicia pelo planejamento dos recursos físicos e dos 
recursos materiais necessários, associado à capacitação dos recursos humanos 
envolvidos em qualquer etapa do processo, incluindo a produção dos resíduos ou o 
manejo final do mesmo. 

Um cuidado essencial ao manejo de resíduos dentro do serviço de saúde é a 
regulamentação interna do processo de segregação dos resíduos gerados pelos 
diversos setores da unidade, bem como o fluxo unidirecional dos resíduos dentro do 
serviço evitando o cruzamento destes com a distribuição de roupas limpas, alimentos, 
medicamentos, ou ainda, nos horários de visitas ou grande circulação de pessoas na 
unidade. 

A seguir é apresentado o fluxo unidirecional de resíduos para a unidade. 
Posteriormente é apresentada uma proposta preliminar de Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde para a unidade, onde são detalhados os processos 
relacionados ao gerenciamento dos resíduos para a unidade. 
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 APRESENTAÇÃO  

Este documento consiste em uma proposta inicial de Plano de Gerenciamento dos 
Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) para ser implementado no Hospital Estadual 
Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU), ressalta-se que ao iniciar as atividades no 
hospital a Organização Social fará as adequações que se fizerem necessárias no 
PGRSS para atender as demandas do serviço. 

O PGRSS, Segundo a RDC Nº 306/04, é um documento que consiste em um 
conjunto de procedimentos planejados e implementados, a partir de bases científicas e 
técnicas, normativas e legais. Com o planejamento, a adequação dos procedimentos de 
manejo, o sistema de sinalização e o uso de equipamentos apropriados, não só é 
possível diminuir os riscos, como reduzir as quantidades de resíduos a serem tratados 
e, ainda, promover o reaproveitamento de grande parte dos mesmos pela segregação 
de boa parte dos materiais recicláveis, reduzindo os custos de seu tratamento e 
disposição final que normalmente são altos. 

Neste PGRSS estão descritas medidas técnicas administrativas e normativas para 
prevenir acidentes, preservar a saúde pública e meio ambiente, gerenciar corretamente 
o destino dos resíduos do serviço de saúde e atender as normas e exigências legais 
conforme a resolução da diretoria colegiada – RDC 306 da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) de 7 de Dezembro de 2004; a Resolução 358 do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) de 29 de Abril de 2005, e a Lei Federal 12.305, 
de 02 de agosto de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 OBJETIVOS 

 ·      Prevenir e reduzir os riscos à saúde e ao meio ambiente, por meio do programa de 
gerenciamento dos resíduos gerados na unidade de pronto atendimento. 

·      Minimizar a produção de resíduos sólidos e proporcionar aos mesmos um manejo 
seguro e de forma eficiente. 

·      Subsidiar encaminhamento e destino final correto dos resíduos sólidos de serviços de 
saúde, priorizando a saúde e a segurança dos trabalhadores. 

 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 A classificação dos resíduos tem importância no desenvolvimento de cada uma das 
fases do sistema de gerenciamento a ser implantado. Portanto, para o correto 
gerenciamento, intra e extra-serviço, dos resíduos dos serviços de saúde, a classificação 
implantada em um estabelecimento gerador deve considerar a área de geração, a 
natureza e o potencial de risco dos resíduos, a fim de oferecer segurança e minimizar 
riscos tanto ao agente que maneja tais resíduos, quanto ao meio ambiente. A 
classificação permite tomar decisões quanto aos resíduos que deverão ser recuperados 
e quais os que poderão seguir seu fluxo para o tratamento e/ou disposição final. 
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CLASSIFICAÇÃO DOS RSS POR GRUPO DE RESÍDUO, SEGUNDO A RDC ANVISA 
N° 306/04 E RESOLUÇÃO CONAMA N° 358/05. 
  
Grupo A - Resíduos potencialmente infectantes 

Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 
características, podem apresentar risco de infecção, podem ser divididos em: 
  
A1:  Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos 
biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de microorganismos vivos ou 
atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou 
mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética. 
    - Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou 
certeza de contaminação biológica por agentes da classe de risco 4, microrganismos 
com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causadores 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 má 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. 
     - Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 
características, podem apresentar risco de infecção. 
  
A2:  Não se aplica a esta instituição. São carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros 
resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com 
inoculação de microorganismos, 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 científico ou legal e não tenha 
havido requisição pelo paciente ou familiar. 
  
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 microorganismo 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. 
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- Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não 
contenham sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 
- Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos 
cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica. 
- Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 
  
A5: Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e 
demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita 
ou certeza de contaminação com príons. 

 Grupo B - Resíduo químico 

Resíduos, contendo substâncias químicas que podem apresentar risco a saúde 
pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade e toxicidade.  

- Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; 
imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, quando descartados 
por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou 
apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos Medicamentos controlados pela 
Portaria MS 344/98 e suas atualizações. 

- 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, conforme classificação da NBR 10.004 da 
ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 

  GRUPO C – Resíduo radioativo 

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 
radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas 
normas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 

- Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos ou contaminados com 
radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina 
nuclear e radioterapia, segundo a resolução CNEN-6.05 

A unidade de pronto atendimento não possui resíduos considerados radioativos, 
uma vez que não realiza atividades de medicina nuclear e radioterapia. 

  Grupo D - Resíduos equiparados aos resíduos domiciliares 

Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou 
ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 
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- Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de 
vestuário, resto alimentar de pacientes, material utilizado em antissepsia, equipamento 
de soro e outros similares não classificados como A1. 
- Sobras de alimentos e do preparo de alimentos. 
- Resto alimentar de refeitório. 
- Resíduos provenientes das áreas administrativas. 
- Resíduos de varrição, flores, podas e jardins. 
- Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde. 
  

Grupo E - Resíduos perfurocortantes 

Os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente, no local de 
sua geração, imediatamente após o uso ou necessidade de descarte  

- Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, 
escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas 
de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas e todos 
os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e 
placas de Petri) e outros similares. 

MANEJO, SEGREGAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS 
RESÍDUOS 

O manejo consiste na operação de manipulação dos resíduos intra e extra-
estabelecimento, desde o momento de sua geração até a disposição final. 

As atividades de manuseio dos resíduos serão realizadas pelos funcionários da 
equipe de higienização da unidade de pronto atendimento em horários de menor fluxo 
de pessoas, segundo orientações da equipe da Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar. Todos os funcionários que manipulam os resíduos deverão fazer uso de 
equipamentos de proteção individual, que para esse caso, são: gorros, óculos, 
máscaras, uniformes, avental impermeável, luvas e botas. 

A segregação consiste em separar ou selecionar apropriadamente os resíduos 
segundo a classificação adotada. Essa operação deve ser realizada na fonte de geração 
e está condicionada à prévia capacitação do pessoal de serviço. 

O acondicionamento é a atividade ou ato de embalar os resíduos segregados, em 
sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. 
O acondicionamento deverá ser realizado no momento de sua geração, no seu local de 
origem. 

A identificação consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento 
dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações sobre o correto 
manejo dos RSS. Para os procedimentos de identificação relacionados aos resíduos 
utilizar-se-á referências da Norma NBR 7.500 da ABNT. 

 

Resíduos infectantes – grupo A 
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          Os resíduos infectantes por possuírem riscos à saúde requerem algumas medidas 
preventivas, devendo ser adotadas no sentido de evitar acidentes em relação à saúde 
ocupacional. 

Estes resíduos devem ser acondicionados em saco plástico, de cor branca leitosa, 
constituído de material resistente à ruptura e vazamento, impermeável, baseado na NBR 
9191/2000 da ABNT, respeitados os limites de peso de cada saco, sendo proibido o seu 
esvaziamento ou reaproveitamento. Os recipientes utilizados nas salas cirúrgicas e de 
parto, não necessitam de tampa para vedação. 

O recipiente para o acondicionamento destes resíduos na unidade geradora deve 
ser de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa acionada 
por pedal, com cantos arredondados e ser resistente ao tombamento. 

Os recipientes de acondicionamento e sacos plásticos devem ser identificados 
com o símbolo de substância infectante de acordo com a NBR 7.500 da ABNT, com 
rótulos de fundo branco, desenhos e contornos pretos. 

Para uma correta manipulação deverão ser observadas e cumpridas algumas 
determinações de medidas de segurança: 

- Diminuir contato e manipulação com esses resíduos; 

- Manter os sacos contendo resíduos infectantes em local seguro e previamente 
identificado; 

- Nunca abrir sacos contendo esses resíduos para simples observação de seu conteúdo; 

- Adotar procedimentos de manejo que preservem a integridade dos sacos plásticos, 
como o uso de sacos duplos, sacos mais resistentes, adequados de acordo com as 
Normas Técnicas. 

- Observar a capacidade de volume dos sacos, utilizar até 2/3 para que não ocorra 
extravasamento do conteúdo, evitando acidentes e contaminação dos manipuladores; 

- Nunca despejar o conteúdo de uma lixeira para outra, os sacos não devem ser 
reutilizados; 

- Os sacos não devem ser jogados e sim colocados adequadamente no carro coletor; 

- Sempre que houver derramamento do conteúdo dos sacos, a área deve ser interditada 
para limpeza e desinfecção; 

- Os sacos devem ser recolhidos pelos funcionários da limpeza que deverão estar 
fazendo uso de EPI e pelas bordas quando 2/3 de sua capacidade estiver preenchida; 

- Os sacos devem ser fechados com dois nós a fim de que se mantenham fechados e 
levados para área de armazenamento interno. 

Resíduos químicos – grupo B 
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 Os resíduos de produtos ou insumos farmacêuticos que, em função de seu princípio 
ativo e forma farmacêutica não oferecem risco à saúde pública e ao meio ambiente 
quando descartados poderão ser submetidos à reciclagem ou possuir o mesmo destino 
do resíduo comum. 

Resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria 
MS 344/98 e suas atualizações, deverão seguir os procedimentos previstos nas 
legislações vigentes. Os resíduos de produtos antimicrobianos deverão ser submetidos 
a tratamento ou disposição final específico, dispostos em aterro de resíduos perigosos 
classe I. 

Estes resíduos devem ser acondicionados no setor de geração, os frascos vazios 
ou com resíduo de antimicrobiano devem ser descartados no coletor de resíduo químico, 
onde serão posteriormente encaminhados para destino final específico. 

 Resíduos comuns – grupo D 

 Os resíduos comuns representam uma classe que se assemelha aos resíduos 
domésticos, portanto deverão ser encaminhados ao serviço de coleta pública municipal, 
salvo aqueles que serão utilizados no processo de reciclagem. 

Estes resíduos devem ser acondicionados separadamente de acordo com os 
diferentes tipos de matérias, tais como: papel, plástico, vidro, metal, resíduo comum não 
passível de reciclagem (orgânico, fraldas, papel higiênico, absorventes higiênicos); 

Estes resíduos devem ser segregados segundo a orientação por cores, 
diferenciando o tipo de resíduo: 

·         Azul: papéis; 
·          Amarelo: metais; 
·          Verde: vidros; 
·          Vermelho: plásticos; 
·          Preto: rejeitos (material não passível de reciclagem).  

Os recipientes para o acondicionamento destes resíduos na unidade geradora 
devem ser de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa 
acionada por pedal, com cantos arredondados e ser resistente ao tombamento. 

A identificação dos recipientes e dos sacos deve se dar através de símbolos e 
frases especificando o tipo de resíduo. 

- Resíduos oriundos da atividade de limpeza, varrição, flores podas e jardins serão 
acondicionados em sacos plásticos pretos e encaminhados para coleta pública; 

- Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde serão acondicionados em 
sacos pretos e seu destino será a coleta pública municipal. Porém aqueles que 
contiverem secreções purulentas, sangue ou qualquer outro material biológico deverão 
possuir o mesmo destino dos resíduos da classe dos infectantes. 

A manipulação destes resíduos deverá ser efetuada seguindo algumas rotinas: 
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- Adotar procedimentos de manejo que preservem a integridade dos sacos plásticos; 

- Observar a capacidade de volume dos sacos, utilizar até 2/3 para que não ocorra 
extravasamento do conteúdo; 

- Nunca despejar o conteúdo de uma lixeira para outra, os sacos não devem ser 
reutilizados; 

- Os sacos não devem ser jogados e sim colocados adequadamente no carro coletor; 

- Os sacos devem ser recolhidos pelos funcionários da limpeza que deverão estar 
fazendo uso de EPI e pelas bordas quando 2/3 de sua capacidade estiver preenchida; 

- Os sacos devem ser fechados com dois nós a fim de que se mantenham fechados e 
levados para área de armazenamento interno. 

Resíduos perfurocortantes – grupo E 

Os resíduos perfurocortantes por serem materiais de difícil manipulação, devido 
a sua forma física, representam maior probabilidade de ocorrência de acidentes. Os 
mesmos devem ser acondicionados em recipientes apropriados, coletores de materiais 
perfurocortantes, atendendo às características de resistência à perfuração e punctura, 
evitando vazamentos. 

Os recipientes devem ser identificados com o símbolo de substância infectante, 
com rótulo de fundo branco, com desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição 
RESÍDUO PERFUROCORTANTE. 

Alguns cuidados devem ser tomados no manuseio destes resíduos: 

- Os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente no local 
de sua geração; 

- É recomendável que as agulhas não sejam removidas das seringas após o uso, 
e que sejam descartadas diretamente no recipiente adequado; 

- É proibido o reencape das agulhas para evitar acidentes; 

- Observar a capacidade volumétrica do recipiente, sendo que nunca deve 
exceder a 2/3 da mesma; 

- O coletor de perfurocortante deve ser fechado pela enfermagem e 
posteriormente recolhido pelo funcionário da limpeza; 

- Nunca encostar o coletor de perfurocortante no corpo; 

- Nunca despejar o coletor de perfurocortante em outro recipiente;  

SÍMBOLOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 
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COLETA E TRANSPORTE INTERNO 
  
A coleta é realizada dentro da unidade geradora, que consiste no recolhimento e 

remoção dos resíduos das unidades geradoras até o abrigo temporário de cada unidade. 
Ainda compreende o transporte dos resíduos do armazenamento temporário até o abrigo 
externo de armazenamento final. 

         A coleta e o transporte interno devem seguir roteiro e horários pré-definidos, 
diferenciando dos horários de distribuição de refeição, medicamentos, roupas limpas, 
períodos de visita ou maior fluxo de pessoas. Esta coleta é realizada 3 vezes ao dia 
(manhã, tarde e noite) e sempre que necessário. O transporte interno dos resíduos é 
determinado com os horários de final de plantão, esse horário é assim definido, por 
serem os períodos em que os setores de nutrição, centro de material e esterilização, 
farmácia e rouparia não executam atividades de distribuição de substâncias, materiais e 
enxoval e ainda por serem horários de menor fluxo de pessoas. 

Este transporte deverá ser específico para cada grupo de resíduos. Os carros de 
coleta interna deverão ser constituídos de material rígido, lavável, impermeável, provido 
de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondadas e 
identificadas com símbolo correspondente ao risco de resíduo nele contido. 

Esta atividade é de responsabilidade da equipe de higienização da unidade de 
pronto atendimento. Para o desenvolvimento desta atividade, se faz necessário o uso de 
Equipamento de proteção Individual (EPI): bota, óculos de proteção, gorro, máscara, 
luvas, avental impermeável e uniforme específico. 

O detalhamento do fluxo de coleta dos resíduos será realizado oportunamente 
assim que a organização social iniciar as atividades na unidade. 

ARMAZENAMENTO EXTERNO 

 O armazenamento externo consiste no acondicionamento dos resíduos em abrigo 
exclusivo e com acesso facilitado para os veículos coletores, de empresas 
especializadas, que fazem a coleta final dos resíduos. O ambiente deve ser separado 
para os resíduos do grupo A e E, possuindo ainda um ambiente para o acondicionamento 
dos resíduos do grupo D, separando os resíduos recicláveis, dos resíduos não 
recicláveis. 

Este local deve possuir circulação de ar, bem como ser constituído de material 
lavável. O acesso deve ser restrito e as salas de armazenamento de resíduos devem 
permanecer fechadas, com identificação do tipo de resíduo que armazena. 

O local ainda deve ser provido de uma área que possibilite a higienização dos 
carros de transporte de resíduos. 

  DISPOSIÇÃO FINAL 

      A destinação final dos resíduos será efetuada por empresas terceirizadas que 
possuam habilitação e autorização para os serviços de coleta, transporte e destinação 
final dos resíduos sólidos originários dos serviços de saúde, no município. Tais empresas 
terão acordos firmados com a Organização Social por meio de contratos de prestação 
de serviços, constando todas as informações técnicas necessárias. 
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EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS COLABORADORES 

         Todos os funcionários, incluindo os que realizam serviços terceirizados, 
envolvidos no processo de gerenciamento de resíduos na unidade devem ser 
capacitados periodicamente, com a finalidade de manter o processo adequado de 
gerenciamento de resíduos e garantir a segurança dos envolvidos. O cronograma de 
treinamentos é definido e executado em conjunto com o Núcleo de Educação 
Permanente e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. 

         Os temas abordados são: 

- Classificação dos tipos de resíduos gerados no hospital, incluindo identificação por 
símbolos e cores; 

- Segregação dos resíduos segundo sua classificação; 

- Cuidados para o descarte correto de resíduos; 

- Cuidados no transporte de resíduos, interno e externo; 

- Procedimentos de segurança para a equipe responsável pelo transporte dos resíduos; 

- Procedimentos em caso de acidentes durante procedimentos de descarte e transporte 
de resíduos. 

         Os treinamentos poderão ser ajustados e redirecionados com base na análise dos 
indicadores e relatórios de visitas da equipe responsável pelo PGRSS nos setores da 
unidade de pronto atendimento, a partir das necessidades identificadas a partir destas 
informações. 

         Os treinamentos serão realizados mensalmente, por meio de atividades teóricas 
e exercícios que estimulem os colaboradores a refletirem sobre a sua prática com relação 
ao descarte de resíduos, bem como identificação de possibilidades de melhoria na 
instituição. 

 ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AÇÕES DE MELHORIAS 

O desenvolvimento de instrumentos de acompanhamento, avaliação e controle, 
incluindo a construção de indicadores claros, objetivos, autoexplicativos e confiáveis, que 
permitam acompanhar a eficácia do PGRSS implantado. 

A avaliação referida no item anterior deve ser realizada levando-se em conta 
alguns indicadores: 

• Taxa de acidentes com resíduo perfurocortante 

• Variação da geração de resíduos 

• Variação da proporção de resíduos do Grupo A 

• Variação da proporção de resíduos do Grupo B 
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• Variação da proporção de resíduos do Grupo D 

• Variação da proporção de resíduos do Grupo E 

• Variação do percentual de reciclagem 

Os indicadores devem ser produzidos e analisados mensalmente, com uma 
avaliação geral de desempenho semestral, para identificar melhorias consolidadas e 
melhorias a serem implementadas. Devem ser definidas pela equipe responsável pelo 
PGRSS na instituição, metas e ações para melhoria dos indicadores relacionadas ao 
gerenciamento de resíduos no hospital, bem como a instituição de novos indicadores 
quando necessários. 

Além disso, a equipe responsável pelo PGRSS na instituição, juntamente com a 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, deve realizar periodicamente, no mínimo 
uma vez ao mês, visita aos diversos setores da unidade para avaliar a segregação dos 
resíduos na fonte geradora, bem como as condições de transporte interno e externo dos 
resíduos e uso apropriado de EPI pela equipe responsável pela coleta e transporte 
interno dos resíduos. 
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1.2 Implantação de Gestão 

1.2.1 Implantação de Logística de Suprimentos 

A logística dos materiais e dos suprimentos necessários para o pleno 
funcionamento da unidade, se dá por distintas etapas, sendo elas: 

- Recebimento e aceitação dos materiais adquiridos; 

- Protocolo e nota fiscal; 

- Aquisições de materiais e medicamentos para o estoque; 

- Requisição de material; 

- Balanços mensais do movimento de estoque; 

- Inventários e tomada de contas do almoxarifado. 

Apresentamos o detalhamento da logística no ANEXO III deste Plano de 
Trabalho, bem como no fluxograma a seguir: 
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1.2.2 Proposta para Regimento Interno da Unidade 

As políticas de Regimento Interno são um conjunto de orientações baseadas em 
crenças e valores que devem nortear as relações de trabalho, dando sustentação às 
estratégias da organização de forma dinâmica, duradoura e transparente; e objetivando 
assegurar a retenção de profissionais qualificados, engajados nos propósitos que 
agregam valor para o crescimento contínuo do profissional e da organização. 

Com o propósito de manter-se num padrão competitivo, sustentável, promovendo 
e fortalecendo as relações colaborador versus instituição, norteando a forma que o Ideas 
atua com seus colaboradores. 

As políticas devem ser mutáveis e flexíveis, acompanhando e se adequando às 
demandas do mercado, à influência do Estado e à estabilidade econômica e social do 
país. 

A partir das políticas são definidos e implantados procedimentos que orientarão a 
instituição no cumprimento de metas e estratégias estabelecidas. 

No ANEXO IV encaminhamos a proposta de Regimento Interno para implantação 
na Unidade. 

 

1.2.3 Proposta para Regimento do Serviço de Enfermagem 

O Regimento Interno dos Serviços de Enfermagem tem por finalidade organizar, 
orientar e documentar todo o desenvolvimento do Serviço de Enfermagem, que 
funcionará de forma ininterrupta, visando sua missão, que é o compromisso e o dever 
dos profissionais da enfermagem para com seus clientes internos ou externos. 

 Proposta de Regimento de Enfermagem para a unidade: 

CAPÍTULO I - DA FINALIDADE 

Organizar, orientar e documentar todo o desenvolvimento do Serviço de 
Enfermagem, visando sua missão, que é o compromisso e o dever dos profissionais da 
enfermagem para com seus clientes internos ou externos. 

 Art. 1 - O Serviço de Enfermagem tem como finalidades: 

I. Promover a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e coletividade; 

II. Planejar, supervisionar e executar todas as atividades de enfermagem existentes na 
Instituição, conforme a Legislação vigente.  

CAPÍTULO II - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 Art. 2º O serviço de Enfermagem do Instituto Ideas está subordinado diretamente ao diretor 
geral e será coordenado exclusivamente por enfermeiro; ou o serviço de Enfermagem da 
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instituição, que está subordinado diretamente à direção administrativa e será coordenado 
exclusivamente por enfermeiro. 

 Art. 3º - O Serviço de Enfermagem é representado por uma Gerência, que possui autonomia, 
e está subordinado à Diretoria Administrativa.  

CAPÍTULO III - DA COMPOSIÇÃO 

 Art. 4º O pessoal que compõe o Serviço de Enfermagem está assim classificado: 

I - Enfermeiro Responsável Técnico (RT); 

II - Enfermeiro Supervisor de área; 

III - Enfermeiro Assistencial; 

IV - Técnicos de Enfermagem; 

V - Auxiliares de Enfermagem; 

CAPÍTULO IV - DO PESSOAL E SUAS ATRIBUIÇÕES 

 Art. 5º - Ao Enfermeiro Responsável Técnico compete: 

• Caracterizar o Serviço de Enfermagem por meio de Diagnóstico Situacional e 
consequente Plano de Trabalho; 

• Organizar o Serviço de Enfermagem de acordo com a especificidade de cada 
Instituição elaborando e fazendo cumprir o Regimento do Serviço de 
Enfermagem, que deve ser de conhecimento de todos os profissionais de 
enfermagem e estar atualizado; 

• Realizar reuniões periódicas com a Equipe de Enfermagem, com registro em Ata. 

• Manter o quantitativo necessário de profissionais de enfermagem, na escala de 
trabalho, observando o disposto na Resolução COFEN N° 293/2004, 
disponibilizando seu conhecimento em local acessível aos profissionais de 
Enfermagem; 

• Manter registro das atividades administrativas e técnicas de Enfermagem, 
devidamente assinadas, com número da inscrição no COREN, e carimbo 
individual e / ou institucional; 

• Participar proativamente em projetos de reforma ou construção de unidade ou 
serviços. 

 Art. 6º - Ao Enfermeiro Supervisor de Área compete: 

• Supervisionar área de trabalho sob sua responsabilidade; 

• Auxiliar o Enfermeiro Responsável Técnico nas avaliações periódicas dos 
funcionários; 

• Participar efetivamente de reuniões técnicas e administrativas da Enfermagem. 
 

 Art. 7º - Ao Técnico de Enfermagem compete: 
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• Prestar assistência de enfermagem conforme sua qualificação; 

• Prestar os cuidados de Enfermagem conforme prescrições médicas e de 

• Enfermagem. 

• Assistir ao Enfermeiro: no planejamento, programação, orientação e supervisão 
das atividades de assistência de Enfermagem; 

• Executar atividades de assistência de Enfermagem, excetuadas as privativas do 
Enfermeiro e as referidas no Art. 9º do Decreto 94.406/87, sendo: 

o   Verificar os sinais vitais e medidas antropométricas; 

o   Aspirar o trato respiratório; 

o   Atender a ressuscitação cardiopulmonar. 

 Art. 8º - Ao Auxiliar de Enfermagem compete: 

• Executar atividades de assistência de Enfermagem, excetuadas as privativas do 

• Enfermeiro e as referidas no Art. 9º do Decreto 94.406/87, sendo: 

o   Verificar os sinais vitais e medidas antropométricas; 

o   Realizar curativos de menor complexidade técnica; 

o   Proceder a limpeza, empacotamento e esterilização de materiais. 

o   Zelar pela manutenção e organização da unidade; 

o   Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos; 

CAPÍTULO V - DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO, AVALIAÇÃO E 
DESLIGAMENTO 

 Art. 9º - O processo de seleção para contratação de profissionais de Enfermagem, 
independente da forma de contratação, deverá ser realizado prioritariamente em 
conjunto com o Enfermeiro Responsável Técnico. 

 Art.10º - Os requisitos necessários para a atuação dos profissionais de Enfermagem 
são: 

 I - Enfermeiro Responsável Técnico: 

• registro profissional no COREN, com jurisdição na área onde ocorra o exercício; 

• experiência profissional comprovada; 

• possuir especialização em Administração Hospitalar (dentre outros). 

 

II - Enfermeiro Supervisor de área: 

• registro profissional no COREN, com jurisdição na área onde ocorra o exercício; 
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• experiência profissional comprovada; 

• capacidade de liderança (dentre outros). 

III – Enfermeiro Assistencial: 

• Registro do profissional de Enfermagem no COREN; 

• Perfil profissional em acordo com o requisito da vaga. 

IV - Técnico de Enfermagem: 

• registro profissional no COREN, com jurisdição na área onde ocorra o exercício; 

• experiência profissional comprovada; 

• aceitação de trabalho em equipe, responsabilidade, autocontrole (dentre outros). 

V - Auxiliar de Enfermagem: 

• registro profissional no COREN, com jurisdição na área onde ocorra o exercício; 

• experiência profissional comprovada; 

• aceitação de trabalho em equipe, responsabilidade, autocontrole (dentre outros). 

Art 11º - Os profissionais de Enfermagem deverão ser periodicamente avaliados, a cada 
6 meses, no mínimo, mediante instrumento de Avaliação de Desempenho Previamente 
elaborado. 

Parágrafo Único – A avaliação de Desempenho poderá ser realizada sob diversas 
formas, sugerindo-se primeiramente a auto avaliação e, posteriormente, avaliação pela 
chefia direta. 

 

CAPÍTULO VI - DO HORÁRIO DE TRABALHO 

Art. 12º O Serviço de Enfermagem do Hospital obedecerá aos seguintes turnos de 
trabalho: 

I - unidade de internação: 7h às 19h, 19h às 7h; 

II - unidade de ambulatório: 7h às 19h (segunda a sexta-feira).  

 

CAPÍTULO VII - DAS NORMAS E DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 13º - Todos os funcionários devem apresentar-se ao trabalho no horário determinado 
em escala, devidamente uniformizados, portando a Cédula de Identidade do COREN. 

Art. 14° - O funcionário não poderá deixar o ambiente de trabalho uniformizado. 

40



 

 

 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | projetos@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

 Art. 15º - Anualmente, no mês de abril, o pessoal de enfermagem deve apresentar, ao 
Departamento de Pessoal ou ao Enfermeiro Responsável Técnico, a certidão de 
regularidade do COREN. 

 Art. 16º - O presente Regimento do Serviço de Enfermagem está embasado na Lei nº 
7.498/86 e Decreto nº 94.406/87, que “Dispõe sobre a Regulamentação do Exercício de 
Enfermagem”. 

 Art. 17° – O Enfermeiro Responsável Técnico poderá tomar decisões não previstas no 
presente Regimento, desde que respaldadas pela Legislação vigente. 

 Art. 18°– O presente documento será de conhecimento de todos os profissionais de 
Enfermagem e permanecerá disponível de forma impressa em local acessível a toda a 
equipe de Enfermagem. 

 

1.2.4 Proposta de Projeto de Tecnologia da Informação com Vista ao Controle 
Gerencial da Unidade e Melhoria do Atendimento ao Usuário 

 A implantação de sistema de informação é prioritária para o funcionamento dos 
serviços de saúde, a fim de trazer organização, otimização e agilidade ao processo de 
trabalho.  

 A implantação do sistema de informação é planejada para ser concluída em 30 
dias, atendendo aos elementos descritos no edital, sendo trabalhado na sequência 
aperfeiçoamentos necessários ao serviço. Cabe destacar que o Ideas já possui sistemas 
de informação em outras unidades que realizam gestão, bem como já realizou 
implantação de sistemas de informação no mesmo formato exigido neste edital.  

Sobre o sistema de informação a ser utilizado no hospital, apresenta-se a seguir 
o cronograma de implantação do sistema, conforme módulos definidos no edital. A 
contratação do serviço seguirá termo de referência detalhado com a descrição de todos 
os elementos mínimos que devem ser atendidos. 

Cronograma para implantação do sistema de informação: 

Ação Responsável 
Implantação* 

Início Fim Observação 

Contratação de empresa 
especializada em programa 
de sistemas informatizados 
com as características 
previstas no Termo de 
Referência para aquisição 
do sistema de informação. 

Suprimentos Ideas / Setor 
de Contratos. 

1º dia 
contrato 

4º dia de 
Contrato 

Imediato ao início 
do contrato de 
gestão 

Dimensionamento de 
equipamentos necessários 
segundo setores e 
atividades do hospital. 

Empresa contratada com 
validação do Ideas. 

1º dia 
contrato 

4º dia de 
Contrato 

Imediato à 
assinatura do 
contrato de 
serviço. 
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Ação Responsável 
Implantação* 

Início Fim Observação 

Instalação dos 
equipamentos necessários 

Empresa terceirizada para 
locação dos equipamentos. 

6º dia 
contrato 

11º dia 
de 
Contrato 

Até 5 dias após 
assinatura do 
contrato de 
prestação com 
empresa 
especializada. 

Assinatura do contrato com 
empresa especializada e 
início de implantação do 
sistema informatizado 

Empresa contratada para o 
sistema deve fornecer 
pessoal especializado para 
treinamento da equipe do 
hospital no processo de 
implantação. 

6º dia 
contrato 

11º dia 
de 
Contrato 

Até 5 dias após 
assinatura do 
contrato com 
empresa 
especializada. 

a. Parâmetros do Sistema; 

Empresa contratada para o 
sistema deve fornecer 
pessoal especializado para 
treinamento da equipe do 
hospital no processo de 
implantação. 

6º dia 
contrato 

12º dia 
de 
Contrato 

Até 6 dias da 
assinatura do 
contrato com 
empresa 
especializada. 

b. Laboratório; 

Empresa contratada para o 
sistema deve fornecer 
pessoal especializado para 
treinamento da equipe do 
hospital no processo de 
implantação. 

6º dia 
contrato 

12º dia 
de 
Contrato 

Até 6 dias da 
assinatura do 
contrato com 
empresa 
especializada. 

c. Configuração e Controle 
de Acesso; 

Empresa contratada para o 
sistema deve fornecer 
pessoal especializado para 
treinamento da equipe do 
hospital no processo de 
implantação. 

6º dia 
contrato 

12º dia 
de 
Contrato 

Até 6 dias da 
assinatura do 
contrato com 
empresa 
especializada. 

d. Organização Estrutural; 

Empresa contratada para o 
sistema deve fornecer 
pessoal especializado para 
treinamento da equipe do 
hospital no processo de 
implantação 

6º dia 
contrato 

12º dia 
de 
Contrato 

Até 6 dias da 
assinatura do 
contrato com 
empresa 
especializada 

e. Gestão do Cadastro de 
Usuário da Saúde; 

Empresa contratada para o 
sistema deve fornecer 
pessoal especializado para 
treinamento da equipe do 
hospital no processo de 
implantação 

6º dia 
contrato 

12º dia 
de 
Contrato 

Até 6 dias da 
assinatura do 
contrato com 
empresa 
especializada 
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Ação Responsável 
Implantação* 

Início Fim Observação 

f. Agenda de Consultas e 
Exames; 

Empresa contratada para o 
sistema deve fornecer 
pessoal especializado para 
treinamento da equipe do 
hospital no processo de 
implantação 

6º dia 
contrato 

12º dia 
de 
Contrato 

Até 6 dias da 
assinatura do 
contrato com 
empresa 
especializada 

g. Ambulatório; 

Empresa contratada para o 
sistema deve fornecer 
pessoal especializado para 
treinamento da equipe do 
hospital no processo de 
implantação 

6º dia 
contrato 

12º dia 
de 
Contrato 

Até 6 dias da 
assinatura do 
contrato com 
empresa 
especializada 

h. Demanda Espontânea; 

Empresa contratada para o 
sistema deve fornecer 
pessoal especializado para 
treinamento da equipe do 
hospital no processo de 
implantação 

6º dia 
contrato 

12º dia 
de 
Contrato 

Até 6 dias da 
assinatura do 
contrato com 
empresa 
especializada 

i. Farmácia/Almoxarifado; 

Empresa contratada para o 
sistema deve fornecer 
pessoal especializado para 
treinamento da equipe do 
hospital no processo de 
implantação 

6º dia 
contrato 

12º dia 
de 
Contrato 

Até 6 dias da 
assinatura do 
contrato com 
empresa 
especializada 

j. Consulta do Prontuário 
Eletrônico do Paciente 
(PEP); 

Empresa contratada para o 
sistema deve fornecer 
pessoal especializado para 
treinamento da equipe do 
hospital no processo de 
implantação 

6º dia 
contrato 

12º dia 
de 
Contrato 

Até 6 dias da 
assinatura do 
contrato com 
empresa 
especializada 

k. Faturamento; 

Empresa contratada para o 
sistema deve fornecer 
pessoal especializado para 
treinamento da equipe do 
hospital no processo de 
implantação 

6º dia 
contrato 

12º dia 
de 
Contrato 

Até 6 dias da 
assinatura do 
contrato com 
empresa 
especializada 

l. Relatórios Gerenciais e 
Operacionais; 

Empresa contratada para o 
sistema deve fornecer 
pessoal especializado para 
treinamento da equipe do 
hospital no processo de 
implantação 

6º dia 
contrato 

16º dia 
de 
Contrato 

Até 10 dias da 
assinatura do 
contrato com 
empresa 
especializada 
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Ação Responsável 
Implantação* 

Início Fim Observação 

m. Odontologia; 

Empresa contratada para o 
sistema deve fornecer 
pessoal especializado para 
treinamento da equipe do 
hospital no processo de 
implantação 

6º dia 
contrato 

16º dia 
de 
Contrato 

Até 10 dias da 
assinatura do 
contrato com 
empresa 
especializada 

Monitorar processo de 
implantação 

Setor de tecnologia da 
informação do hospital 

1º dia 
contrato 

30º dia 
de 
Contrato 

A partir do início 
do processo de 
implantação 

Prever treinamentos 
periódicos para 
manutenção do uso de 
todos os recursos que o 
sistema oferece. 

Setor de tecnologia da 
informação do hospital e 
núcleo de educação 
permanente 

1º dia 
contrato 

30º dia 
de 
Contrato 

A partir da 
finalização do 
processo de 
implantação de 
todos os módulos 

 

 Sobre a implantação do sistema de informação a empresa que será contratada 
para implantar o Sistema de Informação Hospitalar na unidade referida no projeto terá, 
via Organização Social, que apresentar comprovação de aptidão pertinente e compatível 
com o escopo da Unidade de Saúde, sendo assim, a empresa de Sistema de Informação 
deverá apresentar atestados de desempenho, emitido por entidade pública ou privada 
que comprovem conhecimento e experiência por parte da empresa a ser contratada. 

A empresa deverá estar organizada e ter condições para exercer todas as tarefas 
técnicas e administrativas, que forem de sua responsabilidade, visando à execução dos 
trabalhos e de seus objetivos. 

A Empresa do Sistema de Informação deverá apresentar atestados (ao menos um 
atestado por item) que atendam os seguintes requisitos mínimos: 

● GESTÃO CLÍNICA: Atestados que comprovem que a Licitante implantou projetos 
de gestão clínica (Prontuário Eletrônico) em ambiente Hospitalar (Público ou 
Filantrópico); 

● PROPRIEDADE/ABRANGÊNCIA: Declaração de ser detentora dos códigos 
fontes de todos os sistemas e módulos solicitados neste edital e 
consequentemente poder realizar qualquer adaptação necessária no mesmo para 
atender aos objetivos da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. 

 O sistema deve possuir os seguintes módulos e funções: 

Internação: Este módulo deverá possibilitar o cadastro e controle das internações 
com determinação hierarquizada das estruturas de centro de custos a que pertencem e 
identificação das unidades de internação, devendo contemplar, obrigatoriamente, as 
seguintes funcionalidades: 
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Cadastro dos padrões de leitos vinculados a quartos, tipos de quartos 
(acomodação) e unidade de leito (tipo de leito), visando parametrizar o sistema para 
alocação dos pacientes; 

Controle total da situação e da condição do leito (se ativo ou inativo; ocupado, 
higienizado, em manutenção, bloqueado, reservado ou fechado), a partir da recepção ou 
dos postos de enfermagem, liberando o mesmo para o atendimento; 

Oferecer mapa de ocupação de leitos, informando os pacientes internados que 
estão com alta médica, com finalidade de realizar o gerenciamento de demandas 
espontâneas; 

Informar para os setores de higienização, manutenção e hotelaria, a interdição de 
leitos por motivos operacionais de responsabilidades de tais setores, informando o 
quarto, leito, hora e responsável pelo bloqueio; 

Possibilitar a identificação das especialidades médicas existentes na Unidade de 
Saúde e também a vinculação dos profissionais médicos com suas respectivas equipes 
médicas; 

Permitir o cadastro dos principais formulários de termos hospitalares utilizados no 
momento das internações, visando à definição clara de responsabilidades entre 
paciente, responsável (se houver) e hospital; 

No momento da admissão deve ser possível: Registro da recepção do paciente, 
com identificação do prontuário, tipo de internação; 

No momento da admissão deve ser possível: Registro da recepção do paciente, 
com informe da natureza de atendimento e procedência do paciente; O sistema deverá 
bloquear e informar a admissão de pacientes provenientes de transferências de outras 
unidades; 

Permitir ao setor de internação total controle de leitos/quartos e unidades para 
alocação do paciente, com consulta em tempo real da situação de todos os leitos; 

Registro de dados do responsável pelo paciente (nome, RG, grau de parentesco, 
telefone de contato e endereço); 

Permitir o cadastro de pacientes de dados desconhecidos, impulsionados por 
emergências em atendimentos provenientes de logradouros públicos e outros; 

Permitir o registro de idade aproximada de pacientes desconhecidos por 
emergências em atendimentos provenientes de logradouros públicos e outros; 

Deve permitir a alteração posterior de dados de pacientes desconhecidos por 
emergências em atendimentos provenientes de logradouros públicos e outros; 

Deverá obrigar o registro de um responsável se o paciente for menor ou maior a 
uma idade previamente estipulada por meio de cadastros; 
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Identificação do médico responsável pelo atendimento, da especialidade e da 
clínica (em conformidade com as exigências do SUS); 

Hipótese diagnóstica e impressão do documento de atendimento; 

Deve ser possível o controle de atendimentos anteriores (com checagem das 
datas de internação e alta/diagnósticos anteriores / médicos e convênios); 

Emissão de etiquetas para identificação por meio de pulseiras de pulso para cada 
paciente admitido; 

O sistema deve permitir o registro de guarda de quantidades e tipos de pertences 
do paciente; 

Registro de altas hospitalares, com identificação de dados como motivo, data e 
hora, diagnóstico definido (CID-10), procedimento SUS vinculado (conforme 
determinações do DATASUS) e médico responsável; 

Registro e impressão de termos de responsabilidade e cartão de acompanhante; 

Emissão e preenchimento do laudo de AIH gerando automaticamente o laudo AIH, 
após o registro da internação; 

Emissão de atestados e declaração de internação; 

Solicitações de exames de imagens e laboratorial no momento da admissão por 
meio de ordem de serviço, informando o profissional médico solicitante e inserindo 
observação da solicitação; 

Controle sobre as solicitações de AIH enviadas e as que retornaram com a 
autorização de internação e procedimento; 

 Transferência de leitos, com possibilidade de consulta à central de leitos; 
identificação de tipo de acomodações existente, registro de leito de isolamento; bloqueio 
do leito atual para novas internações ou reserva do leito para retorno do paciente. 

Imagens: Este módulo deverá possibilitar a realização de agendamentos para 
cada tipo de exame realizado em cada recurso de atendimento, descrevendo e emitindo 
a equipe o preparo necessário para a realização de cada exame, devendo contemplar, 
obrigatoriamente, as seguintes funcionalidades: 

Parametrizar o tempo de realização estimado para cada exame, possibilitando a 
otimização da utilização de cada equipamento e profissional no momento do 
agendamento; 

Manutenção de parâmetros específicos para cada setor de imagens existente, 
possibilitando a devida adequação às características de cada setor; 
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Controlar os tempos de atendimento realizados para cada paciente, especificando 
o horário de agendamento, horário de chegada, horário de atendimento e horário de 
finalização do exame; 

Controlar a metragem de filme necessária para realizar cada exame; 

Baixar automaticamente os exames que não tenham sido laudados após um 
número de dias determinado; 

Possuir módulo de elaboração de laudos padrão, com ferramentas de formatação 
de texto; 

Parametrizar modelos de laudos para cada tipo de exame a ser realizado, em cada 
recurso de atendimento, atribuindo automaticamente o laudo padrão de cada exame; 

Permitir indicar para cada tipo de laudo padrão a parte do corpo a que se refere 
este exame; 

Cadastrar diversos tipos de modalidades de entrega de resultados aos pacientes; 

Controlar todo o processo de atendimento, elaboração e entrega dos laudos 
gerenciando todo o workflow do processo, através do controle de listas ativas de 
pacientes em cada fase; 

Controlar todos os pacientes que realizarão exames e ainda não tiveram laudos 
aprovados; 

Permitir a criação de lista de exames e pacientes pendentes de laudos, 
possibilitando a organização da forma mais adequada do profissional responsável por 
laudar estes exames; 

Permitir a integração automática do laudo do exame com o prontuário eletrônico 
do paciente; 

Registrar a entrega de um resultado de exame indicando o responsável pela 
retirada, a data e horário da mesma; 

Controlar a procedência dos pacientes atendidos pelos setores de imagens 
(Enfermarias). 

Prontuário Eletrônico: Este módulo deverá possibilitar a realização de 
padronizações de exames de acordo com cada protocolo, sugerindo automaticamente 
ao médico os exames a serem solicitados no atendimento, devendo contemplar, 
obrigatoriamente, as seguintes funcionalidades: 

Padronização de CIDs de acordo com cada protocolo; 

Padronização de medicamentos de acordo com cada protocolo; 

Cadastrar de Deficiências do paciente bem como grau de gravidade das 
deficiências descritas; 
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Cadastrar alergias do paciente bem como a descrição detalhada dos seus efeitos; 

Associação imagens de exames no prontuário do paciente; 

Gerenciar o cadastro de horários padronizados (preferencialmente 6/6h) para que 
sejam ministrados os medicamentos prescritos por cada profissional nas unidades de 
Saúde; 

Solicitação de nutrição (com possibilidade de repetir solicitações anteriores e 
registro dos horários de aprazamento, com hora de início/fim/intervalo e número de 
vezes, regime de urgência e plantão para fins de faturamento); 

Solicitação de materiais e medicamentos (com possibilidade de direcionamento à 
farmácia ou ao almoxarifado e de repetição de solicitações anteriores, registro de data e 
hora da solicitação, regime de urgência, busca de produtos por descrição ou código, 
horário de aprazamento, com hora de início/intervalo/número de vezes e quantidade por 
horário); 

Registro de serviços (com identificação de data e hora, quantidade, regime de 
urgência e plantão para fins de faturamento); registro de procedimentos (com 
identificação de data e horário, quantidade realizada, médico executor, regime de 
urgência e plantão, para fins de faturamento, estatística e custos); 

Registro do uso de gases medicinais (com identificação de data, hora de início e 
fim do tratamento, tempo ou quantidade de uso, registro de regime de urgência e plantão, 
para fins de faturamento); 

Possibilitar ao médico efetuar a prescrição dos cuidados ao paciente pelo sistema, 
com opção de repetir prescrição anterior; 

Cada prescrição gerada pelo sistema deverá ter identificação numérica, data, 
hora, previsão de alta do paciente, médico responsável pela prescrição, funcionário do 
posto de enfermagem responsável pelas solicitações (nutrição, materiais, 
medicamentos, exames, etc.), médico responsável pela internação, registro da 
identificação do paciente com nome, prontuário, unidade, quarto, leito e responsável pela 
dispensação dos medicamentos na farmácia; 

Possuir opção para que qualquer profissional da equipe que está dispensando 
cuidados ao paciente (médico, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico e outros) possa 
efetuar o registro da evolução mediante o tratamento realizado, compondo e coletando 
dados no prontuário eletrônico do paciente; 

Controlar a transferência de leitos, com possibilidade de consulta à central de 
leitos; diferença de tipos de leito; registro de leito de isolamento; bloqueio do leito atual 
para novas internações ou reserva do leito para retorno do paciente; 

Controlar pedidos de cuidados de enfermagem, hemoderivados, inaloterapia, 
equipamentos e gases; 
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Implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), como uma 
metodologia assistencial padronizada, entre outras; Geração de diagnósticos, utilizando 
a codificação da enfermagem – NANDA (coleção de diagnósticos em enfermagem que 
descrevem as reações dos pacientes às doenças); 

Possuir a funcionalidade ou módulo de enfermagem que permita a mesma 
construir os planos de cuidados ao paciente, bem como a prescrição de enfermagem; 

Permitir e gerenciar o processo de interconsulta, registrando a solicitação e o 
laudo do especialista; 

O prontuário eletrônico deverá conter o modelo de classificação Clínica Apache II; 

O prontuário eletrônico deverá conter o modelo de classificação Clínica Escala de 
Glasgow; 

Permitir inserir histórico de gestação contendo minimamente as informações: 
DUM (data da última menstruação), Idade Gestacional, idade gestacional sugerida, 
quantidade de abortos por tipo (espontâneos, induzidos ou curetagem), quantidade de 
partos por tipo (normal, cesáreas, múltiplos), quantidade de produtos do parto (nativivos, 
neomorto, natimortos, prematuros e doença congênita), permitir inserir informações 
sobre amamentação, intercorrências e observações; 

Deverá permitir inserir informações sobre parâmetros de ventilação, contendo 
minimamente as informações sobre: volume corrente, frequência respiratória, fração 
inspirada de oxigênio e pressão parcial de oxigênio no sangue arterial. 

Farmácia/Almoxarifado: Este módulo deverá possibilitar controle e gestão dos 
materiais com gerenciamento do estoque do almoxarifado devendo contemplar, 
obrigatoriamente, as seguintes funcionalidades: 

Permitir os cadastros de vínculos entre medicamentos de forma a criar uma 
relação de interação medicamentosa, acusando o grau de reação e comentários sobre 
os fatores adversos em sua administração; 

Permitir que o responsável farmacêutico possa retornar um item da prescrição 
quando este julgar necessário, para que o profissional médico realize os acertos 
necessários e reenvie para a solicitação; 

Realizar relatório dos quantitativos presentes no estoque; 

Permitir a dispensa de itens de um centro de custo armazenador em nome de 
pacientes em cirurgias, levando em consideração a descrição do item, código do item, 
quantidade solicitada, data de validade e lote por meio de leitura de código de barras por 
meio de equipamento ótico; 

Conter visualização tipo kardex oferecendo a posição de estoque, histórico de 
movimentação e inventários que foram realizados por itens considerando a descrição, 
código, lote e validade; 
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Receber informe de devolução automática (logística reversa) de centro de custo 
de atendimento a pacientes, quando este tiver internos com alta hospitalar com tempo 
inferior ao da quantidade enviada por prescrição eletrônica ou de suporte de papel; 

Permitir a busca rápida a todas as requisições já atendidas, com possibilidade de 
visualização em tela ou impressão do documento, com informe do centro de custo 
solicitante, descrição e código do item, lote e data de validade, nome do solicitante e 
nome do responsável pela entrega. 

Permitir emissão de relatórios com a quantidade dos itens dispensados entre 
outros relatórios solicitados pela SES. 

Faturamento: Este módulo deverá possuir todos os processos relativos ao 
faturamento de contas do Sistema Único de Saúde e de internação, inclusive com a 
geração de arquivos eletrônicos definidos pelo gestor devendo contemplar, 
obrigatoriamente, as seguintes funcionalidades: 

Trazer automaticamente para conta do paciente, o centro de custos de acordo 
com as unidades em que o mesmo foi atendido; 

Gerar o faturamento de forma on-line de acordo com as solicitações e 
procedimentos realizados pelos médicos ou outros profissionais; 

Permitir a auditoria dos lançamentos realizados para cada paciente durante o 
atendimento; 

Gerar protocolo de remessa dos documentos de cada atendimento em cada 
unidade para o setor de faturamento; 

Gerenciar a solicitação de procedimentos de alto custo no momento da solicitação 
do médico; 

Possibilitar o controle e atribuição obrigatória sobre o diagnóstico atribuído a cada 
atendimento para efeito de faturamento, com possibilidadede controlar o histórico de 
diagnósticos dos munícipes e validando os procedimentos possíveis para cada 
diagnóstico de acordo com regras do SUS; 

Controlar automaticamente as regras de validação do SUS para cada 
procedimento, possibilitando uma checagem automática no momento do fechamento da 
conta. 

B.I: Este módulo deverá possibilitar o tratamento de informações que possibilite 
criar modelos de relatórios envolvendo grupos de informação, possibilitando ao usuário 
final selecionar na tela as informações que ele quer cruzar criando relatórios 
personalizados, devendo contemplar, obrigatoriamente, as seguintes funcionalidades: 

Possibilitar a montagem de relatórios em decorrência das informações de outro 
relatório; 
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Permitir que cada usuário avançado crie e personalize os seus próprios relatórios 
de forma independente sem que seja necessário solicitar à Licitante Vencedora; 

Permitir a exportação das informações para o Excel, PDF e CSV em formato 
definido pela SES-GO. 

Indicadores: Este módulo deverá disponibilizar ferramentas que permitam 
analisar as informações e transformá-las em indicadores interativos, que auxiliarão na 
geração de previsões e cenários futuros, permitindo o controle e otimização das receitas 
e custos e contribuindo na tomada de decisões, devendo contemplar, obrigatoriamente, 
as seguintes funcionalidades: 

Criação de indicadores com filtros a partir de dados assistenciais, financeiros, de 
produção e de suprimentos dentro de um período selecionado; 

Permitir que a equipe técnica da secretaria crie seus próprios indicadores; 

Possuir marcação sobre o atual estado do indicador, demonstrando se a 
informação contida no mesmo está dentro de padrões de normalidade, em estado de 
atenção ou em estado de alerta 

SAME (Serviço de Arquivo Médico e Estatístico): Este módulo deverá 
possibilitar a geração de Informações gerenciais e estatísticas por um determinado 
período de interesse, relacionando a produção de entradas e saídas por especialidade, 
profissional médico, unidades de atendimento de emergência, ambulatórios e internação, 
devendo contemplar, obrigatoriamente, as seguintes funcionalidades: 

Realizar pesquisas da situação real de ocupação da unidade de saúde em 
qualquer momento, congelando este e, mostrando os Pacientes que estavam internados 
por unidade, Médico e Convênio, possuindo esse histórico durante toda a vigência do 
contrato; 

Esses dados devem ser fornecidos on-line à SES/Goiás; 

Apresentar de forma institucional indicadores de leito dia, taxa de permanência, 
taxa de ocupação, índice de rotatividade, taxa de mortalidade institucional, taxa de 
mortalidade geral, quantidades de transferências, quantidades de altas, quantidades de 
transferências internas (entradas e saídas entre enfermarias); 

Apresentar de forma institucional e por unidades de atendimento de internação os 
indicadores por período histórico do ano anterior em comparação com atual auxiliando 
na tomada de decisão; 

Informar também os índices de Atendimento de cada Médico, especialidade e 
Convênio em relação ao período escolhido, criando assim, uma importante ferramenta 
para a negociação, em cima de dados reais de produção; 

Apresentar informações de produções de exames de laboratórios, anatomia 
patológica e imagens por um determinado período, com visão consolidada por grupo e 
analítica por item de código de controle e descrição; 
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Permitir que sejam parametrizados relatórios sobre as diversas atividades 
relacionadas ao atendimento dos pacientes nas diversas unidades da Unidade de 
Saúde. 

Hotelaria: Este módulo deverá possibilitar o controle e racionalização operacional 
da ocupação hospitalar com finalidades de aumentar o meio de produção devendo 
contemplar, obrigatoriamente, as seguintes funcionalidades: 

Visualização gráfica dos leitos existentes na unidade de saúde (plotados em 
planta baixa da unidade), identificando leitos livres, ocupados, bloqueados e seus 
motivos, pacientes com alta hospitalar e tipos de atendimento (clínico, cirúrgico, 
maternidade, isolamento e recém-nascido); 

Visualização percentual dos leitos, identificando leitos livres, ocupados, 
bloqueados e desativados; 

Controle do processo de higienização identificando os diversos tipos de 
higienização realizados na Unidade de Saúde (terminal, rotina, chamados e etc.); 

Controle do processo de manutenção, informando o serviço que deverá ser 
realizado pelos profissionais de manutenção; 

Controle do histórico de ocupação de cada leito, indicando os pacientes e o 
período da ocupação; 

Controle do mapa de altas da Unidade de Saúde, indicando as altas realizadas e 
as altas previstas; 

Bloqueio qualquer leito não ocupado, passando o mesmo a não computar para 
efeito de estatísticas do SAME. 

Central de Informações/Controle de Visitas: Este módulo deverá disponibilizar 
informações sobre a localização dos Pacientes internados devendo contemplar, 
obrigatoriamente, as seguintes funcionalidades: 

Fornecer informações referentes aos pacientes que foram dispensados nas 
unidades de atendimento, demonstrando as datas de atendimento e dispensa dos 
mesmos; 

Controlar o processo de visitas aos pacientes internados, emitindo crachás e 
registrando informações sobre o visitante (nome, CPF, nome do paciente a ser visitado, 
leito e setor) e indicando horário de entrada e saída do mesmo; 

Controlar o número máximo de visitas permitido para cada paciente; 

Emitir listagem dos pacientes internados de cada enfermaria, contendo a 
localização do paciente no Hospital, visando facilitar o processo de visita médica; 

Disponibilizar dados de escala de profissionais médicos e dados de contato para 
orientar o serviço de telefonia e informações. 
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Comissão de Controle de Infecção Hospitalar ou Pré-Hospitalar (CCIH): Este 
módulo deverá possibilitar os controles e as condições de monitoramentos necessários 
a CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar ou Pré-Hospitalar), devendo 
contemplar, obrigatoriamente, as seguintes funcionalidades: 

Possuir conceito de busca ativa, gerando o monitoramento automático para a 
CCIH dos pacientes em atendimento de acordo com critérios de Diagnósticos sugestivos; 

Possuir conceito de busca ativa, gerando o monitoramento automático para a 
CCIH dos pacientes em atendimento de acordo com critérios de uso de antibióticos; 

Possuir conceito de busca ativa, gerando o monitoramento automático para a 
CCIH dos pacientes em atendimento de acordo com critérios de resultados de exames 
laboratoriais; 

Possuir conceito de busca ativa, gerando o monitoramento automático para a 
CCIH dos pacientes em atendimento de acordo com critérios de internação em UTI; 

Possuir conceito de busca ativa, gerando o monitoramento automático para a 
CCIH dos pacientes em atendimento de acordo com critérios de realização de 
procedimentos invasivos; 

Possuir conceito de busca ativa, gerando o monitoramento automático para a 
CCIH dos pacientes em atendimento de acordo com critérios de reinternação de 
pacientes com infecção antes confirmada; 

Permitir o controle efetivo da data da última busca ativa realizada pela CCIH; 

Permitir a geração e o controle dos atendimentos de notificação compulsória 
gerados pela CCIH, indicando os atendimentos que já foram notificados e os que se 
encontram pendentes; 

Controlar separadamente os pacientes que estão em processo de vigilância e os 
que já tiveram sua infecção notificada; 

Registrar o agente etiológico à topografia e tipo de infecção e o local de origem 
para cada paciente que tiver a infecção confirmada; 

Acessar o resultado dos exames de antibiograma realizados para os pacientes; 

Calcular as taxas de infecção Hospitalar ou Pré-Hospitalar existentes 
demonstrando graficamente a evolução mensal das mesmas, de acordo com parâmetros 
pré-definidos como unidade de atendimento, convênios, especialidades, médicos e 
topologia; 

Permitir criar parâmetros de identificação de notificação interna de diagnósticos 
que interessem a CCIH, assim como identificar os diagnósticos de notificação 
compulsória. 
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Controle de Prontuário Físico: Este módulo deverá possibilitar o controle dos 
prontuários físicos no Hospital, quando houver, devendo contemplar, obrigatoriamente, 
as seguintes funcionalidades: 

Controlar os prontuários físicos existentes no Hospital, controlando as saídas dos 
prontuários do arquivo físico; 

Controlar os diversos setores de arquivos existentes no hospital, identificando os 
prontuários existentes em cada arquivo; 

Possibilitar a localização dos prontuários físicos dos pacientes, bem como 
registrar as movimentações físicas dos mesmos, gerando um efetivo controle sobre os 
Prontuários ausentes do arquivo médico, possibilitando controlar informações referentes 
à data de retirada, quem retirou, o motivo, data de retorno, criando um histórico sobre a 
movimentação de cada Prontuário; 

Permitir diversos centros de custos de controle de prontuário, atribuindo a eles 
diretamente os centros de custos que irão fornecer dados para armazenamentos deste 
controlador; 

Possuir integração automática e on-line com o setor de internação, avisando o 
arquivo no momento da internação do paciente para que o mesmo separe o referido 
prontuário e encaminhe para a unidade de internação do paciente, ou abra um prontuário 
para um novo paciente; 

Controlar os diversos volumes que compõe um prontuário físico dos pacientes, 
gerando etiquetas independentes para cada volume; 

Permitir realizar a movimentação dos prontuários físicos via código de barras; 

Permitir gerar movimentação de prontuário físico por empréstimo, controlando 
para quem foi emprestado, a data de saída e previsão de retorno do prontuário ao 
arquivo; 

Permitir visualizar e controlar rapidamente todos os prontuários físicos que se 
encontram fora do arquivo e os locais ou funcionários que estão responsáveis pelos 
mesmos; 

Permitir indicar a transferência dos prontuários físicos dentro das unidades e 
setores da Unidade de Saúde; 

Controlar a entrada de documentos diversos nos prontuários dos pacientes. 

Regulação de Leitos: Este módulo deverá possibilitar a interoperabilidade com o 
sistema em uso na Central de Regulação de Leitos dos pacientes para melhor 
administração de filas de espera. O sistema deve contemplar: 

Permitir que os leitos sejam disponibilizados de forma automática para o sistema 
de regulação logo que o mesmo seja liberado na unidade; 
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Que a central de regulação seja notificada de bloqueios dos leitos por diferentes 
motivos. 

Parametrização de leito, devendo permitir identificar os tipos de leitos. 

Higienização de Leitos: Este módulo deverá permitir a racionalização do fluxo 
de manutenção de leitos por higienização e rastrear todas as informações pertinentes ao 
processo, devendo contemplar, obrigatoriamente, as seguintes funcionalidades: 

Cadastro de tipo de higienização para orientar a execução da higienização dos 
leitos; 

Cadastro de grupo de higienização para orientar a execução da higienização dos 
leitos; 

Para cada grupo de higienização o sistema deverá permitir o vínculo de 
profissionais especializados na execução do serviço, considerando o registro funcional, 
nome completo, data de nascimento e tabela de expediente de atuação; 

Cadastro de diversas unidades de atendimentos, indicando-as como solicitantes 
do serviço de higienização; 

Listar operacionalmente todos os leitos com bloqueio de higienização, informado 
em âmbitos de assistência, admissão e hotelaria para avaliação e início do processo, 
considerando o quarto e leito, tipo de bloqueio, data e hora de bloqueio e observação 
inserida no momento do bloqueio; 

Inclusão manual de leitos para higienização e início do processo, considerando o 
centro de custo de atendimento, quarto e leito, tipo debloqueio, data e hora da solicitação 
e observação para orientação e início do processo; 

Considerar obrigatório informar o tipo de higienização e grupo de higienização 
para início do processo de higienização do leito solicitado; 

Oferecer etapa de processo classificada como higienização não concluída, 
oferecendo meio de informar a conclusão, com data e hora atual como sugestão de 
conclusão, podendo o usuário alterar conforme a necessidade operacional da instituição 
e inserir informação em texto livre, no formato alfanumérico referente ao processo em 
questão; 

Apresentar visualização de leitos bloqueados por todos os motivos existentes e 
usuais na instituição, para orientar em negociações internas com os informantes dos 
bloqueios ou serviços, com finalidade de tomada de decisão; 

Apresentar visualização de leitos com pacientes em atendimento, porém com 
solicitação de higienização, com finalidade de se solicitar o início do processo e a 
conclusão do mesmo, informando todos os fatores anteriormente citados; 
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Apresentar relação de leitos por meio de impressão com por busca em filtro das 
etapas do processo de higienização, apresentando quarto eleito, tipo de bloqueio, data 
e hora de bloqueio e observação inserida no momento da solicitação ou bloqueio; 

Sobre o sistema: O sistema deverá manter as informações sincronizadas aos 
cadastros da Administração, possibilitando que seus usuários obtenham informações 
operacionais e gerenciais, em tempo real, através de consultas e relatórios, visando a 
sustentação de ações rápidas e decisões estratégicas eficazes à melhoria contínua da 
Saúde Pública; 

O sistema deverá ser disponibilizado em sua totalidade em idioma Português 
Brasileiro e conter recursos necessários para que a Administração Pública obtenha a 
gestão completa dos processos administrativos, operacionais e estratégicos inerentes 
ao objeto; 

Todos os módulos e funcionalidades do sistema deverão ser totalmente 
integrados, ou seja, todas as informações deverão ser atualizadas em tempo real, no 
momento de sua inserção, devendo possibilitar o controle dos processos hospitalares, 
com efetiva gestão dos atendimentos realizados de forma integrada com os 
atendimentos da atenção especializada, gerando um prontuário eletrônico unificado dos 
munícipes; 

O sistema deverá atender a legislação vigente, estando em conformidade com o 
Manual de Requisitos de Segurança, Conteúdo e Funcionalidades para Sistemas de 
Registro Eletrônico em Saúde (RES), criado pela Câmara Técnica do CFM (Conselho 
Federal de Medicina) e pelo Grupo de Trabalho em Certificação de Software da SBIS 
(Sociedade Brasileira de Informática em Saúde - www.sbis.org.br/certificacao.htm); 

Estar em conformidade com o Manual de Requisitos de Segurança, Conteúdo e 
Funcionalidades para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde(RES), criado pela 
Câmara Técnica do CFM (Conselho Federal de Medicina) e pelo Grupo de Trabalho em 
Certificação de Software da SBIS Sociedade Brasileira de Informática em Saúde 
www.sbis.org.br/certificacao.htm (SBIS); 

Conter mecanismo que permita a exportação de todos relatórios gerados para 
arquivos em formatos: texto, planilhas (formato MS Office-Excele/ou BROffice-Calc) e 
PDF; 

Garantir que todos os dados ou parâmetros utilizados no processo de 
autenticação de usuário sejam armazenados de forma protegida e em banco de dados 
independente. Por exemplo, armazenar o código “hash” da senha do usuário ao invés 
dela própria, além disso, o local de armazenamento desse código“hash” deve possuir 
restrições de acesso. A geração do código “hash” deve utilizar algoritmos de geração 
reconhecidamente seguros, como por exemplo, o algoritmo SHA-1; na autenticação via 
OTP, a semente utilizada deve ser protegida; 

Possuir ferramenta de LOG de alterações, inclusões, exclusões em todos os 
módulos, telas e recursos do sistema, onde seja apresentado o nome do usuário e o 
código/número do registro afetado pela operação do usuário, identificando o usuário 
(Nome completo, CPF e demais dados cadastrais) que realizou a operação, data e hora; 
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Deverá ser disponibilizado ferramenta de extração dos dados do LOG, que possibilite a 
geração de relatórios de auditoria; 

Possuir documentação destinada aos usuários finais (manuais) escrita em 
Português Brasileiro, descrevendo detalhadamente a sistemática de utilização do 
sistema incluindo, no mínimo: preparo dos dados, operação das funções, orientação para 
emissão de relatórios e orientação sobre consultas disponíveis, além disso, os manuais 
devem indicar claramente, no início do documento, a versão a que se referem, 
disponíveis no sistema em formato eletrônico para download. 

Fazer a interface com os sistemas oficiais do Ministério da Saúde e da SES-GO, 
quer sejam de faturamento, quer sejam de acompanhamento de programas específicos 
e regulação, além de manter atualizado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES); 

Ferramenta que permita a integração ao barramento do CNES do DATASUS; 

Assegurar à SES/GO o acesso irrestrito e em tempo real ao sistema informatizado, 
incluindo os sistemas de informações assistenciais utilizados; 

Alimentar e atualizar os sistemas de informação disponibilizados pelo 
Departamento de Informática do SUS (DATASUS) e pela SES/GO com as informações 
completas acerca dos serviços prestados e procedimentos realizados, de forma a evitar 
glosas do Sistema Nacional de Auditoria do SUS; 

Alimentar e atualizar os sistemas de informação e o servidor espelho a serem 
adotados pela SES/GO, através de API ou Webservice, que deverão exportar todos os 
dados do sistema on-line; 

Disponibilizar o dicionário de dados de todo o sistema, no início do contrato para 
armazenamento dos dados de atendimento da unidade de saúde, sendo que qualquer 
alteração na estrutura dos dados ou em seu dicionário deve ser informada imediatamente 
a SES/GO; 

Responsabilizar-se pela implantação e manutenção de sistemas de transmissão 
de dados e componentes de informática (computadores, impressoras e demais 
periféricos), seguindo as características preconizadas pela Superintendência de 
Informática (SUPINF) da SES/GO. 

Deverão ser utilizados os sistemas oficiais de informação do SUS devendo para 
tal viabilizar o respectivo processo de credenciamento e habilitação. A documentação 
necessária deverá ser entregue nos órgãos competentes e na Secretaria de Estado de 
Saúde – SES/GO; 

Implantar sistema de monitorização da qualidade e desempenho da Unidade de 
Terapia Intensiva; 

Utilizar os sistemas informatizados de gestão, centro de custo da Unidade 
gerenciada, gestão de pessoal, e os demais sistemas indicados ou disponibilizados pela 
SES/GO e alimentá-los continuamente com as informações requeridas, sob pena de 
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inviabilizar a apuração da produção e não comprovação do alcance das metas 
contratadas; 

O sistema da contratada deverá possuir gestão detalhada do centro de apuração 
de custos de todas as operações executadas pela contratada; 

O Sistema deverá calcular custos de atendimentos e procedimentos executados; 

O sistema deverá informar custos de aquisição por cada bem adquirido/contratado 
pela contratada, assim como custos com pessoal e demais serviços como: Energia 
elétrica, água, gás, serviços de telefonia e todos os demais custos que compõem as 
despesas da contratada; 

Todos os custos devem estar detalhados no sistema. 

O sistema deverá fornecer de forma detalhada todas as despesas que compõem 
a fatura da contratada, sendo que valores que não estejam devidamente descritos serão 
glosados. 

O sistema deverá fornecer informações das aquisições/contratações, que estão 
em andamento pela contratada, demonstrando o valor estimado para cada 
aquisição/contratação. Também deverá ser fornecida uma comparação entre o valor 
estimado e o realizado. 

O sistema deverá demonstrar que as aquisições de medicamentos estão de 
acordo com a Resolução SES nº 1.334/2016 e com a Resolução CMED nº 03/2009. 

O sistema deverá realizar a prestação de contas anual conforme disposto no § 3º 
do artigo 22 da Lei Estadual nº 6.043/11. 

Viabilizar o processo de credenciamento e habilitação dos leitos de Terapia 
Intensiva em classificação de UTI Adulto Tipo II ou III de acordo com a Portaria de 
Consolidação MS/GM n. 3, 2017. A documentação necessária deverá ser entregue nos 
órgãos competentes e na Secretaria de Estado de Saúde –SES/GO; 

Implantar Central de Monitoramento de Pacientes para todos os leitos da UTI-a e 
UTIN; 

Implantar Central de Monitoramento de Pacientes através de câmeras nas 
enfermarias de Clínica Médica; 

Implantar Sistema de sinalização e atendimento do paciente da Clínica Médica no 
Posto de Enfermagem que apresente as seguintes características: Alerta visual e sonoro 
em painel no posto de enfermagem com identificação do leito e banheiro de origem; e 
ter um dispositivo acionador de enfermagem em cada leito e banheiro. 

A contratada deverá implantar indicadores de eficiência contratual: 

Atingimento de metas quantitativas que serão definidas pela SES/GO no decorrer 
do contrato; 
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Indicadores de eficiência e qualidade de atendimento a sociedade; 

Indicadores de melhoria nos processos de trabalho; 

Indicadores de atendimento e procedimentos executados; 

Indicadores de tempo, custo e qualidade de atendimentos e procedimentos 
realizados; 

Os indicadores devem ser fornecidos sempre que solicitados pela fiscalização e 
ao término de cada período de cobrança; 

A contratada deverá entregar mensalmente um comparativo dos indicadores do 
mês corrente com os meses decorridos do contrato; 

Fornecer de forma analítica dados de transparência para população em formato 
aberto (CSV, ODS, XLSX ou similar) que será pública em sítio próprio da SES/GO, com 
informações referentes às contratações realizadas pela contratada: Objeto contrato; 
Valores totais e unitários; Número do contrato e procedimento de contratação; Data da 
despesa; CNPJ ou CPF do beneficiário; Nome do beneficiário. 

A contratada deverá entregar mensalmente em formato definido pela SES/GO, 
relatório de fechamento mensal, com todos os indicadores e informações referentes ao 
período, identificando se a mesma alcançou os objetivos estabelecidos. 

A cada 12 meses, ou ao término contratual, a contratada deverá disponibilizar um 
backup completo de todas as bases de dados utilizadas nas unidades geridas, 
acompanhado de documentação completa da base de dados. 

A contratada deverá sempre que solicitado, fornecer informações, que a 
fiscalização do contrato considere relevante para a realização de suas atribuições. O 
formato e método de envio desses dados serão informados pela fiscalização do contrato. 
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1.2.5 Proposta para Regimento do Corpo Clínico 

O Regimento Interno tem por finalidade disciplinar as ações e os serviços de 
saúde executados, isolada ou conjuntamente, pelos componentes do Corpo Clínico, 
estabelecendo linhas de relacionamento ético e funcional com base nas determinações 
da Resolução do CFM nº 1481/97 e em consonância com o Regulamento da instituição. 

 

REGIMENTO INTERNO DO CORPO CLÍNICO 

CAPÍTULO I – CONCEITUAÇÃO 

Art. 1º - Corpo Clínico é o conjunto de médicos que se propõe a assumir solidariamente 
a responsabilidade de prestar atendimento aos usuários que procuram o 
(estabelecimento de saúde, hospital, clínica etc.), respeitadas as normas administrativas 
específicas estabelecidas pela Diretoria. 

 

CAPÍTULO II – DA FINALIDADE 

Art. 2º - Este Regimento tem por finalidade disciplinar as ações e os serviços de saúde 
executados, isolada ou conjuntamente, pelos componentes do Corpo Clínico, 
estabelecendo linhas de relacionamento ético e funcional com base nas determinações 
da Resolução do CFM nº 1481/97 e em consonância com o Regulamento da instituição 
aprovado em ____,____,____. 

 

CAPÍTULO III – OBJETIVOS DO CORPO CLÍNICO. 

Art. 3º - São objetivos do Corpo Clínico: 

I – A realização integrada de ações assistenciais e de atividades preventivas, para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde; 

II – O desenvolvimento de atividades de ensino, treinamento e aprimoramento, para 
médicos e componentes da equipe multiprofissional de saúde; 

III – A implementação de ações para o controle de qualidade ético-profissional dos 
serviços prestados. 

 

CAPÍTULO IV – DIRETORIA CLÍNICA 

Art. 4º - A Diretoria Clínica é o órgão de administração do Corpo Clínico. 

Art. 5º - Integram a Diretoria Clínica: 
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- Diretor Clínico. 

- Assistentes Clínicos. 

- Comissão de Ética Médica. 

- Comissões Técnico-Científicas. 

- Gerência de Enfermagem. 

Art. 6º - O Diretor Clínico, eleito por seus pares, componentes do Corpo Clínico, tem 
assegurada total autonomia no desempenho de suas atribuições. 

Parágrafo Único: O Diretor Técnico tem o direito de interpelar o Corpo Clínico, por meio 
de seu Diretor Clínico, a fim de sanar questões administrativas. 

Art. 7º - O Diretor Clínico será escolhido pelo Diretor Técnico após votação secreta entre 
os membros efetivos do Corpo Clínico através de lista tríplice. 

Parágrafo único: O mandato do Diretor Clínico terá duração de (quatro) anos, podendo 
ser reeleito para igual período. 

Art. 8º - São atribuições do Diretor Clínico: 

I – A formulação, o incremento, o controle e a avaliação das ações e serviços de saúde 
observando as diretrizes para a Saúde previstas na Constituição Federal. 

II – A responsabilidade ético profissional, perante os Conselhos Regional e Federal de 
Medicina, Sistema Único de Saúde, Serviço de Vigilância Sanitária no que se refere às 
ações e serviços de saúde realizados o âmbito da Unidade de Saúde; 

III – A coordenação da execução das ações de apoio diagnóstico de assistência 
terapêutica integral, incluindo recuperação e reabilitação, de vigilância sanitária e de 
vigilância epidemiológica; 

IV – A normatização e a regulamentação ética, disciplinar e funcional do Corpo Clínico; 

V – O estabelecimento de critérios, parâmetros e métodos para a realização de controle 
e avaliação de qualidade das ações e serviços de saúde desenvolvidos na instituição. 

VI – Encaminhar ao Diretor Técnico solicitações do Corpo Clínico necessárias para o 
cumprimento de suas competências e fundamentadas nas regulamentações deste 
regimento e nas normas de fiscalização do CRM; 

VII – Convocar e presidir as sessões ordinárias e extraordinárias previstas neste 
regimento. 

VIII – Representar o Corpo Clínico nas relações com a comunidade e autoridades; 
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IX – Credenciar o médico com cadastro apreciado e aprovado, para uma das categoria 
de médico efetivo do Corpo Clínico, pelo Departamento ao qual se relaciona pela 
especialidade que exerce. 

X – A orientação das atividades de ensino, treinamento e aperfeiçoamento profissional, 
técnico e ético dos integrantes do Corpo Clínico. 

XI – Constituir as Comissões Técnico-Científicas. 

XII – Designar os representantes de clínica, dentre os membros efetivos 

Art. 9º - Os Assistentes Clínicos tem as seguintes atribuições: 

I – Assistir o Diretor Clínico no desempenho de suas funções; 

II – Prestar assistência aos pacientes utilizando os recursos técnicos disponíveis e 
servindo-se das diretrizes elaboradas pelos serviços para orientação dos procedimentos 
médicos. 

III – Cumprir e fazer cumprir o regulamento da instituição e o presente regimento. 

IV – Elaborar planos e programas que visem o desenvolvimento dos trabalhos da 
Diretoria Clínica. 

V – Elaborar normas técnicas para o estabelecimento de parâmetros e critérios para o 
controle dos serviços prestados; 

VI – Manter os serviços necessários ao preenchimento das finalidades e possibilidades 
do Estabelecimento de Saúde em regime de (emergência, internação, ambulatório, 
unidade-dia etc) 

VII – Organizar as atividades relativas a atuação médico-assistencial com base em 
relatórios e recomendações das Divisões e Serviços de Saúde, das Comissões Técnico-
Científicas, dos membros da comunidade hospitalar e dos clientes. 

VIII – Elaborar relatórios semestrais sumários de suas atividades. 

Art. 10º - As Comissões Técnico-Científicas, com exceção da Comissão de Ética Médica, 
serão constituídas pelo Diretor Clínico; 

Parágrafo único – A Comissão de Ética Médica, será eleita e homologada. 

Art. 11º - As Comissões Técnico-Científicas tem sua composição, organização e 
funcionamento disciplinados nos respectivos Regimentos Internos. 

Art. 12º - As Comissões Técnico-Científicas tem por finalidade proporcionar subsídios ao 
Diretor Clínico no que se refere a: 

• Protocolos de conduta. 

• Controle de infecção hospitalar. 

• Normas e procedimentos operacionais. 
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• Registros médicos. 

• Avaliação de desempenho. 

• Farmácia e terapia. 

• Qualidade de assistência médica. 

• Publicações periódicas. 

• Residência médica. 

• Credenciamento. 

• Procedimentos complexos. 

• Análise de óbitos. 

Art. 13º - As comissões devem ter o caráter multidisciplinar. 

Art. 14º - Os médicos, legalmente habilitados para suas atividades pelo CRM, prestam 
serviços aos pacientes de forma individual ou coletiva, dentro do escopo de suas áreas 
de habilitação. 

Art. 15º - Os membros do Corpo Clínico respondem civil, penal e eticamente por seus 
atos profissionais. 

 

CAPÍTULO V – DOS MÉDICOS 

Art. 16 – Os médicos que se encontram em pleno direito de exercitar a profissão e com 
habilitações clínicas definidas para atuarem na Unidade de Saúde são distribuídos nas 
seguintes categorias: 

I – Efetivos. 

II – Temporários. 

III – Consultores. 

IV – Estagiários. 

V – Autônomos. 

 Art. 17 – São membros efetivos os médicos que tenham integrado o grupo de membros 
temporários pelo período mínimo de 6 (seis) meses e após aprovação do cadastro se 
declararem em concordância com todas as exigências inerentes às suas atividades como 
participante do Corpo Clínico nesta categoria. 

Art. 18 – São membros temporários os médicos aprovados pelo Diretor Clinico para 
internar seus pacientes, podendo voluntariamente seguir os protocolos de conduta 
estabelecidos pelo Corpo Clínico para as áreas de sua habilitação. 

Parágrafo único: O período para solicitação de cadastramento como membro efetivo do 
Corpo Clínico não poderá exceder à 12 (doze) meses. 
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 Art 19 – São membros consultores os médicos de reconhecida capacidade técnica, que 
aceitam colaborar com o Corpo Clínico quando solicitado pelo Diretor Clínico, na forma 
deste Regimento. 

Art. 20 – São membros estagiários (residentes, estrangeiros etc) os médicos 
devidamente inscritos no CRM, vinculados à uma programação de ensino e treinamento, 
sob supervisão de membro efetivo do Corpo Clínico, com ou sem ônus para a instituição. 

Parágrafo único – Os programas de ensino e treinamento médico devem ser 
homologados pelo Diretor Clínico. 

Art. 21 – São membros autônomos os médicos autorizados pelo Diretor Clínico a atuarem 
atendendo, dentro do estabelecimento, clientela privada ou de convênios próprios, 
recebendo seus honorários desvinculados da instituição. 

Art. 22 – Por autorização do Diretor Clínico, médico não integrante do Corpo Clínico 
poderá prestar atendimento a pacientes internados em caráter eventual ou especial. 
Nessa situação, deverá respeitar as normas administrativas da instituição, sendo 
assessorado no atendimento por médico efetivo. 

 

CAPÍTULO VI – DO CREDENCIAMENTO 

Art. 23 – O credenciamento consiste na aprovação pelo Corpo Clínico do cadastro de 
um membro temporário, candidato a membro efetivo. 

Parágrafo único: Todas as solicitações para credenciamento serão feitas por escrito e 
enviadas para apreciação em formulário próprio. 

 Art. 24 – São pré-requisitos para credenciamento: 

• Atuação como membro temporário do Corpo Clínico há pelo menos 6 (seis) meses. 

• Competência, experiência e atualização comprovadas relevantes. 

• Estado de saúde assegurando que o candidato seja capaz de desempenhar as 
habilitações clínicas requeridas. 

Art. 25 – Cabe à Diretoria a exigência da documentação necessária para instruir o 
processo de ingresso no Corpo Clínico. 

Parágrafo Único: Informações necessárias para cadastramento 

• registro profissional e de qualificação pelo CRM; 

• certificados e atestados de qualificações; 

• relação dos programas de treinamento e nome dos responsáveis dos serviços que 
tenha participado; 

• declaração do candidato sob pendências éticas ou jurídicas presentes e passadas; 

• declaração de aceite em cumprir o Regulamento da Instituição e o Regimento do 
Corpo Clínico. 
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CAPÍTULO VII – DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 26 – Aos membros efetivos do Corpo Clínico compete privativamente: 

• Votar e ser votado. 

• Integrar e presidir comissões. 

• Representar clínicas e/ou serviços. 

Parágrafo único: É vedado o voto por procuração. 

Art. 27 – O requerimento para renúncia de credenciamento deve ser encaminhado por 
escrito ao Diretor Clínico. 

 

CAPÍTULO VIII – DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 27 – As atividades do médicos do Corpo Clínico serão organizadas em serviços com 
regimentos próprios nas seguintes especialidades: 

a) (Clínica Médica) 

b) (Clínica Cirúrgica) 

c) (Pediatria) 

d) (Gineco-Obstetrícia) 

Art. 28 – Cada serviço terá um médico efetivo como representante e responsável pelo 
planejamento, organização, supervisão técnica e controle das atividades assistenciais 
previstas no Regimento. 

Art. 29 – Ao representante do serviço compete: 

• supervisionar e organizar tecnicamente o serviço garantindo assistência de 
qualidade 

• aos pacientes; 

• promover a elaboração de diretrizes de orientação dos procedimentos médicos para 
as 

• situações mais frequentes no serviço; 

• identificar, analisar e propor solução para as situações de não conformidade 

• verificadas, registrando sua ocorrência e comunicando ao Diretor Clínico. 
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CAPÍTULO IX – DAS PENALIDADES 

Art. 30 – As transgressões a este Regimento e ao Regulamento da instituição, cometidas 
por membros do Corpo Clínico, sujeitam os infratores às seguintes penas disciplinares: 

• Advertência escrita reservada. 

• Suspensão temporária do credenciamento. 

• Descredenciamento. 

Art. 31 – A competência para aplicação das penalidades é dos Diretores Técnico e 
Clínico, ouvido o Corpo Clínico. 

Art. 32 – No caso de indício de infração ética, será notificada a Comissão de Ética para 
as providências cabíveis. 

Parágrafo único: A aplicação da penalidade de descredenciamento será precedida de 
sindicância ou processo administrativo disciplinar. 

 

CAPÍTULO X – DAS REUNIÕES 

Art. 33 – As reuniões serão convocadas por escrito com antecedência mínima de 10 
(dez) dias úteis e acompanhadas da respectiva pauta. 

Art. 34– As reuniões ordinárias serão realizadas pelo menos uma vez a cada 30 (trinta) 
dias, sob a presidência do Diretor Clínico. 

Art. 30 – As transgressões a este Regimento e ao Regulamento da instituição, cometidas 
por membros do Corpo Clínico, sujeitam os infratores às seguintes penas disciplinares: 

• Advertência escrita reservada. 

• Suspensão temporária do credenciamento. 

• Descredenciamento. 

Art. 31 – A competência para aplicação das penalidades é dos Diretores Técnico e 
Clínico, ouvido o Corpo Clínico. 

Art. 32 – No caso de indício de infração ética, será notificada a Comissão de Ética para 
as providências cabíveis. 

Parágrafo único: A aplicação da penalidade de descredenciamento será precedida de 
sindicância ou processo administrativo disciplinar. 

 

CAPÍTULO X – DAS REUNIÕES 

Art. 33 – As reuniões serão convocadas por escrito com antecedência mínima de 10 
(dez) dias úteis e acompanhadas da respectiva pauta. 
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Art. 34– As reuniões ordinárias serão realizadas pelo menos uma vez a cada 30 (trinta) 
dias, sob a presidência do Diretor Clínico. 

Art. 35 – As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Diretor Clínico, pelo 
Diretor Técnico ou por convocação de 50% dos membros efetivos do Corpo Clínico. 

Art. 36 – As reuniões serão lavradas em livro de atas autenticado para tal fim. 

Art. 37 – É vedado o voto por procuração. 

 

CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 38 – Os profissionais não médicos que possuam habilitações clínicas e que exerçam 
atividades na Unidade de Saúde estão sujeitos às mesmas normas para as ações 
assistenciais, cadastramento, habilitação e penalidades previstas nesse Regimento. 

Art. 39 – As questões de ordem e os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Clínico. 

Art. 40 – O presente Regimento aprovado em reunião de ___/___/_____, entrará em 
vigor na data de sua publicação. 
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1.3 Implantação de Processos 

1.3.1 Proposta de manual de protocolos assistenciais 

A atividade assistencial a ser realizada no Hospital Estadual Geral e Maternidade 
de Uruaçu (HEMU) subdividem-se em cinco modalidades, conforme segue: 

i. Unidade de Internação: Clínica Médica, Unidade Cirúrgica, Clínica Pediátrica, 
Unidade Cirúrgica Oncológica, Clínica Oncológica, Clínica Obstétrica, Clínica de Saúde 
Mental e Unidade de Terapia Intensiva. 

ii. Atendimento Ambulatorial - Cirurgias/Procedimentos Ambulatoriais: 
Intervenções que abrangem as cirurgias de pequeno e médio porte, sob efeito de 
anestesia local, de diferentes especialidades médicas, em pacientes que não estão em 
internação hospitalar. 

iii. Atendimento Ambulatorial - Consultas Médicas e Multiprofissionais na 
Atenção Especializada: Consultas médicas e de áreas profissionais da saúde em 
ambulatório. 

iv. Atendimento Ambulatorial - SADT Externo: Corresponde à realização de 
exames e ações de apoio diagnóstico e terapêutico aos pacientes da Rede de Atenção 
à Saúde e que foram devidamente regulados para a Unidade. 

v. Leito Dia: Atendimento aos pacientes do perfil epidemiológico do hospital e que 
necessitam permanecer na Unidade para tratamento, pelo tempo máximo de 12 horas. 

Ainda, serão ofertados atendimentos de Urgência e Emergência, Cirúrgicos e 
Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) para os atendimentos internos, 
conforme necessidade dos usuários. 

Nos ANEXOS II, V, VI, VII e X estão os Protocolos e Manuais das Atividades 
Assistenciais. 

 

1.3.2 Proposta de manual de rotinas administrativas para faturamento de 
procedimentos conforme perfil da unidade  

O serviço de Faturamento tem como objetivo gerar, organizar, enviar e controlar 
as faturas dos atendimentos realizados no Hospital, assim como suprir de informação os 
setores estratégicos e financeiros da Instituição. 

O setor de Faturamento tem por finalidade o fechamento das contas médicas, 
para apresentação e recebimento de recursos aos órgãos contratantes. 

Ao Faturista compete: 

a) Manter a atualizar os cadastros de todos os serviços e dos profissionais no 
SCNES; 

b) Coletar e arquivar os prontuários médicos; 
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c) Conferir as altas médicas; 

d) Faturar contas de internação e ambulatorial; 

e) Emitir relatórios do BPA e AIH; 

f) Manter atualizada a tabela SIGTAP e o manual de SIH-SUS junto a 
instituição. 

O setor de Faturamento funcionará no seguinte horário: 8h às 18h com intervalo 
de 1h, sendo de 2ª a 6ª feira. 

Apresentamos no Anexo II da presente proposta de trabalho o Manual do Setor 
de Faturamento. 

 

1.3.3 Proposta de manual de rotinas administrativas para almoxarifado e 
patrimônio  

O controle patrimonial se dá através do registro adequado de todos os bens 
móveis adquiridos por recursos orçamentários e não orçamentários que estão à 
disposição das Unidades para a realização de suas atividades. Para a eficácia do 
controle patrimonial, é fundamental a atualização constante dos registros de entrada, 
atualização, movimentação e saída de bens do acervo patrimonial. 

A operação de entrada é realizada através do recebimento do bem que receberá 
um número. As alocações internas são realizadas através da transferência e da 
movimentação, e a operação de saída é realizada através da solicitação da baixa de 
bens. 

Visando preservar a qualidade das informações, todo bem permanente deverá ser 
identificado individualmente, estar vinculado a um local específico e sob a 
responsabilidade de um colaborador. A verificação dessas informações, bem como da 
qualidade do serviço realizado pelo Patrimônio, é realizada através dos Inventários. 

 No ANEXO II apresentamos o Manual de Normas e Rotinas de Gestão 
Patrimonial, bem como a Planilha de Controle Patrimonial. 

 

1.3.4 Proposta de manual de rotinas para administração financeira e gestão 
de custos 

O setor financeiro é responsável em dar suporte às áreas envolvidas para o 
gerenciamento da unidade, para o planejamento e controle financeiro. Todas as 
informações financeiras são necessárias para auxiliar na tomada de decisões gerenciais. 

São elaborados diariamente relatórios e gráficos financeiros para controle dos 
repasses e despesas, acompanhando diariamente o orçamento e as despesas, com a 
finalidade de manter a transparência e controle nas informações e melhor gerenciamento 
da Organização Social na gestão financeira do Contrato. 
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Todos os pagamentos do Contrato de Gestão passam pela análise da 
Coordenação Financeira de cada unidade e pela Gerência Financeira da Sede 
Administrativa do Ideas, que analisa sua classificação, centros de custos, orçamento e 
respectivos saldos. 

A Gerência Financeira e a Controladoria são preparadas para responder às 
diligências e/ou apontamentos dos Órgãos Fiscalizadores, supervisionar as atividades 
fiscais, contábeis, prestação de contas, custos, patrimônio e contas a pagar, com o 
objetivo de manter o controle financeiro detalhado e consolidado para domínio das ações 
e metas do Contrato de Gestão. 

Os recursos financeiros transferidos pelo Poder Público serão movimentados em 
conta bancária específica e isenta de tarifas bancárias, de modo que os recursos 
transferidos não sejam confundidos com recursos alheios a esta parceria. 

Serão mantidos e movimentados os recursos financeiros em mais de uma conta 
bancária, sempre com anuência prévia e expressa do Poder Público neste Contrato de 
Gestão, quando consignar fontes de recursos orçamentários distintas e o objeto da 
parceria especificar a execução de diversos programas governamentais, com exigências 
próprias de prestação de contas. 

O Ideas possui conta bancária individualizada para cada Contrato de Gestão, 
observando o disposto nos §§ 2º e 2º-A, do art. 14, da Lei estadual nº. 15.503/2005. 

Serão mantidos, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, contados a partir do 
julgamento das contas do Poder Público pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás – 
TCE/GO, os processos de prestação de contas, os registros, os arquivos e os controles 
contábeis concernentes a este Contrato de Gestão, conforme Anexo I, da Resolução 
Normativa n.º 013/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE/GO. 

Prestação de contas: 

Elaborar a Prestação de Contas tendo como base, o modelo definido no Contrato 
de Gestão da unidade pela Secretaria Estadual da Saúde de Goiás, cumprir o prazo de 
entrega da mesma conforme estabelecido, respeitando as diretrizes e normas. 

Será enviado mensalmente à Central Informatizada de Controle dos Contratos de 
Gestão mídia digital contendo os registros das despesas realizadas. 

O Ideas encaminhará trimestralmente ao órgão supervisor o planejamento das 
ações que serão executadas no trimestre seguinte e os resultados das que foram 
executadas no trimestre anterior. 

Apresentação semestral ou sempre que recomendar o interesse público da 
prestação de contas, mediante relatório da execução deste Contrato de Gestão, 
contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, 
acompanhados dos demonstrativos financeiros referentes aos gastos e as receitas 
efetivamente realizadas. 
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Será emitido e apresentado ao término de cada exercício, até o dia 10 de janeiro 
do exercício subsequente, ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse 
público, à Comissão de Avaliação instituída pelo Poder Público, relatórios pertinentes à 
execução do contrato de gestão devidamente aprovados pelo Conselho de 
Administração do Ideas, contendo comparativo específico das metas propostas com os 
resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas, que será composta, no 
mínimo, a documentação relacionada nas alíneas “a” a “t”, do Item 14, Anexo I, da 
Resolução Normativa n.º 013/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE. 

Será publicado até o dia 31 de janeiro o balanço geral das metas, os relatórios 
financeiros e de execução atinentes às atividades do ano anterior. 
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1.4 Incrementos de Atividades  

1.4.1 Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde e/ou Sociais  

Objetivos: 

● Conceber um plano com valores e ações voltadas à responsabilidade social do 
IDEAS na gestão do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU); 

● Desenhar as linhas de ação do plano, sua implementação e atividades a serem 
realizadas com os diferentes atores; 

● Estabelecer critérios para acompanhamento e avaliação das ações propostas;  

Justificativa: 

Com a experiência adquirida pelo Instituto IDEAS na gestão e operacionalização 
de contratos em unidades de saúde, constata-se que o contexto social, ambiental e 
econômico onde as unidades estão inseridas são fundamentais para o planejamento, a 
gestão e a transparência das ações realizadas pela Organização Social na unidade 
gerida. 

Portanto, não se pode mais isolar as unidades de saúde e pensar somente em 
ações e os impactos destas somente dentro de seus limites. A responsabilidade da 
gestão dos contratos passa pela identificação de demandas e impactos gerados na 
sociedade como um todo e principalmente no entorno da unidade gerida. 

Se a forma de visualizar a gestão das unidades de saúde se transformou nas 
últimas décadas, foi em grande medida pelo avanço na forma como a sociedade 
demanda a prestação de serviços públicos. Avanços foram realizados através da 
modernização dos serviços públicos por meio da adoção de modelos de gestão por 
resultados e pela Lei de acesso à informação (Lei 12.527/2011) que coloca como 
prioridade a divulgação de informações relativas aos órgãos e empresas públicas e 
também as organizações da sociedade civil tomadoras de recursos públicos. 

A sociedade passa, portanto, a ter acesso a dados e informações operacionais e 
gerenciais na prestação dos serviços públicos, isso permite que os cidadãos participem 
da fiscalização e do controle da prestação dos serviços. Visualizamos esse processo 
como avanços no planejamento, oferta e avaliação dos serviços prestados à sociedade 
e com isso o comprometimento dos diversos atores com o sucesso da garantia 
constitucional prevista no art. 194 da CF/88 referentes a universalidade dos serviços de 
saúde. 

         Além da participação da sociedade no aprimoramento dos serviços públicos, 
houveram avanços significativos quanto à responsabilidade das empresas com o 
desenvolvimento sustentado. 

                  A relação entre a oferta de serviços públicos e a preocupação com o futuro 
do nosso planeta permite que o Estado de Goiás continue renovando seu compromisso 
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com a responsabilidade de uma gestão pública inovadora, focada em resultados e 
pautado no desenvolvimento sustentado da sociedade fluminense. 

         As ações deste projeto de responsabilidade social visam contribuir com a 
administração pública do Estado de Goiás no aperfeiçoamento e melhoria contínua das 
políticas e serviços públicos na área da saúde. Esse compromisso assumido pelo IDEAS 
tem como objetivo tornar o HEMU referência no atendimento público de saúde 
comprometido com o desenvolvimento sustentado do seu entorno. 

         Para tanto, serão implementadas linhas de atuação, compostas por ações 
integradas, visando alcançar este objetivo. As linhas e ações serão desenvolvidas nas 
áreas ambiental, social, e econômica constituindo uma relação sinérgica entre os três 
pilares do desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social corporativa. 

O presente projeto de Responsabilidade Social se pauta na implementação da 
proposta de trabalho para a operacionalização, administração e gerenciamento do 
HEMU. Os objetivos da referida proposta são a base para implementação deste projeto. 

Na sequência serão apresentados os princípios basilares do Projeto de 
Responsabilidade Social e na sequência as linhas de atuação e ações propostas. 

 

 Princípios e valores na gestão do Hospital Estadual Geral e Maternidade de 
Uruaçu (HEMU) 

         No contrato de gestão do HEMU firmado com a Secretaria de Estado da Saúde 
de Goiás seguirá os seguintes princípios irão guiar a realização das ações e atividades: 

 Ética 

O princípio da ética tem como fundamento a reciprocidade, o respeito aos direitos 
das cidades e a integridade física e moral. Essa base guiará nossas relações com as 
pessoas envolvidas ou afetadas por nossas ações. 

 Responsabilidade social 

A gestão por resultados busca produzir impactos no meio natural e social onde o 
projeto será desenvolvido. As atividades da presente Organização Social serão 
fomentadas visando o bem-estar e a coletividade. Nossos esforços serão no sentido de 
constantemente conhecer e cumprir a legislação. A divulgação das ações realizadas 
também será desenvolvida visando garantir a responsabilidade com o serviço prestado. 
O contínuo aperfeiçoamento ético das nossas relações com as pessoas e entidades 
públicas ou privadas será parte fundamental da implementação deste princípio. 

 Confiança 

As relações com os diferentes atores envolvidos no contrato serão pautadas pela 
confiança recíproca. Visualizamos esse princípio como um valor básico e fundamental 
sobre o qual se assentam todas as nossas relações. Os compromissos assumidos 
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somados à sinceridade em assumir somente os compromissos que somos capazes de 
cumprir são condições para a materialização deste princípio em ações. Assim que 
identificarmos uma relação onde este princípio seja ameaçado, vamos atuar para 
restabelecer a relação de confiança e respeito entre os atores. 

 Integridade 

A condução de nossas atividades de forma íntegra, combatendo o tráfico de 
influência, o suborno ou propina por parte de qualquer pessoa ou entidade pública ou 
privada guiará nossas ações ao longo do contrato de gestão. Nossos fornecedores e 
parceiros serão incentivados a também combater práticas de corrupção que possam 
comprometer o andamento do contrato, ferir a constituição e a legislação pertinente, bem 
como comprometer a qualidade do serviço público prestado à sociedade. 

 Valorização da diversidade e combate à discriminação 

O respeito e a valorização das diferenças de crenças, posições políticas, raças e 
gênero serão fomentados na gestão do HEMU. Consideramos esse valor como sendo 
fundamental para a existência da relação ética entre os envolvidos com o contrato, assim 
como para o desenvolvimento e garantia dos direitos e valores universais de 
humanidade. Não vamos tolerar a discriminação sob nenhum pretexto. 

 Diálogo com as partes interessadas 

Acreditamos que o diálogo é o único meio legítimo de realização da persuasão, 
superação de divergências e resolução de conflitos. Vamos identificar e atender os 
interesses legítimos das partes interessadas, sejam elas pessoas, grupos de pessoas e 
organizações afetadas pela nossa atuação. O diálogo será desenvolvido de modo 
equânime, transparente e sem subterfúgios, garantido a veracidade e objetividades das 
informações. 

 Transparência 

Como dito na introdução deste projeto o acesso à informação é parte fundamental 
para que a sociedade possa contribuir com o aperfeiçoamento constante da prestação 
dos serviços públicos. Acreditando nisso, vamos disponibilizar de forma satisfatória e 
acessível, os dados e informações que permitirão a avaliação e os impactos ambientais, 
sociais e econômicos das ações do contrato, ressalvadas as informações confidenciais. 

 Interdependência 

Não acreditamos que a unidade de saúde está isolada do mundo. A interação 
entre o hospital e a sociedade é um fato que deve ser considerado na gestão. 
Acreditamos que o sucesso da gestão do hospital é interdependente com o bem-estar 
da sociedade. A saudável disputa nos negócios deve promover a sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. 
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 Comunidade de aprendizagem 

O IDEAS vem desenvolvendo de forma permanente o aprendizado constante 
entre os seus colaboradores e com a gestão do HEMU não será diferente. Visualizamos 
que um colaborador pode impactar nos outros e na organização como um todo. Vemos 
o Instituto como um ser vivo que está constantemente aprendendo com o meio e com os 
seus integrantes. O conceito de comunidade de aprendizagem se tornará um princípio a 
ser seguido na gestão do contrato, pois acreditamos no potencial das pessoas que se 
relacionam com o projeto de nossa organização, sejam elas colaboradores, 
fornecedores, parceiros ou a comunidade do entorno. 

  

Plano de ação  

         Para a materialização dos princípios apresentados, algumas ações serão 
propostas a seguir. As ações aqui propostas visam guiar a realização do projeto de 
responsabilidade social, mas não devem engessar a proposta de trabalho. As equipes 
envolvidas, os diferentes atores impactados e a direção do hospital poderão implementar 
novas propostas, aprimorar as propostas apresentadas ou mesmo substituir as 
propostas por outras, que sejam mais urgentes, necessárias ou adaptadas ao 
desenvolvimento do contrato de gestão firmado. 

         As alterações serão comunicadas à contratante e justificadas visando garantir a 
transparência e o controle na gestão do contrato. Cada ação está vinculada a um dos 
princípios anteriormente apresentados, visando a implementação e materialização de 
cada um deles. Seguem as ações: 

 Ética 

● Construir com a direção e os colaboradores da unidade de saúde um plano de 
ação para o desenvolvimento ético e o estabelecimento de critérios e mecanismos 
de controle e gestão pautados em princípios éticos; 

● Publicação da carta de princípios éticos elaborado e amplamente discutido pelos 
colaboradores do Hospital; 

● Implementação de comissões de ética visando o planejamento, desenvolvimento 
e avaliação da conduta ética dos colaboradores; 

● Construção de acordos com fornecedores para a promoção dos princípios éticos 
da unidade nas relações comerciais concebidas e decorrentes do contrato de 
gestão; 

● Monitoramento e aplicação de sanções aos colaboradores que venham a ferir os 
princípios éticos da unidade de saúde; 

 Responsabilidade social 

● Conceber e implementar um diagnóstico com o objetivo identificar as principais 
características ambientais e socioeconômicas da região. 
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● Estabelecer canais diretos e eficazes de comunicação com as comunidades 
atendidas pelo hospital, principalmente aquelas localizadas nas imediações da 
unidade de saúde; 

● Sistematizar os principais problemas enfrentados pela comunidade do entorno e 
criar um plano de ação visando atuar na minimização dos problemas ambientais 
e socioeconômicos das populações do entorno. Para tanto poderá ser firmadas 
parcerias com outras instituições públicas ou privadas. 

 Confiança 

● Divulgar as cartas de princípios e as normas éticas da unidade com os 
fornecedores e os parceiros envolvidos com a gestão da unidade de saúde; 

● Monitorar o cumprimento dos acordos firmados tanto com as pessoas contratadas 
na modalidade CLT como com as contratações de pessoas jurídicas prestadoras 
de serviços; 

● Atuar de pronto na resolução de problemas que venham a surgir das relações de 
trabalho buscando caracterizá-los e criar um plano de redução destes problemas 
na gestão do hospital; 

● Atuar de forma transparente com os fornecedores buscando cumprir os termos 
firmados nos contratos estabelecidos. 

● Cumprir os acordos construídos com a comunidade tanto no atendimento do 
serviço de saúde como outros acordos que possam surgir em decorrência deste. 

 Integridade 

● Aprovar nas comissões e publicar o manual de compras do IDEAS visando 
transmitir de forma transparente os valores e as normas para aquisição de 
produtos e serviços; 

● A direção deverá propor e aprovar de forma participativa com as comissões 
internas mecanismos de controle que identifiquem e combatam o tráfico de 
influência, o suborno ou a propina ao longo do contrato de gestão; 

● Deverão também ser aprovados, nos moldes da ação anterior, mecanismos de 
controle e combate ao tráfico de influência, o suborno e a propina, em contratos 
firmados com os fornecedores. 

 Valorização da diversidade e combate à discriminação 

● Formular e divulgar carta de princípios que garantam a coexistência e a garantia 
dos direitos relacionados às diferenças de crenças, raças, culturas, religiões, 
gêneros, dentre outros, sempre cuidando para que os diferentes valores não 
influenciem na qualidade e legalidade dos serviços prestados. 

● Fomento da formação de grupos que discutam a diferença e como a coexistência 
pacífica entre as diferentes visões de mundo podem contribuir com a alteridade e 
o respeito na prestação dos serviços de saúde da unidade. 
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 Diálogo com as partes interessadas 

● Construção de mecanismos que identifiquem e resolvam conflitos e internos e 
externos (relacionados ao contrato de gestão) por meio da negociação pautado 
no diálogo; 

● Construção de uma gestão pautada no diálogo e na participação dos diferentes 
atores; 

● Promoção do diálogo na resolução dos conflitos internos nos diferentes níveis de 
gestão, assim como no atendimento dos pacientes e realização das atividades 
fins da unidade; 

● Serão realizadas constantemente negociações com fornecedores mediante o 
diálogo, visando a garantia dos preços e da qualidade dos produtos e serviços 
prestados. 

 Transparência 

● Estabelecer rotinas que visem a coleta, sistematização e publicização de 
informações relacionadas à gestão da unidade de saúde; 

● Serão publicizadas também informações sobre as ações da unidade visando a 
maior participação dos atores-alvo das atividades promovidas; 

● Serão criados canais para o exercício do controle social, construindo planos 
participativos e de gestão compartilhada em áreas da saúde pública, 
principalmente as identificadas como prioritárias dada a localização e demandas 
identificadas nas comunidades do entorno. 

Interdependência 

● Construção de um plano de voluntariado visando envolver os colaboradores com 
os problemas ambientais e socioeconômicos da comunidade do entorno; 

● Serão fomentadas ações voluntárias dos colaboradores e fornecedores visando a 
busca da minimização dos principais problemas de saúde da região, 
principalmente os que afetam de forma significativa os pacientes e os moradores 
do entorno da unidade; 

● Serão criadas estratégica de envolvimento dos fornecedores nas práticas éticas 
concebidas e implementadas na unidade, permitindo com isso a ampliação do 
impacto dos princípios éticos para além do território onde o hospital está 
localizado; 

● Será firmada parceria com associação de coletores de material reciclável não 
hospitalar visando a reutilização, reuso e reciclagem dos materiais permitidos na 
legislação. 

● Os ex-pacientes serão motivados a integrarem as ações de voluntariado 
principalmente aquelas relacionadas à educação voltadas à conscientização de 
doenças e epidemias presentes no seu histórico clínico; 

77



 

 

 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | projetos@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

Comunidade de aprendizagem 

● Serão construídos grupos de estudos sobre os principais problemas identificados 
nas dimensões da saúde, do meio ambiente e socioeconômicos, buscando o 
máximo envolvimento dos atores locais, sejam eles colaboradores, fornecedores 
e a comunidade, na busca por soluções para estes problemas; 

● O trabalho dos colaboradores também será a fonte para a reflexão da melhoria da 
qualidade de vida e do desenvolvimento sustentado local; 

● Será fomentada a concepção, registro e a sistematização de ações e projetos 
provenientes dos colaboradores, visando o contínuo aprendizado e permitindo o 
compartilhamento de saberes entre a organização e os atores envolvidos; 

● Serão criados grupos visando a busca por soluções ambientais para a unidade, 
principalmente as relacionadas com a gestão de resíduos sólidos, uso e reuso da 
água; 

 

Considerações Finais 

         Os objetivos, os princípios e as ações propostas no presente projeto serão 
constantemente monitorados e avaliados pela direção, pelas comissões e pelos grupos 
criados ao longo do projeto. Esse processo de acompanhamento será fundamental para 
que o projeto produza impactos e que os envolvidos com a sua implementação se sintam 
corresponsáveis e parte fundamental da sua realização. 

         Com a realização do projeto a proponente pretende contribuir para o 
desenvolvimento humano dos seus colaboradores, dos fornecedores, dos parceiros e da 
comunidade do entorno da unidade de saúde. O aprendizado e os saberes 
desenvolvidos certamente serão a fonte para a promoção do desenvolvimento local e 
para a construção de experiências pessoais e organizacionais significativas, capazes de 
produzir inovações e conhecimentos necessários para o planejamento, a 
implementação, a gestão e a avaliação de políticas e serviços públicos de qualidade. 

      Pretendemos com o êxito deste projeto, como dito no início, contribuir para que o 
Estado de Goiás mantenha seu compromisso com as diferentes formas de vida e da 
garantia de um serviço público de qualidade. Sem esquecer a importância do fomento 
da qualidade de vida da população fluminense na prestação do serviço público de saúde 
e o cuidado com as dimensões social, ambiental e econômica. 
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2.  Critério FA.2: ÁREA DE QUALIDADE 
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2.  ÁREA DE QUALIDADE 

2.1 Qualidade Objetiva: Avalia medidas da proposta de trabalho para implantação 
de comissões 

O Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU), irá dispor das 
comissões apresentados nos itens a seguir, dentre outras que se fizerem necessárias à 
qualificação da gestão do Hospital de acordo com a portaria nº 10 de janeiro de janeiro 
de 2017, Rede de atenção às urgências, no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Proposta de Melhoria contínua dos Processos: 

As comissões técnicas serão criadas com o objetivo de realizar ações preventivas, 
corretivas, de melhorias de processos, de manutenção da qualidade da assistência, de 
investigação e outras atividades. Compete às comissões seguirem as orientações da 
legislação pertinente, desenvolvendo assim suas atividades. 

Abaixo as normas que regulamentam internamente as atribuições das comissões, 
equipes multiprofissionais e comitês: 

● Garantir o cumprimento de suas resoluções e regimentos; 
● Elaborar manuais; 
● Elaborar regimentos; 
● Elaborar protocolos; 
● Elaborar relatórios com indicadores; 
● Manter documentos (alteração na constituição) atualizadas com as devidas 

assinaturas; 
● Comunicar ao setor de comissões todas as reuniões, planos de ações, atividades 

e campanhas. 

 As comissões serão formadas por grupos de profissionais atuantes no serviço, 
tendo cada uma, um presidente e secretário. 

Esses grupos se reunirão periodicamente, de acordo com as características de 
cada comissão para propor as análises e as ações a serem realizadas. 

As reuniões deverão ser mensais, com data, local e horário, previamente definidos 
em cronograma. A convocatória das reuniões deverá ocorrer 48 horas antes da data de 
realização das mesmas. 

As reuniões terão como tópicos obrigatórios: leitura da última ATA de reunião com 
resultado das ações e apresentação de indicadores referentes ao mês anterior ao da 
realização da reunião. 

As reuniões deverão ser registradas em ATA (Conforme modelo de Ata no 
ANEXO VIII) e arquivada contendo: data e hora da mesma, nome, cargo, setor e 
assinatura dos membros presentes, e registro dos ausentes, decisões tomadas, planos 
de ações realizados e a serem realizados. 

Caso não seja cumprido o cronograma de reuniões a justificativa deverá ser 
registrada em ATA e comunicado a todos os membros com antecedência de no mínimo 
24 horas. Para alteração do cronograma de reuniões será necessária a aprovação da 

80



 

 

 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | projetos@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

maioria dos membros, a justificativa da mudança deverá ser registrada na ATA com 
assinatura dos membros aprovando a alteração do cronograma. 

Os assuntos tratados pela comissão deverão ser guardados em sigilo ético por 
todos os membros. 

Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias 
para tratar de assuntos que exijam discussões emergentes e urgentes, podendo ser 
convocadas pela Diretoria Geral, Diretoria Técnica, Diretoria de qualquer área, pelo 
Presidente e Vice-Presidente e deverão ser registradas em ATA. Após as reuniões 
realizadas, no prazo máximo de 48 horas, enviar as ATAS devidamente assinadas ao 
Setor de Comissões. 

O quorum para reunião deverá ser de 50% mais um do total de membros da 
comissão. Só poderão ocorrer reuniões, quer ordinária ou extraordinária, com a presença 
de seu Coordenador/Presidente ou Vice. Sempre relatar em ATA a justificativa da 
ausência do coordenador/presidente. 

Todas as Comissões adotarão instrumentos de gestão e acompanhamento dos 
seus resultados, dentre os quais destacamos: 

Documentos de registro das ações (atas, lista de presença, etc.); e 

Regimento Interno de funcionamento das comissões. 

Cada comissão terá seu próprio Regimento, dispondo sobre seu funcionamento, 
o qual será implantado pela comissão de cada uma delas. 

Na sequência são apresentadas as particularidades de cada comissão a ser 
implantada no Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU). 
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2.1.1 Comissão de Análise e Revisão de Prontuários  

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Revisão de 
Prontuário 

Atende a resolução do 
CFM No. 1638/2002, que 
define o que é prontuário 
médico e torna obrigatória 
a criação da Comissão de 
Revisão de Prontuários. A 
comissão tem como 
finalidade a condução dos 
processos de avaliação 
dos aspectos éticos e 
legais dessas resoluções. 

Diretor Técnico 
 
Dois Enfermeiros 
 
Dois Médicos 
 
Um representante da 
equipe multiprofissional 
 
Responsável SAME 

15 dias Bimestral 

 
No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Comissão de Revisão de 

Prontuários, onde é possível observar como a comissão guiará seus trabalhos e quais 
os mecanismos previstos para a melhoria contínua e para a divulgação das ações 
realizadas pela comissão. 

 
 

2.1.2 Comissão de Verificação de Óbitos  

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Revisão de 

Óbitos 

Analisar os óbitos 
ocorridos em instituições 
hospitalares e UPA para 
traçar o perfil das mortes 
nestes locais, permitindo 
que se estabeleçam 
protocolos preventivos e 
terapêuticos, a fim de 
diminuir o número de 
óbitos nestas unidades de 
saúde. 

Diretor Técnico 
Dois Enfermeiros 
Dois Médicos 
Um representante da 
equipe multiprofissional 
 

15 dias Bimestral 

 

 No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Comissão de Investigação 
de Óbitos, onde é possível observar como a comissão guiará seus trabalhos e quais os 
mecanismos previstos para a melhoria contínua e para a divulgação das ações 
realizadas pela comissão. 
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2.1.3 Comissão de Ética Médica 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
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, 
bem como sua 
liberdade, iniciativa e 
qualidade do 
atendimento oferecido 
aos pacientes 
respeitem os preceitos 
éticos e legais 

Diretor Geral, 
Diretor Técnico, 
Diretor Clínico, 
Dois Representantes da 
Gestão. 

15 dias Mensal 

 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Comissão de Ética Médica, 
onde é possível observar como a comissão guiará seus trabalhos e quais os mecanismos 
previstos para a melhoria contínua e para a divulgação das ações realizadas pela 
comissão. 
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2.1.4 Comissão de Ética em Enfermagem 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Ética de 

Enfermagem 

Assegurar uma 
assistência de 
enfermagem ética, 
científica e 
comprometida com a 
qualidade na 
assistência prestada ao 
usuário, sem perder o 
foco na humanização 
da assistência. 

Dois Enfermeiros 
 
Quatro Técnicos em 
Enfermagem 
 
Um Auxiliar de 
Enfermagem (se houver) 
 

15 dias Mensal 

 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Comissão de Ética 
Enfermagem, onde é possível observar como a comissão guiará seus trabalhos e quais 
os mecanismos previstos para a melhoria contínua e para a divulgação das ações 
realizadas pela comissão. 

 

2.1.5 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão 
Controle de 
Infecções 

Hospitalares 

Tem como finalidade o 
desenvolvimento das 
ações programadas de 
controle de Infecções. 

Diretor Geral 
Médico Infectologista, 
Diretor Clínico, 
Médico 
Enfermeiro. 
Farmacêutico 
Bioquímico, 
 
 

15 dias Mensal 

 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Comissão de Controle e 
Infecção Hospitalar (CCIH), onde é possível observar como a comissão guiará seus 
trabalhos e quais os mecanismos previstos para a melhoria contínua e para a divulgação 
das ações realizadas pela comissão. 
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2.1.6 Comissão de Residência Médica (COREME)  

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 
Frequência 

das Reuniões 

Comissão de 
Residência 

Médica - 
COREME 

Tem como 
finalidade o 
desenvolvimento 
das ações 
direcionadas a 
definição de 
normas e 
procedimentos 
para regulamentar 
e acompanhar o 
desenvolvimento 
das Residências 
Médicas. 

Um Coordenador Geral, 
que será o Presidente, e 
seu respectivo Vice;  
 
Um supervisor de cada 
área dos Programas de 
Residência Médica e seu 
respectivo vice supervisor;  
 
Um representante dos 
residentes de cada área 
dos Programa de 
Residência Médica e seus 
respectivos suplentes, 
escolhidos entre seus 
pares;  
 
Um representante da 
Direção do hospital e seu 
respectivo suplente; 
 
Um representante da 
instituição de ensino 
superior.  

30 dias Bimestral 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Comissão de Residência 
Médica (COREME), onde é possível observar como a comissão guiará seus trabalhos e 
quais os mecanismos previstos para a melhoria contínua e para a divulgação das ações 
realizadas pela comissão. 

 

2.1.7 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão 
Interna De 

Prevenção De 
Acidentes 

A CIPA é obrigatória em todas 
as organizações privadas ou 
públicas classificadas como grau 
de risco 3 (NR5 da Portaria 
9.214/78) e que possuem 20 ou 
mais funcionários. Tem como 
finalidade treinar os membros 
tanto por parte do empregador 
como dos empregados, segundo 
orientação do Ministério do 
Trabalho, para alcançar o 
objetivo de acidente zero. 

Representantes 
da Gestão, 
Colaboradores 
eleitos. 

30 dias Mensal 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes, onde é possível observar como a comissão guiará seus 
trabalhos e quais os mecanismos previstos para a melhoria contínua e para a divulgação 
das ações realizadas pela comissão. 
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2.1.8 Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU) 

 Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Residência 

Multiprofissional 
- COREMU 

Tem como 
finalidade o 
desenvolvimento 
das ações 
direcionadas a 
definição de 
normas e 
procedimentos 
para regulamentar 
e acompanhar o 
desenvolvimento 
das Residências 
Multiprofissionais. 

Um coordenador e um vice 
coordenador, que 
responderão pela 
Comissão;  
Os coordenadores de 
todos os Programas de 
Residência 
Multiprofissionais - PRMU;  
Representante e suplente 
de Profissionais de Saúde 
Residentes de cada 
PRMU;  
Representante e suplente 
de tutores de cada PRMU;  
Representante e suplente 
de preceptores de cada 
PRMU;  
Representante do gestor 
local de saúde.  

30 dias Bimestral 

 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Comissão de Residência 
Multiprofissional (COREMU), onde é possível observar como a comissão guiará seus 
trabalhos e quais os mecanismos previstos para a melhoria contínua e para a divulgação 
das ações realizadas pela comissão. 

 

2.1.9 Serviço Especializado em Engenharia de Segurança em Medicina do 
Trabalho - SESMT 

 Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Serviço 
Especializado em 
Engenharia de 
Segurança em 
Medicina do 
Trabalho 

 

Tem como 
finalidade 
promover a saúde 
e proteger a 
integridade do 
trabalhador no 
local de trabalho. 

Um enfermeiro do trabalho 
 
Um médico do trabalho 
 
Um engenheiro de 
segurança do trabalho 
 
Quatro técnicos de 
segurança do trabalho 
 
Um Auxiliar de 
enfermagem do trabalho  

5 dias Mensal 
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No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno do Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho (SESMT), onde é possível observar 
como a comissão guiará seus trabalhos e quais os mecanismos previstos para a melhoria 
contínua e para a divulgação das ações realizadas pela comissão. 

 

2.1.10 Comissão de Documentação Médica e Estatística 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Documentação 

Médica e 
Estatística 

Ordenar a formulação de 
diretrizes para a escolha e 
implantação de documentos 
a serem utilizados na 
composição dos prontuários 
médicos dos pacientes, 
orientar e sugerir a correta 
maneira de seu 
preenchimento e propor, a 
partir dos dados levantados 
nos atendimentos médicos 
registrados e nos 
prontuários, a geração de 
relatórios estatísticos úteis 
para o conhecimento 
qualitativo e quantitativo do 
funcionamento da 
instituição, subsidiando 
também a pesquisa científica 
em saúde 

Diretor Geral do 
Hospital 
 
Gerente de 
Enfermagem do 
Hospital  
 
Coordenador Médico 
do Pronto Socorro 
do Hospital  
 
Coordenador Médico 
Clínica Médica  
 
Coordenador Médico 
Unidade de Terapia 
Intensiva 

30 dias Mensal 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Comissão de 
Documentação Médica e Estatística, onde é possível observar como a comissão guiará 
seus trabalhos e quais os mecanismos previstos para a melhoria contínua e para a 
divulgação das ações realizadas pela comissão. 

 

2.1.11 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comitê de Ética 
em Pesquisa 

 

Tem como 
finalidade defender 
os interesses dos 
participantes da 
pesquisa em sua 
integridade e 
dignidade e para 
contribuir no 
desenvolvimento 
da pesquisa dentro 
dos padrões 
éticos. 

Um representante da 
direção 
 
Cinco profissionais da 
equipe multidisciplinar com 
experiência em pesquisa 
 
Um representante dos 
usuários 
 
Um funcionário 
administrativo 

30 dias Mensal 
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No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno do Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP), onde é possível observar como a comissão guiará seus trabalhos e 
quais os mecanismos previstos para a melhoria contínua e para a divulgação das ações 
realizadas pela comissão. 

 

2.1.12 Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN) / Comissão de 
Nutrição Enteral e Parenteral  

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Equipe 
Multiprofissional 

de Terapia 
Nutricional 

Normatizar as 
indicações, o uso e o 
controle do suporte 
nutricional dentro do 
hospital. 

Representante serviço 
de Enfermagem  
 
Representante serviço 
médico 
 
Representante do 
Serviço de Nutrição 
 
Representante do 
Serviço de Farmácia 

30 dias Mensal 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Equipe Multiprofissional de 
Terapia Nutricional (EMTN) / Comissão de Nutrição Enteral e Parenteral, onde é possível 
observar como a comissão guiará seus trabalhos e quais os mecanismos previstos para 
a melhoria contínua e para a divulgação das ações realizadas pela comissão. 

 

 

 

2.1.13 Comissão de Farmácia e Terapêutica 
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Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Farmácia e 
Terapêutica 

Monitorar e promover 
a qualidade no uso 
dos medicamentos, 
com segurança e 
efetividade, propondo 
ações voltadas à 
promoção do 
uso racional de 
medicamentos. 

Quatro Representantes 
serviço de Enfermagem  
 
Cinco Representantes 
serviço médico 
(Intensivistas, Diretor 
técnico, Diretor Clínico 
e Infectologista- CCIH) 
 
Dois Representantes 
do Serviço de Farmácia 
 
Representante da 
Administração  
 
Representante do setor 
de compras 
 
Representante do 
Serviço de educação 
permanente 

30 dias Trimestral 

 
 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Comissão de Farmácia e 
Terapêutica, onde é possível observar como a comissão guiará seus trabalhos e quais 
os mecanismos previstos para a melhoria contínua e para a divulgação das ações 
realizadas pela comissão. 
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2.1.14 Comissão de Proteção Radiológica 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Proteção 

Radiológica 

Revisar de forma 
sistemática o Plano de 
Proteção Radiológica 
do Hospital para 
garantir que os 
equipamentos sejam 
utilizados e os 
procedimentos 
executados 
observando-se os 
regulamentos vigentes 
da proteção 
radiológica, além de 
recomendar as 
medidas cabíveis para 
o uso seguro dos 
equipamentos 
emissores de radiação 
existentes na 
instituição. 

Um Representante do 
serviço de Enfermagem  
 
Dois Representantes 
serviço médico com 
conhecimento em 
radiologia 
 
Um Representante 
serviço médico 
 
Um Representante da 
Administração  
 
Um Representante do 
SESMT 
 
Dois técnicos do serviço 
de radiologia 
 
Diretor clínico 

30 dias Mensal 

 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Comissão de Proteção 
Radiológica, onde é possível observar como a comissão guiará seus trabalhos e quais 
os mecanismos previstos para a melhoria contínua e para a divulgação das ações 
realizadas pela comissão. 
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2.1.15 Comissão de Biossegurança 

 Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 
Frequência 

das Reuniões 

Comissão de 
Biossegurança 

Tem como 
finalidade o 
desenvolvimento 
das ações 
direcionadas a 
definição de 
procedimentos de 
biossegurança. 

Representante da 
Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar - 
CCIH;  
Representante da 
Comissão de Prevenção 
de Riscos de Acidentes 
com Perfurocortantes;  
Representante da 
Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes 
– CIPA;  
Representante da 
Comissão de Proteção 
Radiológica;  
Representante do 
Laboratório Clínico;  
Representante da 
Agência Transfusional;  
Representante da Divisão 
de Enfermagem;  
Representante da Divisão 
Médica; 
Responsável pelo Plano 
de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de 
Saúde da instituição. 
 

30 dias Trimestral 

 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Comissão de 
Biossegurança, onde é possível observar como a comissão guiará seus trabalhos e quais 
os mecanismos previstos para a melhoria contínua e para a divulgação das ações 
realizadas pela comissão. 
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2.1.16 Comissão de Resíduos de Serviços de Saúde  

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Gerenciamento 
de Resíduos de 

Serviços de 
Saúde 

Coordenar, normatizar, 
supervisionar, orientar e 
fiscalizar todas as 
questões relativas ao 
gerenciamento de 
resíduos desta 
instituição. 
 

Dois enfermeiros 
Um nutricionista 
Um farmacêutico 
Um médico 
Dois representantes do 
serviço de higienização e 
hotelaria 
Um representante da 
gestão de pessoas 
Um representante da 
administração 
Um representante da 
manutenção. 

15 dias Mensal 

 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Comissão de Resíduos de 
Serviços de Saúde, onde é possível observar como a comissão guiará seus trabalhos e 
quais os mecanismos previstos para a melhoria contínua e para a divulgação das ações 
realizadas pela comissão. 

 

2.1.17 Comitê Transfusional  

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comitê 
Transfusional 

Monitorar a prática 
hemoterápica no 
hospital, incluindo 
atividade educacional 
e de hemovigilância e 
a elaboração de 
protocolos de 
atendimento de rotina 
hemoterápica. 

Representante do 
serviço de Enfermagem  
 
Representante serviço 
médico  
 
Representante da 
Administração  
 
Representante do 
Laboratório de Análises 
Clínicas  

30 dias Mensal 

 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno do Comitê Transfusional, 
onde é possível observar como a comissão guiará seus trabalhos e quais os mecanismos 
previstos para a melhoria contínua e para a divulgação das ações realizadas pela 
comissão. 
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2.1.18 Comitê de Investigação do Óbito Materno e Infantil 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 
Frequência 

das Reuniões 

Comitê de 
Investigação do 
Óbito Materno e 

Infantil 

Tem como 
finalidade identificar 
todos os óbitos 
maternos e 
neonatais e apontar 
medidas de 
intervenção para a 
sua redução na 
instituição. 

Um Representante do 
serviço de assistência 
social; 
 
Um representante do 
núcleo de qualidade e 
segurança do paciente 
  
Quatro Representantes 
do serviço de 
Enfermagem - pronto-
atendimento da 
obstetrícia, maternidade, 
do centro obstétrico e da 
neonatologia 
  
Dois Representante do 
serviço Médico - obstetra 
da maternidade e  
neonatologista da 
pediatria 

30 dias 
 

Mensal 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno do Comitê de Investigação do 
Óbito Materno e Infantil, onde é possível observar como a comissão guiará seus 
trabalhos e quais os mecanismos previstos para a melhoria contínua e para a divulgação 
das ações realizadas pela comissão. 

 

2.1.19 Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Núcleo de 
Qualidade e 
Segurança 
do Paciente 

Promover e apoiar 
a implementação 
de ações voltadas 
à qualidade da 
assistência e 
segurança do 
paciente. 

Representante do Serviço 
Médico; 
 
Representantes do Serviço de 
Enfermagem; 
 
Representante da Administração; 
 
Representante do Serviço de 
Farmácia; 
 
Representante do Serviço de 
Laboratório de Análises Clínicas; 
 
Representante do Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar. 
 

30 dias Mensal 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno do Núcleo de Qualidade e 
Segurança do Paciente, onde é possível observar como a comissão guiará seus 
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trabalhos e quais os mecanismos previstos para a melhoria contínua e para a divulgação 
das ações realizadas pela comissão. 

 

2.1.20 Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar  

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Núcleo de 
Vigilância 

Epidemiológica 

Planejar e executar 
das atividades de 
epidemiologia 
hospitalar, incluindo a 
vigilância 
epidemiológica das 
doenças de notificação 
compulsória /ou outros 
agravos de interesse 
para a saúde pública. 

Representante do 
serviço de Enfermagem  
 
Representante serviço 
médico  
 
Representante da 
Administração  
 
Representante de 
estatística 

30 dias Mensal 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno do Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica Hospitalar, onde é possível observar como a comissão guiará seus 
trabalhos e quais os mecanismos previstos para a melhoria contínua e para a divulgação 
das ações realizadas pela comissão. 

 

2.1.21 Comissão Interna de Qualidade 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão 
Interna De 
Qualidade 

Realizar a avaliação e 
aprovação de todos os 
protocolos clínicos e 
regulamentos internos, bem 
como manuais de normas e 
rotinas para o hospital. Todas 
as decisões deverão ser 
baseadas nos relatórios de 
indicadores de desempenho por 
áreas e também indicadores 
relacionados a segurança do 
paciente, visando melhor 
atender as ações de melhoria 
da assistência ao paciente. 

Diretor Geral 
 

Diretor Técnico 
 

Coordenador de 
Enfermagem  
 

Enfermeiro do Núcleo 
Interno de Regulação 
(NIR) 
 

Coordenadores 
Unidades de Terapia 
Intensiva 

30 dias Mensal 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Comissão Interna de 
Qualidade, onde é possível observar como a comissão guiará seus trabalhos e quais os 
mecanismos previstos para a melhoria contínua e para a divulgação das ações 
realizadas pela comissão. 
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2.1.22 Comissão de Padronização de Produtos para Saúde 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Padronização 
de Produtos 
para Saúde 

Normatizar e 
regulamentar à 
padronização 
de 
medicamentos 
e materiais 
médico-
hospitalares. 

Representante serviço de 
Enfermagem  
 

Representante serviço médico 
 

Representante do Serviço de 
Farmácia 
 

Representante da Administração  
 

Representante do Almoxarifado 
 

Representante do Laboratório de 
Análises Clínicas  
 

Representante do Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar 

30 dias Mensal 

 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Comissão de 
Padronização de Produtos para Saúde, onde é possível observar como a comissão 
guiará seus trabalhos e quais os mecanismos previstos para a melhoria contínua e para 
a divulgação das ações realizadas pela comissão. 

 

2.1.23 Comissão de Prevenção e Cuidados com a Integridade da Pele 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 
Frequência 

das Reuniões 

Comissão de 
Prevenção e 

Cuidados 
com 

Integridade 
da Pele 

Tem como finalidade 
oferecer um atendimento 
de qualidade ao paciente 
portador de lesões, 
através da padronização 
de saberes entre os 
profissionais do Hospital, 
assim como, prevenir o 
surgimento de lesões 
evitáveis nos pacientes 
desta instituição. 

Um Representante do 
serviço de fisioterapia; 
 

Um representante do 
serviço de farmácia 
  
Um Representante do 
serviço de nutrição 
 

Três Representantes 
do serviço de 
Enfermagem;  
 

Um Representante do 
serviço Médico; 

30 dias 
 

Mensal 

 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Comissão de Prevenção e 
Cuidados com a Integridade da Pele, onde é possível observar como a comissão guiará 
seus trabalhos e quais os mecanismos previstos para a melhoria contínua e para a 
divulgação das ações realizadas pela comissão. 
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2.1.24 Comitê de Gerenciamento dos Pacientes com Risco para Longa 
Permanência Hospitalar  

 Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comitê de 
Gerenciamento 
dos Pacientes 
com Risco para 
Longa 
Permanência 
Hospitalar 

Tem como 
finalidade realizar 
o gerenciamento 
dos pacientes com 
risco para longa 
permanência 
hospitalar. 

Um representante do NIR 
 
Um representante do 
serviço médico 
 
Um representante do 
serviço de enfermagem 
 
Um representante do 
serviço de assistente social 
 
Um enfermeiro 
 
Um assistente social 

30 dias Semanal 

 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno do Comitê de Gerenciamento 
dos Pacientes com Risco para Longa Permanência Hospitalar, onde é possível observar 
como a comissão guiará seus trabalhos e quais os mecanismos previstos para a melhoria 
contínua e para a divulgação das ações realizadas pela comissão. 

 

2.1.25 Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplantes – CIHDOTT 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão Intra-
Hospitalar de 

Doação de 
Órgãos e 

Tecidos para 
Transplantes 

Desenvolver atividades 
no processo de 
detecção de pacientes 
para doação e captação 
de órgãos e organizar 
atividades de 
orientação e 
conscientização para 
busca ativa diária de 
pacientes com morte 
encefálica e coração 
parado. 

Representante serviço 
de Enfermagem  
 
Representante serviço 
médico 
 
Representante do 
Serviço Social 
 
Representante do 
Serviço de Psicologia 

30 dias Trimestral 

 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Comissão Intra-hospitalar 
de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), onde é possível observar 
como a comissão guiará seus trabalhos e quais os mecanismos previstos para a melhoria 
contínua e para a divulgação das ações realizadas pela comissão. 
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2.1.26 Núcleo Interno de Regulação (NIR)  

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Núcleo 
Interno de 
Regulação 

Constituir a interface com as Centrais 
de Regulação SISREG Ambulatorial e 
de Internação para delinear o perfil de 
complexidade da assistência, além de 
buscar vagas de internação e apoio 
diagnóstico e terapêutico fora do 
hospital para os pacientes internados, 
quando necessário. 

04 médicos 
reguladores 
 
04 enfermeiros 
reguladores 
 
02 assistentes 
administrativos 

30 dias Mensal 

 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno do Núcleo Interno de 
Regulação (NIR), onde é possível observar como a comissão guiará seus trabalhos e 
quais os mecanismos previstos para a melhoria contínua e para a divulgação das ações 
realizadas pela comissão. 

 

2.1.27 Comissão de Acidentes com Material Biológico (CAMB) 

Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Acidentes 
com Material 
Biológico 
(CAMB) 

Tem como 
finalidade realizar o 
acompanhamento 
dos acidentes com 
material biológico, 
definir estratégias 
para reduzir ou 
eliminar os riscos 
relacionados à 
ocorrência de 
acidentes com 
material biológico. 

Um representante do SESMT 
 
Um representante da CIPA 
 
Um representante do serviço 
de enfermagem 
 
Um representante da 
comissão de biossegurança 
 
Um representante do serviço 
de médico 
 
Um representante da direção 
 
Um representante da CCIH 

30 dias Mensal 

 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Comissão de Acidentes 
com Material Biológico (CAMB), onde é possível observar como a comissão guiará seus 
trabalhos e quais os mecanismos previstos para a melhoria contínua e para a divulgação 
das ações realizadas pela comissão. 
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2.1.28 Comitê de Compliance 

 Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comitê de 
Compliance 

Tem como finalidade 
aconselhar, apoiar e 
identificar pontos de 
aprimoramento do 
programa de Compliance 
e violações de 
Compliance dentro da 
instituição. 

Um membro independente 
 
Um membro eleito  
 
Quatro membros nomeados 
pelo conselho de 
administração/direção 
 
Um membro do 
conselho/direção 

30 dias Bimestral 

 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno do Comitê de Compliance, 
onde é possível observar como a comissão guiará seus trabalhos e quais os mecanismos 
previstos para a melhoria contínua e para a divulgação das ações realizadas pela 
comissão. 

 

2.1.29 Comissão de Processamento de Produtos de Saúde (CPPS) 

 Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão de 
Processamento 
de Produtos de 
Saúde (CPPS) 

Tem como finalidade 
estabelecer normas e 
rotinas para o 
processamento de 
produtos para a saúde no 
âmbito hospitalar, bem 
como prover meios de 
rastreabilidade em todas 
as suas etapas; e 
assessorar as demandas 
dos serviços que realizam 
o processamento de 
produtos para a saúde, 
visando à segurança do 
paciente e dos 
profissionais envolvidos, 
seguindo os requisitos de 
boas práticas. 

Um representante da 
diretoria do serviço de 
saúde; 

Responsável pelo CME; 

Um representante do 
serviço de enfermagem; 

Um representante da 
equipe médica; 

Um representante da 
CCIH. 

30 dias Mensal 

 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Comissão de 
Processamento de Produtos de Saúde (CPPS), onde é possível observar como a 
comissão guiará seus trabalhos e quais os mecanismos previstos para a melhoria 
contínua e para a divulgação das ações realizadas pela comissão. 
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2.1.30 Comissão Regional de Sistemas de Informação do Câncer (CR SINC) 

 Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão 
Regional de 
Sistemas de 
Informação 
do Câncer 
(CRSINC) 

Tem como 
finalidade realizar a 
supervisão regional 
do Sistema 
Nacional de 
Informação de 
Câncer (SISCAN) e 
acompanhamento 
do paciente 
oncológico do seu 
diagnóstico ao 
primeiro 
tratamento. 

Coordenador ou pessoa 
equivalente do serviço de 
oncologia 

Um representante do serviço 
médico de oncologia 

Um representante do serviço 
de enfermagem da oncologia 

Um representante da equipe 
multidisciplinar da oncologia 

Um representante da regional 
de saúde em que a instituição 
está inserida 

Um representante da 
secretaria municipal de saúde. 

30 dias Mensal 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Comissão Regional de 
Sistemas de Informação do Câncer (CR SINC), onde é possível observar como a 
comissão guiará seus trabalhos e quais os mecanismos previstos para a melhoria 
contínua e para a divulgação das ações realizadas pela comissão. 

 

2.1.31 Outras Comissões - Comissão de Gestão de Risco 

 Nome da 
Comissão 

Objetivo Membros 
Prazo 

implantação 

Frequência 
das 

Reuniões 

Comissão 
de gestão 
de risco 

Tem como finalidade 
assessorar a Direção 
do Hospital na 
formulação de 
políticas nas áreas de 
tecnovigilância, 
farmacovigilância, 
hemovigilância, 
controle de infecção 
hospitalar, resíduos e 
saneantes, saúde 
ocupacional e para 
riscos relacionados 
aos processos. 

Um representante da direção 

Um representante do serviço de 
enfermagem 

Um representante do serviço 
médico 

Um representante da gestão de 
pessoas 

Um representante do Núcleo de 
Segurança do Paciente 

Um representante da CCIH 

Um representante da equipe 
multidisciplinar 

30 dias Mensal 

No ANEXO VIII apresentamos o Regimento Interno da Comissão de Gestão de 
Risco, onde é possível observar como a comissão guiará seus trabalhos e quais os 
mecanismos previstos para a melhoria contínua e para a divulgação das ações 
realizadas pela comissão. 
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2.2 Qualidade Subjetiva: Avalia medidas de promoção da relação humana e apoio 
social na comunidade interna e externa do Hospital: Acolhimento e Atendimento 

2.2.1 Acolhimento 

2.2.1.1 Manual com Indicação das Formas de Notificação, Recepção, Orientação 
Social e Apoio Psicossocial aos Usuários e Familiares na Emergência, Conforme 
Classificação de Risco 

Com relação à instrução aos usuários, a Unidade contará com as seguintes 
iniciativas: 

ACOLHIDA 

Buscaremos trabalhar para que a passagem dos usuários na Unidade seja 
satisfatória, para tal será oferecido um atendimento adequado e eficiente. Vamos 
oferecer todos os nossos recursos humanos e tecnológicos, no sentido da rápida 
recuperação. Caso tenha alguma dúvida, a equipe de Enfermagem, de Serviço Social, 
apoio psicossocial ou da administração da Unidade será capacitada para acolher os 
pacientes e familiares. 

Será dado aos usuários instrução com definição de horários, critérios e medidas 
de controle de risco para as visitas aos usuários. 

HUMANIZAÇÃO 

A Política Nacional de Humanização atua a partir de orientações clínicas, éticas e 
políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho. 

Acolher é reconhecer o que o traz como legítima e singular necessidade de saúde. 
O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e 
usuários/população. Como valor das práticas de saúde, o acolhimento é construído de 
forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a 
construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, 
trabalhador/equipes e usuário com sua rede socioafetiva. 

Com uma escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores às necessidades do 
usuário, é possível garantir o acesso oportuno desses usuários a tecnologias adequadas 
às suas necessidades, ampliando a efetividade das práticas de saúde. Isso assegura, 
por exemplo, que todos sejam atendidos com prioridades a partir da avaliação de 
vulnerabilidade, gravidade e risco. 

Além de preocupar-se com a saúde, preocupa-se também com as suas 
dimensões psicológica e espiritual. Portanto, colocamos à disposição dos pacientes e 
seus familiares uma equipe orientada. Independente das visitas regulares a todos os 
pacientes internados, os usuários poderão solicitar um atendimento especial através de 
um chamado através de procedimento próprio. 
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Os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei e os serviços de saúde 
devem incentivar o conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos 
em todas as fases do cuidado, desde a recepção até a alta. 

Todo cidadão tem direito a uma equipe que cuide dele, de ser informado sobre 
sua saúde e também de decidir sobre compartilhar ou não sua dor e alegria com sua 
rede social. 

 ACOMPANHANTES 

O acompanhante deverá ser prescrito pelo Médico. 

INFORMAÇÕES SOBRE PACIENTES 

Informações sobre o estado de saúde dos pacientes serão fornecidas somente 
pelo Médico Hospitalista nos horários de visita. 

SERVIÇO DE RECEPÇÃO 

O paciente externo dará entrada pela recepção, na recepção o paciente ou o 
responsável deverá efetuar os seguintes registros para atendimento: 

a) Solicitação dos documentos de identificação do paciente: carteira de identidade 
e/ou certidão de nascimento e Cartão nacional de Saúde. Preencher de forma legível, 
ágil, correta e completa a ficha de atendimento manual e/ou via sistema (utilizando 
documento do paciente); 

b) Preenchimento e/ou se, reincidente, confirmação para atualização dos dados 
do paciente na ficha ou Boletim de Atendimento de Urgência. 

c) Encaminhamento da ficha para o enfermeiro realizar a Classificação de Risco 
e dar andamento ao processo de atendimento ao Paciente.  

d) As liberações para as saídas são representadas pelas pessoas tratadas. Neste 
momento são feitos os registros de saída ou transferências/referências a outros serviços. 

No Boletim/ficha de Atendimento, é obrigatório constar os seguintes registros: 

• A assinatura do paciente ou responsável pelo paciente; 

• CID (Código Internacional de Doença); 

• Assinatura do Médico Atendente com carimbo e CRM (número de Registro 
junto ao      Conselho Regional de Medicina);  

• Procedimentos adotados; 

• Exames efetuados. 

Os Boletins/fichas de Atendimento são separados por ordem alfabética, e 
encaminhados para o Departamento Administrativo, setor de Faturamento de Contas. 
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ORIENTAÇÃO SOCIAL E APOIO PSICOSSOCIAL AOS USUÁRIOS E 
FAMILIARES 

A Política Nacional de Humanização define o acolhimento como um modo de 
operar nos processos de trabalho em saúde de forma a atender a todos que procuram 
os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo no serviço uma postura capaz 
de acolher, escutar e pactuar respostas mais adequadas aos usuários. Implica prestar 
um atendimento com resolutividade e responsabilização, orientando, quando for o caso, 
o paciente e a família em relação a outros serviços de saúde para a continuidade da 
assistência e estabelecendo articulações com esses serviços para garantir a eficácia 
desses encaminhamentos. 

Isso significa que todas as pessoas que procurarem um serviço de saúde devem 
ser acolhidas por um profissional da equipe técnica, que ouvirá e identificará a 
necessidade do indivíduo. Devem ser levadas em conta as expectativas do indivíduo e 
avaliados os riscos. A partir daí, o profissional deve se responsabilizar em dar uma 
resposta ao problema, de acordo com as necessidades apresentadas e os recursos 
disponíveis no serviço. 

O Ministério da Saúde ressalta que avaliar riscos e 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 necessitar de atendimento prioritário devido ao seu maior grau de risco e 
vulnerabilidade.  

Importante ressaltar que o acolhimento psicossocial é uma prioridade, e 
importante dar suporte aos familiares que estão acompanhando o paciente bom 
atendimento. 

Define ainda que a Avaliação com Classificação de Risco determine a agilidade 
no atendimento a partir da análise do grau de necessidade do usuário, proporcionando 
atenção centrada no nível de complexidade e não na ordem de chegada. 

 

2.2.1.2 Instrução com Definição de Horários, Critérios e Medidas de Controle de 
Risco para as Visitas aos Pacientes 

As questões de acesso à Unidade devem ser observadas quanto às necessidades 
dos pacientes, dos acompanhantes, dos profissionais e dos serviços para o seu 
adequado funcionamento. As sinalizações seguirão de acordo com a Portaria nº 1020, 
de 13 de maio de 2009. 

As placas para orientação são muito importantes, pois facilitam o acesso, orientam 
os profissionais, os pacientes, os acompanhantes e garantem o perfeito funcionamento. 
Será elaborado protocolo com as divulgações das informações: Sinalizações, Manual de 
Informação ao Usuário, contendo os Direitos e Deveres dos pacientes e familiares, local 
e horário de refeições, horário de visita o qual será impresso e arquivado na 
Administração hospitalar. 
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HORÁRIO DE VISITAS 

Os pacientes poderão receber visitas no período da manhã, das 10hs às 11hs, no 
período da tarde, das 14hs às 16hs e no período da noite, das 20hs às 20hs30min. 

INFORMAÇÕES SOBRE PACIENTES 

Informações sobre o estado de saúde dos pacientes serão fornecidas somente 
pelo Médico Hospitalista nos horários de visita. 

Apresentamos no ANEXO IX o Manual de Rotina de Acolhimento ao Usuário, o 
Protocolo de Acolhimento e Classificação de Risco, bem como a descrição de seu 
funcionamento encontra-se no ANEXO II presente Plano de Trabalho. 
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2.2.2 Atendimento  

2.2.2.1 Proposta para Implantação de Orientações Quanto às Formas de 
Acomodação e Conduta para os Acompanhantes 

Os pacientes menores de 18 anos, idosos e portadores de deficiência terão o 
direito garantido de acompanhante, que terá direito a acomodações adequadas e às 
principais refeições durante a internação do paciente em tratamento na unidade. Os 
principais direitos são: 

Sendo criança ou adolescente: 

• Ter mãe e pai considerados defensores dos seus interesses, participando ativamente 
nas decisões relativas aos procedimentos diagnósticos, terapêuticos e anestésicos, 
recebendo todas as informações e esclarecimentos pertinentes, salvo quando existir 
determinação judicial em contrário; 

• Poder desfrutar de acompanhamento de seu currículo escolar e de alguma forma de 
recreação; 

• Não ser exposto aos meios de comunicação sem sua expressa vontade e a de seus 
pais ou responsáveis. 

Sendo recém-nascido: 

• Não ser separado de sua mãe ao nascer, salvo quando o próprio recém-nascido ou sua 
mãe necessitarem de cuidados especiais. 

• Receber aleitamento materno exclusivo, salvo quando isso representar risco à saúde 
da mãe ou do recém-nascido. 

Sendo idoso: 

•  Obter o cumprimento do disposto nos artigos 16 a 18 do “Estatuto do Idoso” - direito 
ao acompanhante, opção por tratamento que seja mais favorável, bem como o de ser 
atendido por profissionais treinados e capacitados para o atendimento de suas 
necessidades. 

  

 

 

 

 

2.2.2.2 Proposta para Implantação de Ouvidoria Vinculada à SES, com 
Pesquisa de Satisfação 

Instrumentos de pesquisa e organização dos serviços de satisfação dos usuários 
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa de satisfação dos usuários é um instrumento adotado pelo Instituto de 
Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - IDEAS, com o principal intuito de 
conhecer o grau de satisfação dos pacientes que se utilizaram de serviços em unidades 
de saúde sob gestão do IDEAS. 

Realizar pesquisas de satisfação do usuário é uma prática que oferece, no 
mínimo, duas grandes vantagens para o IDEAS, porque elas estabelecem um canal de 
diálogo com os usuários, que passam a se sentir mais considerados e contemplados; 
e o IDEAS ganha mais chances de acertar no oferecimento dos seus produtos e 
serviços, atendendo às demandas reais dos seus pacientes. 

Sabendo de que o usuário pensa e espera do IDEAS, os erros tendem a diminuir, 
os processos são melhores direcionados e os ajustes são realizados partindo de dados 
concretos sobre o que realmente deve ser aperfeiçoado. 

Por isso, existe uma grande diferença entre Pesquisa de Satisfação do Usuário e 
Ouvidoria. 

A ouvidoria trata-se de um canal receptivo aberto para reclamações dos pacientes 
e, também, de seus acompanhantes ou responsáveis legais. Na ouvidoria os problemas 
apresentados, os elogios e críticas são recebidos e solucionados de maneira individual. 

O IDEAS possui canal de ATENDIMENTO AO CIDADÃO em sua página 
eletrônica que pode ser acessada pelo link https://ouvidoria.ideas.med.br/, além da 
Ouvidoria SUS. 

Por outro lado, a pesquisa de satisfação do usuário é pesquisa de opinião, é pró-
ativa, porque o paciente/acompanhante/responsável legal e procurado pelo IDEAS com 
o objetivo de conhecer sua avaliação acerca dos serviços oferecidos em unidades 
hospitalares sob sua gestão. 

Todas as informações colhidas na pesquisa de satisfação do usuário fornecem 
uma base para o progresso do IDEAS, porque busca soluções a partir da opinião direta 
de seus usuários. 
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Fonte: Imagem retirada do site www.ideas.med.br 

  

O PROCESSO DE PESQUISA 

A concepção de uma pesquisa, seu processo de implementação e a análise 
subsequente de resultados coletados podem ser vistas a partir de uma ótica processual, 
resumida na figura 01. De fato, o processo de realização de uma pesquisa resulta numa 
série de decisões que o administrador deve tomar, desde o primeiro momento - de 
concepção da pesquisa - até o uso potencial dos seus resultados para processos de 
melhoria organizacional. 

Em outras palavras, as principais etapas representadas nesta figura referem-se a 
decisões a serem tomadas acerca dos: a) Objetivos da pesquisa (O quê e por que 
mensurar?); b) Os instrumentos de coleta de dados e sua análise (Como coletar e 
analisar os dados?); c) Uso dos resultados da pesquisa para subsidiar decisões 
acerca de melhorias organizacionais, buscando agregar valor público. 

O QUÊ E POR QUE MENSURAR? 

A primeira etapa de uma pesquisa está relacionada com a especificação dos 
objetivos a serem alcançados com a sua aplicação ou, em outras palavras, com a 
resposta às perguntas: “O quê é preciso mensurar? Por que é preciso mensurar?” De 
fato, pesquisas podem ser utilizadas para diversas finalidades, de natureza mais tática, 
avaliando aspectos pontuais dos insumos, processos, serviços/produtos do IDEAS, ou 
de natureza mais geral, abordando percepções acerca da qualidade dos serviços 
prestados pelo IDEAS, ou acerca da sua imagem organizacional como um todo. Logo, 
antes de empreender um esforço de pesquisa, que é sempre um processo custoso e 
dependente de recursos internos e/ou externos à organização, é necessário ter clareza 
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da finalidade da pesquisa e a sua relevância. Dessa forma, os resultados obtidos podem 
desencadear um desejável processo de transformação organizacional, visando agregar 
valor público. 

Por fim, as pesquisas devem ser utilizadas para avaliar os serviços/produtos 
prestados aos públicos-alvo. Várias dimensões e abordagens podem ser incluídas nesta 
etapa. As mais utilizadas, as pesquisas de satisfação, têm como objetivo mensurar a 
qualidade do serviço prestado, tendo em vista as expectativas dos cidadãos-usuários e 
a percepção acerca do modo como o serviço foi prestado. 

  

COMO COLETAR E ANALISAR OS DADOS? 

Experiências analisadas indicam que diversos métodos, quantitativos e 
qualitativos, podem ser utilizados em pesquisas orientadas para o usuário de serviços 
públicos. Esta diversidade perpassa as fontes de dados que podem ser utilizadas, assim 
como os instrumentos de coleta e as técnicas de tratamento e análise dos dados 
coletados. 

Para decidir acerca dos métodos mais adequados de coleta e análise de dados, 
IDEAS leva em consideração uma série de fatores, entre os quais, destacamos: 

a) Finalidade da pesquisa; 

b) Recursos financeiros e organizacionais disponíveis; 

O IDEAS usa o método de coleta de dados QUESTIONÁRIO, reconhecendo as 
seguintes características: 

Instrumento Modelo Vantagens Desvantagens 

Questionário 
Pesquisa de 
satisfação 

Rapidez; Baixo custo 
por respondente; 
Neutralidade; Boa 
representatividade dos 
usuários; os dados 
podem ser coletados de 
diversas formas: e-mail, 
internet, call-center ou 
presencial. 

Não adequado para 
temas mais 
controversos; 
Perguntas mal redigidas 
podem influenciar os 
dados 

Os questionários sondam um grupo de usuários/acompanhantes para saber se 
eles estão satisfeitos com a qualidade dos produtos e serviços à sua disposição. 
Teoricamente, esse tipo de pesquisa considera o usuário como consumidor de serviços, 
e o convida a se manifestar a respeito da qualidade dos serviços e quanto à forma de 
prestação dos mesmos. A pesquisa é adotada pelo IDEAS, para conhecer a satisfação 
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da população em relação aos serviços prestados como um todo, em unidades 
administradas pela entidade. 

Para analisar o recurso à pesquisa de satisfação (via questionário) no âmbito do 
IDEAS se utiliza da métrica que avalia a média das respostas para que se tenha uma 
visão ampla sobre a satisfação do usuário com relação aos serviços prestados pelo 
Instituto. 

SUBSIDIAR DECISÕES 

Se não analisar os dados após a pesquisa, de nada adiantou aplicá-la! 

Através das informações obtidas será possível identificar: 

Oportunidades de melhoria; 

Opiniões; 

Nível de satisfação ou insatisfação; 

Ideias para melhoria da execução dos serviços. 

Com base nisso, as decisões envolvendo a gestão das unidades em saúde 
poderão ser subsidiadas pelas informações encontradas na Pesquisa de Satisfação do 
Usuário. 

OBJETIVO GERAL 

Oferecer aos usuários a oportunidade de opinar a respeito do atendimento e 
serviços prestados pelo IDEAS e avaliar a percepção que os mesmos possuem em 
relação ao funcionamento e a qualidades dos serviços. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Medir a satisfação do usuário em curto prazo; 

Entender como o usuário avalia o serviço prestado pelo Instituto; 

Prevenir usuários insatisfeitos e perda de usuários; 

Melhorar a visibilidade da “marca” do serviço público, especialmente, o prestado 
pelo Sistema Único de Saúde; 

Criar um relacionamento mais próximo com o usuário; 

Investir em estratégias de processos mais assertivas; 

Focar na solução dos problemas apontados pelos usuários; 

ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 
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Mensalmente deverá ser avaliada a PSU, utilizando como instrumento de 
pesquisa um questionário-padrão, aplicada por equipe capacitada em pacientes ou 
acompanhantes de pacientes, registrada em papel, sendo obrigatoriamente anônima, 
apenas com identificação numérica, dividida em quatro grupos de usuários a serem 
pesquisados. 1 

Unidades para aplicação da Pesquisa de Satisfação do Usuário 

SETOR Nº de PSU/mês 

Pacientes ou acompanhantes em atendimento no serviço de urgência e 

emergência 
100 

Pacientes ou acompanhantes de pacientes internados 100 

Pacientes ou acompanhantes de pacientes em atendimento ambulatorial ou SADT 

Externo 
100 

Pacientes ou acompanhantes de pacientes após alta hospitalar  100 

TOTAL DE PSU POR MÊS 400 

Diante disso, os questionários serão elaborados com perguntas claras e 
específicas ao objetivo da pesquisa, setor e público alvo, considerando as diretrizes 
de cada contrato de gestão. 

A quantidade de usuários a serem pesquisados pode variar conforme o 
contrato de gestão. 

 

 MOMENTO DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

Pronto Socorro 
Após a utilização do serviço de urgência e emergência – consulta 
presencial por equipe capacitada; 

Internação 
Durante a utilização do serviço – consulta presencial por equipe 
capacitada; 

Ambulatório/SADT externo 
Após a utilização do serviço ambulatorial ou de diagnóstico – 
consulta presencial por equipe capacitada; 

Pós-alta 
A partir de 72h horas após a alta hospitalar – consulta via 
telefone por equipe capacitada; 

  

PÚBLICO ALVO 

 
1 Os grupos de usuários os quantitativos de pesquisa aplicadas mensalmente, bem 
como o formulário, podem variar de acordo com as exigências e diretrizes 
especificadas em cada Contrato de Gestão. 

109



 

 

 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | projetos@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

Pronto Socorro Pacientes ou acompanhantes de pacientes; 

Internação Pacientes ou acompanhantes de pacientes; 

Ambulatório/SADT externo Pacientes ou acompanhantes de pacientes; 

Pós-alta Pacientes ou acompanhantes de pacientes; 

  

RECURSOS HUMANOS 

Para cada unidade hospitalar 
1 (um) Assistente Social (Coordenadora das atividades de 
PSU) 

Para cada unidade hospitalar 
3 (três) funcionários/Jovens Aprendizes (Aplicadores dos 
questionários) 

  

RECURSOS MATERIAIS 

Para cada unidade hospitalar 01 Sala disponível na unidade hospitalar; 

Para cada unidade hospitalar 01 Computador; 

Para cada unidade hospitalar 01 Telefone; 

Para cada unidade hospitalar 100 formulários/mês para Pronto Socorro; 

Para cada unidade hospitalar 100 formulários/mês para Ambulatório/SADT Externo; 

Para cada unidade hospitalar 100 formulários/mês para Internação; 

Para cada unidade hospitalar 100 formulários/mês para Pós Alta Hospitalar; 

  

PERIODICIDADE DA PESQUISA 

Pronto Socorro Três vezes por semana – 20 pesquisas; 

Internação Três vezes por semana – 20 pesquisas; 

Ambulatório/SADT externo Três vezes por semana – 20 pesquisas; 

Pós-alta Três vezes por semana – 20 pesquisas; 

Obs.: A periodicidade da pesquisa será estabelecida considerando as diretrizes de cada 
contrato de gestão. 
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HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DAS PESQUISAS 

Pronto Socorro Matutino, vespertino e noturno; 

Internação Matutino, vespertino e noturno; 

Ambulatório/SADT externo Matutino, vespertino; 

Pós-alta Matutino e vespertino; 

  

PERIODICIDADE DA AVALIAÇÃO 

Pronto Socorro Mensal; 

Internação Mensal; 

Ambulatório/SADT externo Mensal; 

Pós-alta Mensal; 

  

ESCALA ADJETIVA DE AVALIAÇÃO 

Alternativa Avaliação Peso 

Ótimo 
Forte evidência da qualidade 
investigada; 

2 

Bom 
Boa evidência da qualidade 
investigada; 

1 

Regular 
Média evidência da qualidade 
investigada; 

0 

Ruim 
Pouca evidência da qualidade 
investigada; 

1 

Péssimo 
Nenhuma evidência da qualidade 
investigada; 

2 

  

TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS 

Para obter um indicador de comparação, faça uma média ponderada do 
desempenho de cada item isoladamente, indicando o peso para cada alternativa da 
escala, conforme planilha de tabulação disponibilizada pelo IDEAS às unidades. 
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 ORIENTAÇÕES: 

O resultado SATISFATÓRIO será apurado a partir da divisão do PESO TOTAL 
(PT) pelo PESO SATISFATÓRIO (PS). 

O resultado INSATISFATÓRIO será apurado a partir da divisão do PESO TOTAL 
(PT) pelo PESO INSATISFATÓRIO (PI). 

A alternativa REGULAR é neutra, por isso seu PESO é igual a ZERO; 

Após a apuração dos resultados individuais de cada setor/item avaliado é possível 
estabelecer o percentual de satisfação/insatisfação de toda a unidade (Ambulatório, 
Pronto Socorro, Internação e Pós Alta Hospitalar), a partir da construção de uma média; 

Considera-se SATISFATÓRIAS as alternativas BOM e ÓTIMO. 

Considera-se INSATISFATÓRIAS as alternativas RUIM e PÉSSIMO. 

Observação: Nesse caso, a tabulação permite a comparação do desempenho 
entre os itens avaliados. 

  

RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

O IDEAS tem como compromisso manter resultado entre 100% a 90% das PSU 
como satisfatórias. 

 

 DO ARQUIVAMENTO DOS QUESTIONÁRIOS 

Considerando que a Pesquisa de Satisfação do Usuário se constitui em meta 
qualitativa na maioria dos contratos de gestão, é imprescindível que todo material seja 
conservado em arquivo pelo tempo que durar o contrato. 

Os formulários deverão ser arquivados em caixas identificadas com o mês e ano 
da realização da pesquisa na unidade hospitalar. 

Juntamente com os formulários deverão ser arquivados os relatórios das 
pesquisas, devidamente assinada pelo Coordenador da Atividade. 

Dentro da caixa os formulários deverão estar perfeitamente organizados por 
unidade de pesquisa (Pronto Socorro, Internação, SADT/Ambulatório/Pós-Alta). 

Após a organização dos formulários dentro da caixa arquivo a mesma deverá ser 
lacrada e acomodada em ambiente capaz de promover a sua conservação. 

 

PLANO DE AÇÃO 
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Após a análise do resultado das pesquisas as unidades devem promover: 

I.       Criar um indicador para mensurar os erros e acertos da gestão. Assim é 
possível visualizar onde estão os principais problemas; 

II. Faça uma análise crítica das pesquisas recebidas.  Analise quais são os 
pontos positivos e de maior atenção para os pontos negativos. Em geral os 
feedback negativos são os que dão ideias para melhoria dos processos; 

III. Trace um plano de ação para cada item avaliado abaixo da nota de corte 
estipulada por cada contrato de gestão. O 5W2H é uma ferramenta 
interessante para elaboração de planos de ação; 

IV. Divulgue os resultados das pesquisas para todos os envolvidos, assim todos 
os colaboradores (funcionários e prestadores de serviço) saberão o que 
precisa ser melhorado; 

V. Dê feedback, converse com os pacientes/acompanhantes explicando o que 
foi feito e para saber a opinião dos mesmos após as melhorias, 
principalmente no que se refere as pesquisas pós alta hospitalar. 

 

ESTRATÉGIA DE INCENTIVO À DISSEMINAÇÃO DE UMA CULTURA DE 
VALORIZAÇÃO DAS ETAPAS DE CADEIA DE VALOR PÚBLICO 

O trabalho proposto como Programa de Humanização (ANEXO), é uma das 
estratégias de ter o envolvimento dos profissionais do hospital para identificar quais são 
os elementos geradores de valores na vadeia de valor público.  

Identificar oportunidades de melhorar os processos baseados na tomada de 
decisão organizacional (sistêmica), a partir das pesquisas de satisfação torna o processo 
de gestão da qualidade rico em aspectos percebidos pelo usuário.  

Utilizar-se de estratégias de exposição dos resultados de satisfação dos usuários 
também é uma medida que será adotada com a finalidade de valorização dos 
profissionais que realizam o atendimento/cuidado ao público/usuários.  

No momento de realizar correções de processos de trabalho e analise de queixas 
dos usuários, é relevante e pretendido que o conselho gestor participe ativamente, bem 
como envolva os colaboradores da base operacional. 

Medidas como as citadas buscar fortalecer e promover uma cultura de valorização 
da utilização de dados como base para a tomada de decisão. 

 

 

Modelo Pesquisa de Satisfação do Usuário: 
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OUVIDORIA: 
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Como o próprio nome já diz, a ouvidoria é um serviço destinado a ouvir, de 
maneira sistemática, as diferentes manifestações daqueles que se relacionam com a 
organização, seja o público externo, os usuários de nossos serviços, ou público interno, 
nossos colaboradores. 

A ouvidoria é um departamento que direciona suas ações, prioritariamente, na 
solução de problemas que não foram devidamente solucionados pelos meios 
tradicionais, porém, também visa receber sugestões, reivindicações ou até mesmo 
elogios. 

Na prática o serviço deve ser compreendido como a última instância de 
resolução, que só vai ser acionada quando todos os outros departamentos falharem na 
tentativa de deixar os usuários e colaboradores satisfeitos, mas não só, o serviço ainda 
tem o papel de sistematizar os diferentes tipos de manifestações gerando informações 
de maneira a fundamentar ações para aprimorar a gestão e consequentemente o serviço 
prestado. 

A implantação da ouvidoria busca disponibilizar aos usuários e colaboradores, 
um instrumento que lhes permita se manifestar e serem ouvidos. Por força da lei 12.527 
de 18 de novembro de 2011, a lei de acesso à informação, ter este instrumento em 
funcionamento é uma premissa fundamental para o pleno funcionamento do Instituto 
Ideas, isto porque que a organização tem como foco prioritário de atuação a prestação 
de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, firmando contratos com o 
setor público. 

Contudo, de outro lado, o fato de investir energia e recursos no serviço de 
ouvidoria, não se dá exclusivamente por força da lei, mas coaduna com missão e com 
os valores da própria organização, fundamentos que direcionam as atividades da equipe 
em busca de aprimoramento de seus processos internos de maneira participativa e 
consequentemente o aperfeiçoamento contínuo da qualidade do serviço oferecido à 
população. 

Com a implantação do serviço de ouvidoria espera-se atingir os seguintes 
resultados: 

●     Dar rápida resolutividade a problemas que os usuários possam vir a ter 
em nossas unidades e setores; 

●     Reduzir drasticamente a quantidade de manifestações não atendidas, 
principalmente aquelas que podem ser facilmente resolvidas, evitando 
que se tornem problemas mais complexos; 

●     Monitorar ações exitosas e multiplicar práticas que geram impactos 
positivos; 

●     Garantir que problemas internos sejam identificados e solucionados; 

●     Evitar que problemas de responsabilidade da organização não sejam 
solucionados e atinjam a imagem de parceiros. 

As diferentes manifestações serão triadas e acompanhadas por um profissional 
capacitado para este fim, denominado “Ouvidor”, sendo ele a referência para o cidadão 
para atendimento à sua demanda. Cabe ao Ouvidor prestar o devido esclarecimento nas 
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situações em que a resposta à manifestação está dentro de sua competência. Porém, 
nos casos de maior complexidade, as manifestações serão direcionadas ao responsável 
direto da unidade de onde a manifestação é proveniente. Cabe aos responsáveis das 
unidades avaliarem se possuem condições de responder adequadamente à 
manifestação recebida e prestarem os devidos esclarecimentos ao Ouvidor, caso seja 
necessário poderão solicitar apoio ao Escritório de Projetos (PMO), que, por sua vez, 
poderá acionar a Diretoria Executiva. Os diferentes fluxos que as manifestações poderão 
percorrer, do recebimento à sua resolução, bem como a descrição dos responsáveis por 
cada etapa estão especificados na sistematização do processo apresentado a seguir: 
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3.  Critério FA.3: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

3.1 Experiência Anterior em Gestão Hospitalar da Organização ou dos Gestores 
do Corpo Diretivo 

3.1.1 Experiência da Organização Social em Saúde ou de seus gestores na 
gestão de hospitais por quantidade igual ou superior a 200 leitos 

3.1.2 Experiência da Organização Social em Saúde ou de seus gestores na 
gestão de hospitais por quantidade igual ou superior a 100 leitos e inferior a 
200 leitos 

3.1.3 Experiência da Organização Social em Saúde ou de seus gestores na 
gestão de hospitais por quantidade igual ou superior a 50 leitos e inferior a 
100 leitos 

Para comprovação dos requisitos de experiência dos itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3, é 
parte integrante do presente Plano de Trabalho o ANEXO XVII, onde apresentamos os 
Atestados de Capacidade Técnica, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
– CNES e os Contratos de Gestão para a devida avaliação. 

 

3.1.4 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) ativo 
e regular  

O Ideas possui Certificado de Entidade Beneficente de Serviços Social, 
conforme apresentado no ANEXO I, e sua validade é até novembro de 2022. 

 

3.1.5 Certificado de Acreditação – ONA, Joint Comission International, 
Qmentum da Canadá Accreditation International ou outras entidades e 
instituições Acreditadoras reconhecidas obtidos na gestão da OSS 

 O Ideas apresenta a seguir o Projeto para Acreditação do Hospital Estadual Geral 
e Maternidade de Uruaçu (HEMU): 

Projeto de Acreditação para Hospitalar 

Por meio de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGS) o IDEAS organiza suas 
atividades baseando-se na gestão por processos. Este aspecto fortalece e sustenta um 
sistema que permite executar projetos de certificações e acreditações dos serviços de 
saúde em que realiza a gestão.  

O SGS do IDEAS organiza-se pelos requisitos norteadores da Norma ISO 
9001:2015, documentando os processos, procedimentos e responsabilidades, em 
consonância com as metas e objetivos do instituto.  

Atualmente, o IDEAS possui projeto em andamento para acreditação de unidades 
sob sua gestão, além de ter gerido a UPA Santa Paula em parceria com a prefeitura de 
Ponta Grossa (PR), que é Acredita Plena pela Organização Nacional de Acreditação 
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(ONA) e Selo Ouro concedido pelo Centro de Sustentabilidade da Fundação Getúlio 
Vargas.  

Destaca-se que os projetos de acreditação são planejados para atender a 
realidade de cada unidade, visando a realização de ações específicas para atingir os 
melhores resultados.  

O Projeto de Acreditação é planejado para atender aos padrões do Manual 
Brasileiro de Acreditação, sendo um processo voluntário por parte do instituto e 
coordenado pela ONA (Organização Nacional de Acreditação). Os níveis de 
classificação são crescentes e envolvem requisitos de Estrutura (Nível 1: Acreditado), 
Processos (Nível 2: Acreditação Plena) e Resultados (Nível 3: Acreditação por 
Excelência) (ONA, 2018). 

O Projeto de acreditação é desenvolvido com o envolvimento de todos os níveis 
hierárquicos do hospital, seguindo etapas previamente definidas. As ações do projeto 
são divididas em 5 fases que serão subdivididas em etapas: 

FASE ETAPAS TAREFAS 

Fase I 

Etapa 1 
Conscientizar e Mobilizar os profissionais do 
hospital quanto à implantação dos requisitos de 
Acreditação. 

Etapa 2 
Formar e Capacitar Comitê de condução da 
adequação da gestão aos requisitos de 
Acreditação. 

Etapa 3 
Capacitar e Educar os profissionais do hospital 
quanto aos conceitos, valores, requisitos e 
diretrizes da Acreditação. 

Etapa 4 
Buscar a Motivação e o Envolvimento dos 
profissionais do hospital para com o processo de 
implantação da Acreditação. 

Etapa 5 
Iniciar a adequação da Gestão aos requisitos de 
Acreditação da ONA. 

Fase II 

Etapa 6 
Identificar o número de atendimentos mensais 
prestados por tipo de doença, conforme CID-10.  
Determinar Perfil Epidemiológico do Hospital. 

Etapa 7 
Determinar macrofluxos e microfluxos dos 
atendimentos mais frequentes. 

Etapa 8 
Identificar os processos críticos do Hospital e 
documentar procedimentos operacionais 
(protocolos) para os processos críticos. 
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FASE ETAPAS TAREFAS 

Fase III 

Etapa 9 
Identificar os riscos inerentes aos processos 
críticos. 

Etapa 10 
Documentar os riscos críticos: registros de 
notificação, protocolos preventivos e dispositivos de 
gestão à vista. 

Etapa 11 
Compor Comissão de Gerenciamento (Riscos e 
Qualidade). 

Fase IV 

Etapa 12 
Implantar indicadores aos processos críticos, 
riscos, clientes, financeiros e de aprendizado. 

Etapa 13 

Monitorar e Melhorar o desempenho dos processos 
críticos e de seus indicadores por meio de 
capacitação, análise crítica e investimentos em 
sensibilização, recursos humanos e infraestrutura. 

Fase V 

Etapa 14 
Realizar Auditoria Interna em cada setor do 
Hospital como preparação à Auditoria Oficial e 
providenciar os eventuais ajustes necessários. 

Etapa 15 
Agendar a Auditoria Oficial de Acreditação e tomar 
as providências necessárias. 

Fonte: Modelo adaptado de Alástico e Toledo (2013). 

Cada fase será organizada e documentada por meio de ferramenta 5W2H para 
garantir a continuidade das ações em tempo apropriado e com os recursos necessários 
para execução do projeto. A seguir especificam-se as ações planejadas em cada Etapa:  

Etapa 1 - A Alta Direção do IDEAS inicia o processo de conscientização e 
mobilização dos profissionais do hospital para o processo de implantação da 
Acreditação. Serão organizadas palestras, cursos, workshop (ferramentas de gestão da 
qualidade, segurança do paciente, indicadores em saúde, auditoria), gestão do tempo, 
reuniões e visitas técnicas e Benchmarking. As ações desta etapa serão distribuídas de 
acordo com o público envolvido, a fim de atender as demandas específicas de cada área 
do hospital e diferentes níveis do organograma, fortalecendo as ações específicas.  

Etapa 2 – Lideranças dos processos e alta administração devem compor o comitê 
para conduzirem o processo de acreditação. Terá o envolvimento de áreas assistenciais 
com representantes da equipe multiprofissional (médico, enfermagem, equipes de apoio, 
serviços complementares, representantes de terceiros e/ou prestadores de serviços).  

Etapa 3 – O comitê promove ações educativas e de conscientização para 
fortalecer a compreensão dos conceitos, requisitos e diretrizes da acreditação. Realiza-
se palestra com profissional externo que possua experiência no processo de acreditação, 
disponibilizar curso online sobre acreditação em serviços de saúde com ênfase em 
atenção hospitalar e curso de gestão por processos. Momento de lançar o Boletim da 
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Qualidade, que será um informativo com ações de qualidade e assistência à saúde, 
promovendo ações de destaque implantadas a partir das ações dos colaboradores e 
lideranças. Esta ação visa o engajamento e valorização profissional.  

Etapa 4 – Definir e implantar processo educativo por meio de mídias internas de 
divulgação (cartazes, mensagens de motivação, orientação via vídeos). Utiliza-se 
estratégia de gincana da qualidade, envolvendo os colaboradores por constituição de 
equipes e mobilizando-os por intermédio de provas que discutam pontos críticos da 
implantação da acreditação (ex. protocolos de segurança do paciente, segurança do 
trabalho, fluxos operacionais).  

Etapa 5 – Neste momento iniciam-se as ações de adequação da gestão aos 
requisitos de acreditação. São constituídos grupos de trabalho relacionados à 
distribuição de padrões, de acordo com manual de acreditação e áreas da unidade. Por 
meio de reuniões, o grupo de trabalho identifica necessidades de adequações. 

Etapa 6 – O Hospital deve medir o número de atendimentos mantendo a 
classificação por CID-10 (código de doenças). Esta ação tem por finalidade o 
reconhecimento do perfil da unidade para que possam ser avaliados os protocolos 
clínicos mais apropriados para serem gerenciados, bem como definir ações estratégicas 
para o serviço. Importante ter a definição da prevalência das doenças.  

Etapa 7 – Este é o momento de identificar e registrar os processos (macrofluxos 
e microfluxos). Documentar por meio de mapas, procedimentos e fluxos todos os 
processos e suas interfaces.  

Etapa 8 – Após estabelecer os processos e documentá-los, deve-se avaliar e 
definir quais são os processos críticos e elaborar procedimentos operacionais 
(protocolos) associados.  

Etapa 9 – Identificar os riscos do processo (ambientais, profissionais e clínicos). 
Documentar e registros em mapa de risco do processo, com uso da ferramenta FEMEA. 
Será realizado nesta etapa um curso para responsáveis dos processos sobre Gestão de 
Riscos em saúde e uso da ferramenta FEMEA. 

Etapa 10 – Após identificado e documentado os riscos mais críticos por processo, 
também devem ser estabelecidas as medidas com finalidade de monitoramento dos 
riscos críticos para melhoria contínua. Nesta etapa também será fortalecido o sistema de 
notificação de incidentes relacionados à assistência ao paciente.  

Etapa 11 – Estruturar uma Comissão de Gestão de Riscos, composta por 
profissionais de diversas áreas, com a finalidade de monitorar e operacionalizar práticas 
de gestão da qualidade e de risco no ambiente hospitalar. Esta comissão deve ter a 
participação obrigatória de um representante do setor de qualidade e alta direção, bem 
como definir processo para registro e análise de notificações de incidentes. 

Etapa 12 – Definir metodologia de gestão dos resultados dos processos, com 
destaque aos processos críticos e riscos prioritários do sistema. Os resultados devem 
ser mensurados por indicadores que possam evidenciar melhoria (gestão por evidência). 
Será realizado curso de gestão de resultados com uso de indicadores, na modalidade 
workshop, para todas as lideranças e responsáveis pelos processos.  
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Etapa 13 – Instituir Reunião de Análise Crítica (cronograma de reuniões mensais), 
envolvendo todos os responsáveis pelos processos internos e terceiros (prestadores de 
serviço). Esta etapa objetiva tornar periódica a análise de resultados e demonstrar 
evidências das práticas já implantadas, bem como analisar criticamente os resultados e 
buscar alternativas para novas ações em busca de melhoria contínua, alinhadas às 
metas e objetivos do hospital. Nesta fase são capacitadas as lideranças e responsáveis 
pelos processos, com curso sobre metodologia PDCA (planejamento, desenvolvimento, 
controle e avaliação).  

Etapa 14 – Definir e implantar metodologia de auditoria interna de processos, com 
plano de auditoria interna e cronograma anual (distribuição de auditorias por mês). Esta 
atividade será gerenciada pelo setor de qualidade e deverá atingir todos os setores e 
seus processos, a fim de verificar as conformidades dos processos de trabalho. Nesta 
etapa será ofertado curso de formação de auditores internos (adesão voluntária). Será 
definido cronograma de auditoria interna para verificar o cumprimento dos requisitos que 
serão avaliados em auditoria oficial de acreditação. Quando necessário, ajustes devem 
ser realizados nos processos que demonstrarem fragilidades ou não conformidades. 

Etapa 15 – Nesta etapa é o momento em que o SGQ está consolidado e a Alta 
Direção define a contratação de uma agência acreditadora, realizando o agendamento 
de Auditoria Oficial de Acreditação.  

Proposta de cronograma para o Projeto de Acreditação: 

FASE ETAPAS PERÍODO DE EXECUÇÃO 

Fase I Etapas 1 a 5 1° ao 3º mês de gestão. 

Fase II Etapas 6 a 08 3° ao 6º mês de gestão. 

Fase III Etapas 9 a 11 7º ao 9º mês de gestão. 

Fase VI Etapas 12 e 13 10º ao 11º mês de gestão. 

Fase V Etapas 14 e 15 12º mês de gestão. 

Fonte: Planejamento do IDEAS para projeto, podendo sofrer ajustes.  

Embora este projeto seja dividido em etapas, cabe ressaltar que muitas ações 
realizadas na fase de projeto devem ser permanentes, a saber: gestão por processo, 
documentação e registros, gestão de riscos (comitê), reunião de análise crítica (monitorar 
e analisar resultados), auditorias internas.  
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O cronograma de atividades terá continuidade com os planos de trabalhos 
correspondente a cada processo, sendo o cronograma acima a proposta para conquista 
do Certificado de Acreditação, e não o fim do sistema de gestão implantado.  

No decorrer do processo de adequação, às ações de implantação devem ser, 
continuamente, comunicadas pelo Comitê aos profissionais de todas as áreas, aos 
profissionais terceirizados e fornecedores. Isso ocorrerá por meio de reuniões, boletins 
informativos, palestras, cursos e outras estratégias que poderão surgir de acordo com o 
avanço das ações. A Alta Administração deverá participar de tais reuniões e palestras, 
evidenciando seu envolvimento no processo. 
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3.2 Estrutura e Experiência da Diretoria  

3.2.1 Apresentação de organograma com definição das competências de cada 
membro do corpo diretivo  

 
 

Tendo em vista os cargos apresentados no organograma, a seguir serão 

apresentadas as atribuições e responsabilidades dos principais cargos que compõem a 

estrutura organizacional do hospital: 
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• Diretor Geral: 

Dr. Raphael Riodades de Mendonça dos Santos Dias (Anexo XVIII). 

• Diretor Técnico (médico): 

Dr. Carlos Augusto de Salles Lopes (Anexo XVIII). 

• Diretor Administrativo/Financeiro: 

Ranilton Afonso Araújo (Anexo XVIII). 

• Gerente Operacional de Enfermagem: 

Juliana da Silva Viana (Anexo XVIII). 

• Chefias de Unidades/ Serviços/ Clínicas: 

Coordenador Residência Médica: Dr. Murillo Ronald Capella (Anexo XVIII); 

Coordenador Clínica Pediátrica: Dr, Leon Iotti Neto (Anexo XVIII); 

Coordenadora de Qualidade: Francilene Monteiro Porto dos Santos (Anexo XVIII); 

Coordenador Operacional: Gustavo Renan Colombo (Anexo XVIII). 

 

ATRIBUIÇÕES: 

Diretor Geral 

Visando atender plenamente as funções de diretor geral, o cargo terá como 
responsabilidades e atribuições, as seguintes: 

● Planejar, organizar, coordenar e dirigir as atividades do hospital, a fim de que o 
hospital atinja a sua finalidade, ministrando um atendimento eficiente a todos os 
cidadãos; 

● Controlar as atividades desenvolvidas de todos os profissionais atuantes no 
Hospital, participando ativamente do credenciamento médico junto a Direção 
Técnica; 

● Estabelecer rotinas para o bom funcionamento do hospital e eficiência 
operacional, administrativa e financeira; 

● Planejar e organizar a(s) gerência(s) das instituições hospitalares, no âmbito 
municipal; 

● Supervisionar o desempenho das questões burocráticas e administrativas das 
instituições hospitalares, no âmbito municipal; 

● Controlar quadro de servidores lotados em sua unidade hospitalar, 

● Elaborar relatórios técnicos e emitir pareceres em assuntos de natureza 
administrativa; 
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● Avaliar e acompanhar desempenhos funcionais. 

 

Diretor Administrativo 

Visando atender plenamente as funções de Diretor Administrativo, o cargo 
terá como responsabilidades e atribuições, as seguintes: 

● Primar pela qualidade dos serviços administrativos realizados no Hospital;  

● Ter sob sua responsabilidade os registros de informações relacionadas ao quadro 
de pessoal;   
   

● Prestar informações sempre que solicitado por outras direções e gerências do 
Hospital e do Instituto, bem como, quando solicitadas pelos próprios 
colaboradores, informações referentes ao vínculo com a instituição; 
     

● Cumprir e fazer cumprir atos, normas, ordem de serviço, instruções e portarias 
apresentadas pela SES;   
   

● Organizar e coordenar reuniões técnico administrativo, periodicamente, com as 
equipes sob sua supervisão;   
   

● Tratar de forma respeitosa todos os membros da equipe de trabalho, profissional 
dos serviços de saúde, acolhendo de forma humanizada todos os usuários e 
sobretudo os pacientes;   
   

● Elaborar documentos relativos à sua área de atuação;   
  

● Controlar o cumprimento de horário, assinatura de ponto, licenças e férias dos 
funcionários sob sua supervisão;   
   

● Participar na  elaboração de documentos relativos à sua área de atuação, quando 
solicitado;   
   

● Verificar cumprimento dos prazos para entrega de documentação solicitadas pela 
SES e demais setores;   
  

● Executar tarefas afins. 

 

Diretor Técnico 

Para a realização plena de suas atividades o Diretor Técnico da instituição 
terá como responsabilidades e atribuições: 

● Dirigir, coordenar e orientar o Corpo Clínico da instituição; 
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● Supervisionar a execução das atividades de assistência médica na instituição; 

● Zelar pelo fiel cumprimento do Regimento Interno do Corpo Clínico da instituição; 

● Promover e exigir o exercício ético da medicina; 

● Zelar pela fiel observância do Código de Ética Médica; 

● Observar as Resoluções do CFM e do CREMEGO diretamente relacionadas à 
vida do Corpo Clínico da instituição; 

● Tratar de forma respeitosa todos os membros da equipe de trabalho, profissional 
dos serviços de saúde, acolhendo de forma humanizada todos os usuários e 
sobretudo os pacientes;   

● Ser o interlocutor entre os serviços de saúde da Secretaria Estadual, outros 
serviços de saúde e a equipe sob sua responsabilidade;   
   

● Coordenar, avaliar, supervisionar e controlar as atividades técnico-administrativas 
relativas ao atendimento médico;   

● Elaborar e fazer cumprir protocolos clínicos de atendimento; 

● Identificar a necessidade de treinamentos da equipe. Propor, articular, executar 
e/ou participar dos treinamentos;   

● Participar de  reuniões técnico administrativas, conforme cronograma, para 
discussão de problemas gerais e específicos de sua equipe de trabalho; 

● Elaborar escalas de plantões médicos para atendimento médico no HEMU;  

● Cumprir e fazer cumprir atos, normas, ordem de serviço, instruções e portarias 
apresentadas pela Secretaria Estadual de Saúde; 

● Executar tarefas afins. 

 

Diretor Clínico 

Para a realização plena de suas atividades o Diretor Clínico da instituição 
terá como responsabilidades e atribuições, as seguintes: 

● Tratar de forma respeitosa todos os membros da equipe de trabalho, profissional 
dos serviços de saúde, acolhendo de forma humanizada todos os usuários e 
sobretudo os pacientes;   

● Gerir o corpo clínico visando estabelecer inter-relações com as diferentes equipes 
do corpo clínico; 

● Acompanhar e contribuir no que for necessário e solicitado pelas comissões que 
integram o hospital;  
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● Acompanhar e contribuir com o cumprimento de protocolos clínicos de 
atendimento; 

● Propor ações de capacitação para as equipes sob sua responsabilidade visando 
a melhoria contínua do trabalho por elas desenvolvidas; 

● Cumprir e fazer cumprir atos, normas, ordem de serviço, instruções e portarias 
apresentadas pela Secretaria Estadual de Saúde; 

● Executar tarefas afins. 

 

Diretor de Enfermagem 

● Tratar de forma respeitosa todos os membros da equipe de trabalho, profissional 
dos serviços de saúde, acolhendo de forma humanizada todos os usuários e 
sobretudo os pacientes;   

● Conhecer sua equipe de trabalho e o funcionamento dos serviços de saúde do 
estado de Goiás;   

● Cumprir atos, normas, ordem de serviço, instruções e portarias apresentadas por 
seus superiores;   

● Cumprir e fazer cumprir as normas de Segurança do Trabalho, instruindo 
servidores sob sua supervisão quanto às precauções no sentido de prevenir a 
ocorrência de acidente de trabalho ou doenças ocupacionais;   

● Supervisionar e ser corresponsável pelo correto preenchimento dos prontuários e 
impressos padronizados, de acordo com as normas estabelecidas;   

● Checar os equipamentos de forma sistemática e periódica, no que diz respeito ao 
seu funcionamento, uso, limpeza, desinfecção, acondicionamento e manutenção 
conforme manual de normas e procedimento dos equipamentos e de 
enfermagem;   

● Controlar a entrada e saída dos materiais e equipamentos da unidade, assumindo 
juntamente com os demais membros da equipe a responsabilidade pelos 
mesmos; 

● Participar da  elaboração e revisão das Normas e Rotinas e Procedimentos 
Operacionais Padrão – POP;   

● Controlar o uso e reposição de psicotrópicos e entorpecentes, mediante receita 
médica, contendo carimbo, assinatura e CRM nos receituários;  

● Participar em ações de Vigilância em Saúde;   

● Participar na  elaboração de documentos relativos à sua área de atuação, quando 
solicitado;   
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● Supervisionar a organização, limpeza e desinfecção de materiais, equipamentos 
e mobiliários, realizar essas atividades sempre que necessário;  

● Participar de  reuniões técnicos administrativos, conforme cronograma, para 
discussão de problemas gerais e específicos de sua equipe de trabalho;   

● Realizar reuniões periódicas com as equipes de profissionais sob sua supervisão; 
   

● Identificar a necessidade de treinamentos da equipe. Propor, articular, executar 
e/ou participar dos treinamentos;   

● Pesquisar, analisar e propor métodos e rotinas de simplificação e racionalização 
dos procedimentos operacionais e seus respectivos planos de ação, no âmbito de 
sua instituição hospitalar;  

● Criar rotinas e processos que visem auxiliar na assistência e todo o grupo; - 
Orientar e capacitar todas as chefias ligadas a esta Gerência;  

● Determinar o número de profissionais necessários para cada setor, considerando 
a necessidade do paciente;  

● Garantir a higiene e o correto descarte do lixo hospitalar;  

● Evitar falhas na comunicação;  

● Administrar situações de crise;  

● Determinar metodologias de trabalho e processos;  

● Gerenciar os serviços oferecidos por meio de feedbacks de funcionários e 
trabalhar em melhorias; 

● Executar tarefas afins. 

 

Gerente Administrativo e Financeiro 

● Tratar de forma respeitosa todos os membros da equipe de trabalho, profissional 
dos serviços de saúde, acolhendo de forma humanizada todos os usuários e 
sobretudo os pacientes;  

● Gerenciar todos os processos e rotinas das equipes ligadas a esta gerência; 

● Orientar e capacitar todas as chefias; 

● Fiscalizar os contratos e serviços de empresas terceiras; 

● Acompanhar e atuar frente a solicitação e cancelamento de empenhos; 

● Programar junto a Direção os serviços que serão prestados anualmente, a fim de 
determinar e gerir parte orçamentária; 
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● Elaborar e acompanhar os procedimentos licitatórios; 

● Operacionalização de procedimentos financeiros (emissão de notas fiscais 
assinadas e conferidas para o setor financeiro da Secretaria de Saúde); 

● Conferência e homologação de escalas de trabalho de servidores do setor 
administrativo que possuem carga horária diferenciada. 

 

Coordenador de Enfermagem 

● Coordenar, orientar e supervisionar as atividades desenvolvidas no setor; 

● Implantar normas e sistemas de trabalho, discutindo periodicamente com a equipe 
de trabalho, aplicando a revisão das rotinas e elaboração de novos projetos, bem 
como aprimorar os já existentes, visando o bom desenvolvimento da área; 

● Levantar as necessidades de treinamento para progresso profissional dos 
colaboradores; 

● Elaborar escala mensal de serviços e elaborar anualmente a escala de férias; 

● Realizar os relatórios gerenciais e fazer reuniões com a gerência para o 
acompanhamento de rotinas; 

● Atuar com gestão de equipe; 

● Avaliar atendimento e acompanhar atividades da equipe;  

● Coordenar os serviços de enfermagem, monitorando o processo de trabalho para 
o cumprimento de normas técnicas, administrativas e legais; 

● Acompanhar as ações de enfermagem, auxiliando na padronização de normas e 
procedimentos internos; 

● Participar de trabalhos de equipes multidisciplinares, garantindo a qualidade dos 
serviços assistenciais, atualizando rotinas e acompanhando sua programação; 

● Garantir a qualidade da assistência de enfermagem aos pacientes e familiares. 
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3.2.2 Titulação de especialistas em administração/gestão hospitalar dos 
membros da diretoria e coordenações  

● Dr. Raphael Riodades de Mendonça dos Santos Dias (Anexo XVIII); 
● Dr. Carlos Augusto de Salles Lopes (Anexo XVIII); 
● Ranilton Afonso Araújo (Anexo XVIII); 
● Juliana da Silva Viana (Anexo XVIII); 
● Dr, Leon Iotti Neto (Anexo XVIII); 
● Gustavo Renan Colombo (Anexo XVIII); 
● Francilene Monteiro Porto dos Santos (Anexo XVIII); 
● Danilo Campos Pavarine (Anexo XVIII). 
 

 

3.2.3 Experiência mínima de 1 ano da Diretoria da Organização Social em 
Saúde no gerenciamento de Unidade Hospitalar 

● Dr. Raphael Riodades de Mendonça dos Santos Dias (Anexo XVIII); 
● Dr. Carlos Augusto de Salles Lopes (Anexo XVIII); 
● Dr, Leon Iotti Neto (Anexo XVIII); 
● Gustavo Renan Colombo (Anexo XVIII); 
● Danilo Campos Pavarine (Anexo XVIII); 
● Dr. Murillo Ronald Capella (Anexo XVIII). 

 

 

 

  

132



 

 

 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | projetos@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

3.3 Implementação de Serviços e funcionamento da Equipe Interdisciplinar 

3.3.1 Apresentação de quadro de pessoal médico por área de atenção 
compatível com as atividades propostas no plano de trabalho 

 

SETOR PROFISSIONAL 
QTDE P/ 
TURNO 

CARGA 
HORÁRIA 

NIR Médico NIR 1 40h 

CCIH Médico Infectologista 1 40h 

Direção Diretor Técnico (RT) 1 40h 

Médicos Cirurgia Geral Cirurgia 2 24h 

Médicos Ginecologia/Obstetrícia 2 24h 

Médicos Intensivista adulto Plantão 2 24h 

Médicos Intensivista adulto Diarista 2 6h 

Médicos Coordenador (RT) 1 40h 

Médicos Intensivista Neo Plantão 1 24h 

Médicos Intensivista Neo Diarista 1 6h 

Médicos Coordenador (RT) 1 40h 

Médicos Intensivista Pediátrico Plantão 1 24h 

Médicos Intensivista Pediátrico Diarista 1 6h 

Médicos Coordenador (RT) 1 40h 

Médicos Clínico Geral (Leitos clínicos e cirúrgicos) 2 24h 

Médicos Clínico Geral Diarista (Leitos clínicos e cirúrgicos) 4 6h 

Médicos Anestesista Plantonista 4 24h 

Médicos Anestesista Diarista 10 12h 

Médicos Ortopedia e traumatologia 1 24h 

Médicos Ortopedia e traumatologia Diarista 1 12h 

Médicos Vascular Pediatria 1 4h 

Médicos Angiologia e Cirurgia 1 4h 

Médicos Neurocirurgia Neurologia 1 4h 

Médicos Torácica Clínica Médica 1 4h 

Médicos Urologista 1 4h 

Médicos Cirurgia Buco Maxilo Facial 1 4h 

Ensino e Pesquisa 
- Resid. Médica 

Supervisor Médico 1 20h 
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SETOR PROFISSIONAL 
QTDE P/ 
TURNO 

CARGA 
HORÁRIA 

Ensino e Pesquisa 
- Resid. Médica 

Coordenador Médico 1 40h 

Ensino e Pesquisa 
- Resid. Médica 

Vice-Coordenador Médico 1 40h 

Ensino e Pesquisa 
- Resid. Médica 

Tutores 3 40h 

Ensino e Pesquisa 
- Resid. Médica 

Preceptores 3 40h 

Oncologia Coordenador médico 1 20h 

Oncologia Cirurgião Oncológico 1 20h 

Oncologia Oncologista Clínico 1 20h 

Oncologia Hematologista 1 20h 

SADT Radiologista RT 1 20h 

SADT Médico Radiologista 2 20h 

SADT Gastroenterologista 2 
20h + 

sobreaviso 

SADT Ultrassonografista geral 2 20h 

SADT Ultrassonografista Obstétrico 2 20h 

SADT Neurologista Clínico 1 20h 

SESMT Médico do Trabalho 1 20h 

 
 

3.3.2 Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos 
profissionais) nas áreas de ambulatório e urgência e emergência 

A Unidade contará com a implantação de Protocolos de Enfermagem (rotinas por 
nível de qualificação dos profissionais) para os atendimentos ambulatoriais e de urgência 
e emergência. Apresentamos em anexo o Protocolo Operacional Padrão de Enfermagem 
e o Manual de Técnicas de Enfermagem (ANEXOS II, VI e VII), que demonstram uma 
proposta inicial de protocolos a serem implementados, contudo outros protocolos serão 
acrescentados conforme avaliação do enfermeiro responsável técnico. 

 

3.3.3 Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para 
os serviços de maior complexidade na medicina como nas emergências e 
unidades de terapia intensiva de adulto, oncologia e de pediatria 

Nos ANEXOS II e V, apresentamos os protocolos clínicos de urgência e 
emergência que serão utilizados nos atendimentos de maior complexidade, sendo eles 
nas áreas de emergência e unidades de terapia intensiva adulta, oncológica e de 
pediatria. 

Além disso, também serão aplicados os protocolos clínicos de oncologia 
preconizados pelo Ministério da Saúde, conforme ANEXO X. 
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3.3.4 Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para 
os ambulatórios, hospitais dia e enfermarias, destaques para os plantões e 
sobreavisos 

Nos ANEXOS II e VII, apresentamos os protocolos clínicos e terapêuticos, e os 
protocolos e organização das atividades assistenciais, sendo eles nas áreas de 
ambulatório, hospital dia e enfermaria. 

 

3.3.5 Apresentação de quadro de metas para a área médica (por 
especialidades) observados, em especial as consultas em ambulatório, 
internações hospitalares e de terapia intensiva 

O Ideas informará mensalmente os resultados dos indicadores de produção, que 
estão relacionados à quantidade de assistência oferecida aos usuários do Hospital 
Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU). 

A produção realizada será encaminhada até o dia 10 (dez) do mês subsequente, 
em instrumento para registro de dados de produção definido e padronizado pela 
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. 
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3.3.6 Apresentação de quadro de pessoal técnico por área de atividade 
profissional (por especialidades), compatível com as atividades do plano de 
trabalho 

 

SETOR PROFISSIONAL PERÍODO 
QTDE 
TOTAL 

REGIME 

UTI Adulto Enfermeiro Coordenador Diurno 1 40h 

UTI Adulto Enfermeiro Diurno 5 12x36h 

UTI Adulto Enfermeiro Noturno 5 12x36h 

UTI Adulto Técnico de enfermagem Diurno 22 12x36h 

UTI Adulto Técnico de enfermagem Noturno 22 12x36h 

UTI Adulto Fisioterapeuta Diurno 6 30h 

UTI Adulto Nutrição Diurno 1 20h 

UTI Adulto Psicologia Diurno 1 40h 

UTI Adulto Higiene/Limpeza Diurno 4 12x36h 

UTI Adulto Higiene/Limpeza Noturno 4 12x36h 

UTI Adulto Auxiliar administrativo Diurno 1 40h 

UTI Adulto Odontólogo Diurno 1 20h 

UTI Neonatal Enfermeiro Coordenador Diurno 1 40h 

UTI Neonatal Enfermeiro Diurno 5 12x36h 

UTI Neonatal Enfermeiro Noturno 5 12x36h 

UTI Neonatal Técnico de enfermagem Diurno 12 12x36h 

UTI Neonatal Técnico de enfermagem Noturno 12 12x36h 

UTI Neonatal Fisioterapeuta Diurno 6 30h 

UTI Neonatal Nutrição Diurno 1 20h 

UTI Neonatal Psicologia Diurno 1 40h 

UTI Neonatal Higiene/Limpeza Diurno 4 12x36h 

UTI Neonatal Higiene/Limpeza Noturno 4 12x36h 

UTI Neonatal Auxiliar administrativo Diurno 1 40h 

UTI Neonatal Odontólogo Diurno 1 20h 

UTI Pediátrica Enfermeiro Coordenador Diurno 1 40h 

UTI Pediátrica Enfermeiro Diurno 5 12x36h 

UTI Pediátrica Enfermeiro Noturno 5 12x36h 

UTI Pediátrica Técnico de enfermagem Diurno 12 12x36h 
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SETOR PROFISSIONAL PERÍODO 
QTDE 
TOTAL 

REGIME 

UTI Pediátrica Técnico de enfermagem Noturno 12 12x36h 

UTI Pediátrica Fisioterapeuta Diurno 6 30h 

UTI Pediátrica Nutrição Diurno 1 20h 

UTI Pediátrica Psicologia Diurno 1 40h 

UTI Pediátrica Higiene/Limpeza Diurno 4 12x36h 

UTI Pediátrica Higiene/Limpeza Noturno 4 12x36h 

UTI Pediátrica Auxiliar administrativo Diurno 1 40h 

UTI Pediátrica Odontólogo Diurno 1 20h 

UCIN Enfermeiro Diurno 2 12x36h 

UCIN Enfermeiro Noturno 2 12x36h 

UCIN Técnico de enfermagem Diurno 7 12x36h 

UCIN Técnico de enfermagem Noturno 7 12x36h 

UCIN Higiene/Limpeza Diurno 2 12x36h 

UCIN Higiene/Limpeza Noturno 2 12x36h 

UCIN Nutrição Diurno 1 10h 

UCIN Fisioterapeuta Diurno 6 20h 

UCIN Auxiliar administrativo Diurno 1 40h 

Clínico Adulto Enfermeiro Coordenador Diurno 1 40h 

Clínico Adulto Enfermeiro Diurno 10 12x36h 

Clínico Adulto Enfermeiro Noturno 10 12x36h 

Clínico Adulto Técnico de enfermagem Diurno 30 12x36h 

Clínico Adulto Técnico de enfermagem Noturno 30 12x36h 

Clínico Adulto Higiene/Limpeza Diurno 10 12x36h 

Clínico Adulto Higiene/Limpeza Noturno 10 12x36h 

Clínico Adulto Nutrição Diurno 1 40h 

Clínico Adulto Fisioterapeuta Diurno 3 30h 

Clínico Adulto Auxiliar administrativo Diurno 8 40h 

Clínico Adulto Psicologia Diurno 1 40h 

Cirúrgico Enfermeiro Diurno 1 40h 

Cirúrgico Enfermeiro Diurno 7 12x36h 

Cirúrgico Enfermeiro Noturno 7 12x36h 

Cirúrgico Técnico de enfermagem Diurno 20 12x36h 
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SETOR PROFISSIONAL PERÍODO 
QTDE 
TOTAL 

REGIME 

Cirúrgico Técnico de enfermagem Noturno 20 12x36h 

Cirúrgico Higiene/Limpeza Diurno 8 12x36h 

Cirúrgico Higiene/Limpeza Noturno 8 12x36h 

Cirúrgico Nutrição Diurno 1 40h 

Cirúrgico Fisioterapeuta Diurno 1 30h 

Cirúrgico Auxiliar administrativo Diurno 8 40h 

Obstétrico Enfermeiro Diurno 1 40h 

Obstétrico Enfermeiro Diurno 7 12x36h 

Obstétrico Enfermeiro Noturno 7 12x36h 

Obstétrico Técnico de enfermagem Diurno 20 12x36h 

Obstétrico Técnico de enfermagem Noturno 20 12x36h 

Obstétrico Higiene/Limpeza Diurno 8 12x36h 

Obstétrico Higiene/Limpeza Noturno 8 12x36h 

Obstétrico Nutrição Diurno 1 40h 

Obstétrico Fisioterapeuta Diurno 1 30h 

Obstétrico Auxiliar administrativo Diurno 8 40h 

Obstétrico Fonoaudiólogo Diurno 4 40h 

Pediátrico Enfermeiro Diurno 1 40h 

Pediátrico Enfermeiro Diurno 5 12x36h 

Pediátrico Enfermeiro Noturno 5 12x36h 

Pediátrico Técnico de enfermagem Diurno 10 12x36h 

Pediátrico Técnico de enfermagem Noturno 10 12x36h 

Pediátrico Higiene/Limpeza Diurno 4 12x36h 

Pediátrico Higiene/Limpeza Noturno 4 12x36h 

Pediátrico Nutrição Diurno 1 20h 

Pediátrico Fisioterapeuta Diurno 1 30h 

Pediátrico Auxiliar administrativo Diurno 4 40h 

Pediátrico Fonoaudiólogo Diurno 1 40h 

Centro Cirúrgico Enfermeiro Coordenador Diurno 1 40h 

Centro Cirúrgico Enfermeiro Diurno 2 12x36h 

Centro Cirúrgico Enfermeiro Noturno 2 12x36h 

Centro Cirúrgico Técnico de enfermagem Diurno 12 12x36h 
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QTDE 
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Centro Cirúrgico Técnico de enfermagem Noturno 12 12x36h 

Centro Cirúrgico Higiene/Limpeza Diurno 8 12x36h 

Centro Cirúrgico Higiene/Limpeza Noturno 8 12x36h 

Centro Cirúrgico Auxiliar administrativo Diurno 4 40h 

RPA Enfermeiro Diurno 2 12x36h 

RPA Enfermeiro Noturno 2 12x36h 

RPA Técnico de enfermagem Diurno 5 12x36h 

RPA Técnico de enfermagem Noturno 5 12x36h 

RPA Higiene/Limpeza Diurno 2 12x36h 

RPA Higiene/Limpeza Noturno 2 12x36h 

CME Enfermeiro Diurno 1 12x36h 

CME Enfermeiro Noturno 1 12x36h 

CME Técnico de enfermagem Diurno 12 12x36h 

CME Técnico de enfermagem Noturno 12 12x36h 

CME Higiene/Limpeza Diurno 2 12x36h 

CME Higiene/Limpeza Noturno 2 12x36h 

Pronto Socorro Enfermeiro Diurno 8 12x36h 

Pronto Socorro Enfermeiro Noturno 8 12x36h 

Pronto Socorro Técnico de enfermagem Diurno 18 12x36h 

Pronto Socorro Técnico de enfermagem Noturno 18 12x36h 

Pronto Socorro Higiene/Limpeza Diurno 4 12x36h 

Pronto Socorro Higiene/Limpeza Noturno 4 12x36h 

Farmácia Farmacêutico RT Diurno 1 40h 

Farmácia Farmacêutico Diurno 8 12x36h 

Farmácia Farmacêutico Noturno 8 12x36h 

Farmácia Auxiliar de farmácia Diurno 12 12x36h 

Farmácia Auxiliar de farmácia Noturno 12 12x36h 

NIR Enfermeiro Diurno 2 12x36h 

NIR Enfermeiro Noturno 2 12x36h 

NIR Enfermeiro Diurno 1 40h 

NIR Técnico de enfermagem Diurno 2 12x36h 

NIR Técnico de enfermagem Noturno 2 12x36h 
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SETOR PROFISSIONAL PERÍODO 
QTDE 
TOTAL 

REGIME 

CCIH Enfermeiro Diurno 1 40h 

CCIH Técnico de enfermagem Diurno 2 40h 

Copa Nutricionista Diurno 2 40h 

Copa Copeira Diurno 5 12x36h 

Copa Copeira Noturno 5 12x36h 

Copa Higiene/Limpeza Diurno 2 12x36h 

Copa Higiene/Limpeza Noturno 2 12x36h 

Apoio Recepcionista Diurno 6 40h 

Apoio Recepcionista Diurno 12 12x36h 

Apoio Recepcionista Noturno 12 12x36h 

Apoio Controlador de Acesso Diurno 8 12x36h 

Apoio Controlador de Acesso Noturno 8 12x36h 

Apoio Assistente Social Diurno 4 30h 

Apoio Terapeuta Ocupacional Diurno 2 20h 

Apoio Maqueiro Diurno 10 12x36h 

Apoio Maqueiro Noturno 10 12x36h 

Apoio Faturista Diurno 4 40h 

Apoio Auxiliar de faturamento Diurno 5 40h 

Apoio Gerente de Compras Diurno 1 40h 

Apoio Auxiliares de Compras Diurno 5 40h 

Apoio Gerente de qualidade Diurno 1 40h 

Apoio Auxiliar de qualidade Diurno 2 40h 

Apoio Gerente de RH Diurno 1 40h 

Apoio Auxiliares de RH Diurno 3 40h 

Apoio Coordenação de Manutenção Diurno 1 40h 

Apoio Auxiliar de manutenção Diurno 5 40h 

Apoio Higiene/Limpeza Diurno 4 40h 

Apoio Ouvidoria Diurno 2 40h 

Apoio Coordenador Operacional Diurno 1 40h 

Apoio Supervisor de Hotelaria Diurno 1 40h 

Direção Diretor Administrativo/Financeiro Diurno 1 40h 

Direção Diretor Geral Diurno 1 40h 
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SETOR PROFISSIONAL PERÍODO 
QTDE 
TOTAL 

REGIME 

Direção Enfermeiro (RT) Diurno 1 40h 

Direção Auxiliares de Direção Diurno 2 40h 

Direção Higiene/Limpeza Diurno 1 40h 

Ensino e Pesquisa - 
Resid. Médica 

Auxiliar administrativo Diurno 1 40h 

Ensino e Pesquisa - 
Resid. Multprof. 

Supervisor Diurno 1 20h 

Ensino e Pesquisa - 
Resid. Multprof. 

Coordenador Diurno 1 40h 

Ensino e Pesquisa - 
Resid. Multprof. 

Vice-Coordenador Diurno 1 40h 

Ensino e Pesquisa - 
Resid. Multprof. 

Auxiliar administrativo Diurno 1 40h 

Ensino e Pesquisa - 
Resid. Multprof. 

Tutores Diurno 3 40h 

Ensino e Pesquisa - 
Resid. Multprof. 

Preceptores Diurno 3 40h 

Oncologia Enfermeiro Oncológico Diurno 1 40h 

Oncologia Técnico de enfermagem Diurno 1 40h 

Oncologia Farmacêutico Diurno 1 40h 

Oncologia Auxiliar de farmácia Diurno 1 40h 

Oncologia Nutricionista Diurno 1 20h 

Oncologia Psicólogo Diurno 1 40h 

Oncologia Auxiliar administrativo Diurno 1 40h 

SADT Enfermeiro Diurno 1 40h 

SADT Técnico de enfermagem Diurno 3 40h 

SADT Técnico de radiologia Diurno 12 24h/s 

SADT Técnico de radiologia Noturno 9 24h/s 

SADT Auxiliar Administrativo Diurno 2 12x36h 

SADT Gesseiro Diurno 2 12x36h 

SADT Gesseiro Noturno 2 12x36h 

SADT Higiene/Limpeza Diurno 2 12x36h 

SADT Higiene/Limpeza Noturno 2 12x36h 

SESMT Técnico de Segurança do Trabalho Diurno 1 40h 

SESMT Enfermeiro do Trabalho Diurno 1 40h 

SESMT Técnico de enfermagem Diurno 1 40h 
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3.3.7 Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos 
profissionais) nas áreas de internação/enfermarias, UTI, CME, bloco 
cirúrgico, oncologia e de pediatria 

O Ideas implantará no Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU) 
os protocolos assistenciais constantes nos ANEXOS II, VI e VII, que demonstram uma 
proposta inicial de protocolos a serem implementados, contudo outros protocolos serão 
acrescentados conforme avaliação do enfermeiro responsável técnico. 

 
 

3.3.8 Descrição de Como o proponente irá estabelecer a contrarreferência 
com a Atenção Primária e com outros hospitais 

 
Projeto de Referência e Contrarreferência  

  
Visando a melhoria do relacionamento com os demais pontos da rede de atenção 

à saúde, propõem-se a implantação de instrumentos de referência e contrarreferência 
utilizados pelo corpo assistencial do HEMU. A referência e contrarreferência do usuário 
na rede de atenção à saúde, garante a integralidade do atendimento por meio da 
continuidade do cuidado prestados por todos os profissionais e equipamentos de saúde. 

A Referência e Contrarreferência é o modo de organização dos serviços 
configurados em redes sustentadas por critérios, fluxos e mecanismos de pactuação de 
funcionamento, para assegurar a atenção integral aos usuários. Na compreensão de 
rede, deve-se reafirmar a perspectiva de seu desenho lógico, que prevê a hierarquização 
dos níveis de complexidade, viabilizando encaminhamentos resolutivos (dentre os 
diferentes equipamentos de saúde), porém reforçando a sua concepção central de 
fomentar e assegurar vínculos em diferentes dimensões: intra-equipes de saúde, inter-
equipes/serviços, entre trabalhadores e gestores, e entre usuários e serviços/equipes. 

Destaca-se ainda que a referência e a contrarreferência são um dos dispositivos 
previstos na Política Nacional de Humanização, publicada em 2003 visando efetivar os 
princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde 
pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e 
usuários.  

A humanização é a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no 
processo de produção de saúde. Valorizar os sujeitos é oportunizar uma maior 
autonomia, a ampliação da sua capacidade de transformar a realidade em que vivem, 
através da responsabilidade compartilhada, da criação de vínculos solidários, da 
participação coletiva nos processos de gestão e de produção de saúde. 

O Sistema de Referência e Contrarreferência caracteriza-se por uma tentativa de 
organizar os serviços de forma a possibilitar o acesso pelas pessoas que procuram os 
serviços de saúde. 

• Sendo que por referência compreende-se o trânsito do nível menor para o maior 
complexidade.  
Exemplo: o usuário atendido na unidade, quando necessário, é "referenciado" 
(encaminhado) para uma unidade de maior complexidade ou serviço 
especializado, a fim de receber o atendimento que necessita, neste caso os 
hospitais vinculados à Central de Regulação do Estado de Goiás.  
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• A contrarreferência compreende-se inversamente, sendo o trânsito do nível de 
maior para menor complexidade.  
Exempo: Quando finalizado o atendimento dessa necessidade especializada, o 
mesmo deve ser "contrarreferênciado", ou seja, o profissional deve encaminhar o 
usuário para a unidade de origem para dar continuidade no atendimento e/ou 
tratamento. 
O sistema de referência e contrarreferência em saúde foi criado para melhorar a 

atenção global ao usuário/paciente. Através de uma troca de informação eficaz entre os 
diferentes níveis de assistência, permite-se a criação de um ambiente favoravél à 
abordagem do paciente como um todo. 
 
No documento de Referência - deve constar a identificação do paciente, o diagnóstico 
provável e as observações clínicas do resultado dos exames complementares, evolução, 
a medicação utilizada e demais observações pertinentes. Deve constar, também, o 
motivo do encaminhamento ou transferência e as necessidades de meios auxiliares de 
diagnóstico e tratamento que não puderam ser atendidos na unidade encaminhadora. 
 
A Contrarreferência - é um instrumento fundamental para a melhor abordagem e 
condução dos casos no retorno do paciente ao serviço de origem que o acompanhava, 
que muitas vezes será na atenção primária à saúde. Através da contrarreferência, um 
médico especialista, ou qualquer outro profissional envolvido com a assistência de um 
determinado paciente, apresenta em forma de relatório o caso do paciente à equipe de 
origem do paciente que o assite e fez o processo inicial de referência deste ao serviço 
de maior complexidade. Assim, pode-se saber as principais hipóteses diagnósticas, 
condutas e tipo de abordagem de quem realiza a contrarreferência. Por isso, tal prática 
aperfeiçoa a integralidade da assistência na Rede de Atenção à Saúde (RAS), 
favorecendo ainda o cuidado e promoção da saúde. 
 
A Contrarreferência e/ou Repatriamento: é o ato formal de encaminhamento de um 
paciente para o estabelecimento de saúde na cidade de origem após a solução do caso 
que foi objeto de referência. Neste caso deverá ser solicitado a Contrarreferência e/ou 
Repatriamento via Sistema de Regulação do Estado, através da Regulação- SISREG, 
após a liberação da vaga pela Regulação Estadual o médico deverá preencher o 
instrumento de Contrarreferência e/ou Repatriamento e solicitar ao enfermeiro para 
organizar a documentação, os quais deverão ser enviados juntamente com o paciente 
no Repatriamento. 

A escassez de referência e contrarreferência prejudica muito a continuidade da 
assistência ao paciente e mesmo a consolidação do princípio da integralidade da 
assistência. Por motivos de escolaridade, classe social, ou mesmo por falta de orientação 
do médico especialista, o paciente muitas vezes não sabe explicar as informações 
necessárias sobre seu tratamento no serviço de saúde onde foi atendido, o que dificulta 
aperfeiçoá-lo e dar seguimento na RAS.  

É importante reconhecer a importância de realizar a referência e 
contrarreferência, as instituições devem ter os formulários próprios, e os mesmos devem 
ser preenchidos pelos profissionais de nível superior responsável pelo paciente (Equipe 
Multiprofissional). Além do formulário que será entregue ao paciente e/ou familiares o 
profissional deverá ser realizado o contato com a unidade que o paciente será 
referenciado ou contrarreferenciado. 
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3.3.9 Cronograma de Implantação 

Na sequência consta o cronograma de implantação dos serviços, processos e 
protocolos propostos neste plano de trabalho. A previsão a que se refere este 
cronograma foi estimada mensalmente e mediante necessidade, poderá ser ajustado à 
realidade da unidade de saúde. 

 

SERVIÇO / ATENDIMENTO 

CRONOGRAMA ANUAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ofertar ao usuário do SUS o 
atendimento de urgência e 
emergência, 24 horas, com 
atendimento de demanda espontânea, 
com acolhimento e classificação de 
risco. 

X X X X X X X X X X X X 

Implantar fluxos operacionais 
compreendendo circulação dos 
usuários em atendimento, em espera e 
em áreas restritas como salas de 
atendimento, sala de observação, sala 
de medicação, sutura e curativo  

X X           

Implantar fluxo operacional para 
material médico e medicamentos X X           

Implantar fluxo para registro e 
documento 

X X X X         

Implantar fluxo unidirecional para 
materiais esterilizados 

X X           

Implantar fluxo unidirecional para 
roupas esterilizadas 

X X           

Implantar fluxo unidirecional para 
resíduos de saúde 

X X           

Implantar a Logística de Materiais e 
Suprimentos. 

X X           

Implantar Política de Gestão de 
Pessoas. 

X X           
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SERVIÇO / ATENDIMENTO 

CRONOGRAMA ANUAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aprovar Regimento Interno do Pronto 
Socorro. 

X X           

Aprovar Regimento do Corpo Clínico X X           

Aprovar Regimento do Serviço de 
Enfermagem. 

X X           

Aplicar Instrução/Manual para Atuação 
em Protocolos. 

X X X X X X X X X X X X 

Aplicar Manuais para Faturamento de 
Procedimentos. 

X X X X X X X X X X X X 

Aplicar Manuais de Desenvolvimento 
Financeiro e Manual de Gestão de 
Suprimentos. 

X X X X X X X X X X X X 

Aplicar Manuais de Gerência do 

Almoxarifado/Farmácia 
X X X X X X X X X X X X 

Implantar Programa de Educação 
Permanente em Saúde/Capacitação 

X X X          

Implantar Comissões X X X          

Aprovar Regimentos das comissões X X           

Implantar sistema de acolhimento, 
portaria, segurança, recepção, 
enfermagem, serviço social e apoio 
psicossocial aos usuários e familiares. 

X X           

Implantar acolhimento com avaliação 
e classificação de risco dos usuários 
na unidade. 

X X X          

Implantar formas de acomodação e 

conduta para os acompanhantes de 
crianças, adolescentes e portadores 
de necessidades especiais conforme 

X X X          
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SERVIÇO / ATENDIMENTO 

CRONOGRAMA ANUAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

previsão da legislação vigente. 

Implantar Serviço de Atenção ao 
Usuário (usuário e acompanhantes). 

X X           

Implementar sistema de pesquisa 
periódica/contínua de satisfação do 
usuário, instrumento de pesquisa, 
frequência, sistemática das ações 
corretivas. 

X X X X X X X X X X X X 

Implementar sistema de pesquisa 
periódica/contínua de satisfação do 
colaborador, com definição de uso das 
informações. 

X X X X X X X X X X X X 

Implantar projetos assistenciais e 
sociais (relacionamento com a 
atenção primária, comunidades, 
campanhas educativas para o usuário, 
etc). 

X X X X         

Implantar Organograma do Pronto 
Socorro 

X            

Implantar Protocolos de Enfermagem 
(rotinas por nível de qualificação dos 
profissionais) na área Pronto Socorro. 

X            

Implantar Normas para o 
funcionamento do Serviço de 
Administração Geral com 
especificação de estrutura, normas e 
rotinas definidas, as áreas de 
abrangência, horário e equipe mínima 
e salários. 

X            

Implantar unidade de faturamento e 

arquivo de prontuário, bem como 
horários de trabalho, estrutura de 

chefia, membros, vínculo de trabalho e 
salários. 

X            

Implantar procedimentos de aquisição 
de materiais (licitação), observadas as 
fases de construção de banco de 

X            
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SERVIÇO / ATENDIMENTO 

CRONOGRAMA ANUAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

dados e fornecedores, consultas de 
preços, aquisição, recebimento, 
guarda e distribuição nas unidades de 
serviço no Pronto Socorro. 

Aplicar Manual para Padronização de 
Medicamentos e Materiais Médico 
Hospitalares. 

X X X X X X X X X X X X 

Assinar Termos de Referência para a 
contratação de terceiros para os 
Serviços contratados (ex: Limpeza, 
Vigilância, e outros). 

X            

Firmar Convênio de Cooperação 
Técnica com Entidades de Ensino para 
desenvolvimento de estágios 
curriculares, treinamentos e 
residências. 

X X X X X X X X X X X X 

Implantar Sistema de Registros e 
Controles de Pessoal. Modelo para 
escalas com simulado de férias 
(propor critérios de afastamento) após 
o primeiro ano de Contrato. 

X            

Implantar Política de Segurança no 
Trabalho e Prevenção de Acidentes. 
Criação de Comissão Específica. 

X            

 
 
 
 
 
 

3.4 Implementação e Funcionamento de outros Serviços 

3.4.1 Instrução para o funcionamento do serviço social com especificação de 
estrutura, normas e rotinas, definidas as áreas de abrangência, horário e 
equipe mínima  

A atuação do Assistente Social tem sido requerida na composição da equipe 
multiprofissional para atendimento integral e humanizado nas situações de risco e 
vulnerabilidade social. 
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Os Assistentes Sociais são profissionais que atuam integrados com a equipe de 
saúde e contribuem efetivamente para o fortalecimento das relações familiares e 
comunitárias dos pacientes. De acordo com a sua formação e o projeto ético político da 
profissão, o Assistente Social colabora para a efetivação do controle social, buscando 
facilitar o acesso do usuário aos serviços do SUS, bem como a garantia dos demais 
direitos sociais. 

O profissional de Serviço Social apresenta um olhar diferenciado, utilizando uma 
avaliação ampliada da situação social com o intuito de identificar “as condições de vida 
e de trabalho dos usuários, bem como os determinantes sociais que interferem no 
processo saúde doença” (CFESS, 2010). 

Diagnóstico Clínico ou Situacional 

Os critérios clínicos não são considerados para a intervenção do Assistente 
Social, mas sim as demandas relacionadas aos critérios situacionais, tais como: 
pacientes em situação de rua; vítimas de violência; desacompanhados ou sem 
identificação, dependentes químicos e/ou outros transtornos mentais, entre outros. A 
Declaração de Alma-Ata (1978) enfatiza que “a saúde – estado de completo bem-estar 
físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade – é 
um direito humano fundamental, e que a consecução do mais alto nível possível de 
saúde é a mais importante meta social mundial, cuja realização requer a ação de muitos 
outros setores sociais e econômicos, além do setor saúde”. Nesse sentido, a saúde está 
completamente relacionada com a forma com que a sociedade se organiza, cabendo ao 
Assistente Social atuar nos determinantes sociais do processo saúde-doença, ou mais 
especificamente, no enfrentamento das diversas expressões da questão social 
(desemprego, analfabetismo, violência, drogadição, etc). 

Critérios de Inclusão 

As Unidades seguem o Protocolo de Manchester definido pelo Ministério da 
Saúde e inserido na Política Nacional de Humanização para identificação das situações 
de maior gravidade e atendimento médico. É um processo dinâmico de identificação dos 
pacientes que necessitam de intervenção médica e de cuidados de enfermagem, 
conforme o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento. 

Após a sua identificação na Guia de Atendimento Emergencial (GAE), o paciente 
é encaminhado ao espaço destinado à Classificação de Risco onde é acolhido pelo 
profissional de Enfermagem que, utilizando informações da escuta qualificada e da 
tomada de dados vitais, baseia-se no Protocolo e classifica o usuário em: 

• Vermelho: emergência (será atendido imediatamente); 

• Laranja: muito urgente com risco de perda de função dos órgãos (atendimento 
em até 10 minutos); 

• Amarelo: urgência com condições que podem agravar sem atendimento 
(atendimento em até 60 minutos); 

• Verde: pouco urgente com baixa gravidade à saúde (atendimento em até 120 
minutos); 

149



 

 

 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | projetos@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

• Azul: não urgente e sem risco de vida (atendimento em até 240 minutos). 
Preferencialmente deverá ser encaminhado para a Unidade Básica de Saúde de 
referência. 

Não obstante, ao Protocolo seguido pela Unidade, o Assistente Social leva em 
consideração para elaboração de seus critérios de inclusão, os pacientes e/ou familiares 
estarem sendo atendidos pela unidade e que buscam diretamente o Serviço Social, bem 
como encaminhamentos da Equipe Multiprofissional da Unidade e/ou de outros Serviços 
da Rede de Saúde/ Socioassistencial/ Sociojurídica, entretanto, é priorizado o 
atendimento daqueles pacientes avaliados com maior risco e/ou vulnerabilidade social. 

O Assistente Social também realizará os atendimentos ambulatoriais 
encaminhados através da Central de Regulação. 

Critérios de Exclusão 

Não identificado critério de exclusão no atendimento social de pacientes e 
familiares que estão em atendimento/internados na Unidade, uma vez que, o profissional 
busca realizar acolhimento e assistência integral ao paciente. No caso de demanda 
espontânea, que procure a unidade apenas para atendimento do Serviço Social, é 
realizado o acolhimento e prestadas as orientações a respeito da rede de atenção básica 
referenciada e ainda das demais políticas públicas. 

Conduta 

No desempenho de suas atividades, nas unidades, os Assistentes Sociais adotam 
os serviços e procedimentos a seguir relacionados.  

Serviços: 

● Realizar a triagem priorizando demandas sociais que impactam no 
tratamento e na alta dos pacientes; 

● Atender pacientes, familiares e acompanhantes; 

● Discutir casos com equipe multiprofissional; 

● Orientar sobre os direitos sociais e de cidadania; 

● Sensibilizar sobre aspectos que interferem no processo saúde/doença;   

● Articular com a rede de saúde e demais serviços socioassistenciais;   

● Intervir em situações de risco e vulnerabilidade social visando o 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;   

● Acompanhar os casos mais graves de pacientes reincidentes;   

● Registrar no prontuário do paciente as evoluções sociais;   

● Participar do planejamento e elaboração de normas e rotinas da unidade;   

● Apresentar estatísticas mensais dos atendimentos do Serviço Social;   
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● Supervisionar estágio em Serviço Social.  

Conduta Preventiva 

As condutas preventivas possíveis de serem realizadas pelo Serviço Social são 
aquelas voltadas ao monitoramento dos pacientes reincidentes mais graves e/ou 
complexos a nível social, avaliados pela equipe multiprofissional. O objetivo é incentivar 
o usuário, seus familiares e a rede de apoio a se tornarem sujeitos do processo de 
promoção, proteção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. 

Monitorização Identificar os pacientes reincidentes mais graves tanto no que diz 
respeito ao seu processo de saúde/doença, quanto à situação social apresentada. As 
demandas chegarão até o Serviço Social pela própria equipe multiprofissional, ou de 
acordo com a avaliação do Assistente Social que identifica o nível de vulnerabilidade e 
risco social, bem como os impactos diretos para o processo de recuperação da saúde. 

O intuito é realizar uma intervenção conjunta com os serviços de apoio objetivando 
a vinculação do paciente à rede referenciada. 

Nesse mesmo diapasão, constata-se que é de fundamental importância que a 
rede cumpra seu papel, absorvendo as demandas de cuidados que lhes são destinadas, 
a fim de que não ocorra a sobrecarga da Unidade de Urgência e Emergência 24h, 
comprometendo a efetividade e resolutividade na linha de cuidado. 

O serviço funcionará de acordo com a necessidade da unidade e a composição 
de sua equipe está apresentada de forma detalhada no item 3.3.6 da presente proposta 
de trabalho. 

 

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

Os serviços da equipe multiprofissional são compreendidos como o 
desenvolvimento de ações que podem ter relação direta com o paciente ou então 
serviços que são apoios para que o cuidado ao paciente ocorra de maneira segura e 
eficiente.  

Neste contexto, apresenta-se destaque aos seguintes serviços:  

• Fisioterapia  

• Fonoaudiologia 

• Psicologia 

• Assistente social 

Importante salientar que cada serviço deve monitorar os resultados de indicadores 
de desempenho próprio, aliados ao planejamento da área vinculados ao plano de ação 
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para aperfeiçoar os resultados na busca de serviços com boa qualidade e padrões de 
boas práticas em saúde. 

No ANEXO II apresenta-se a descrição dos serviços citados acima, e a 
composição das equipes estão apresentadas de forma detalhada no item 3.3.6 da 
presente proposta de trabalho. 

 

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

A gestão documental, por viabilizar o uso e acesso da informação, deveria se 
constituir enquanto base das atividades profissionais e do processo decisório na prática 
de qualquer instituição. Nas unidades de saúde, sua implementação e efetivação torna-
se essencial, devido a necessidade de guardar documentos sigilosos os prontuários de 
pacientes. 

Gestão de documentos é o conjunto de procedimentos operações técnicas 
referentes às atividades de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de 
documentos em fase corrente e intermediária visando a sua eliminação ou recolhimento 
para a guarda permanente. 

O setor administrativo da unidade será responsável por recebimento e distribuição 
de toda a documentação seja ostensiva, sigilosa ou fiscais, com exceção dos prontuários 
estes tramitarão por via específica. 

• Registro: Os documentos recebidos serão registrados em sistemas eletrônicos, 
nos quais serão descritos os dados referentes ao seu número, nome do remetente, data 
e assunto, espécie, entre outros elementos. Após o registro, os documentos são 
numerados conforme sua ordem de chegada ao arquivo.  

• Distribuição: Consiste na entrega dos documentos aos respectivos destinatários. 
A distribuição é a remessa dos documentos aos setores de trabalho, enquanto que a 
expedição consiste na remessa externa desses documentos, todas as entregas serão 
anotadas nos livros de protocolos e assinadas pelo destinatário. 

• Tramitação: A tramitação dos documentos dentro da unidade será realizada com 
o auxílio do protocolo, e antes disso estarão registradas no sistema para saber sua exata 
localização, seus dados principais, como data de entrada, setores por que já passou, 
enfim, acompanhar o desenrolar de suas funções dentro da unidade. Isso agiliza as 
ações, acelerando os processos que anteriormente encontravam dificuldades, como a 
não localização de documentos. 

É válido ressaltar que as rotinas acima descritas não valem como regras, visto 
que cada unidade possui suas tipologias documentais, seus métodos de classificação, 
enfim, surgem situações diversas. Servem apenas como exemplos para a elaboração de 
rotinas, porém as rotinas devem ser adequadas para atender à necessidade de cada 
Unidade. 
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Atividades Financeiras: 

O setor financeiro é responsável em dar suporte às áreas envolvidas para o 
gerenciamento da unidade, para o planejamento e controle financeiro. Todas as 
informações financeiras são necessárias para auxiliar a tomada de decisões gerenciais. 

São elaborados diariamente relatórios e gráficos financeiros para controle dos 
repasses e despesas, acompanhando diariamente o orçamento e as despesas, com a 
finalidade de manter a transparência e controle nas informações e melhor gerenciamento 
da Organização Social na gestão financeira do Contrato. 

Todos os pagamentos do Contrato de Gestão passam pela análise da 
Coordenação Financeira de cada unidade e pela Gerência Financeira da Sede 
Administrativa do Ideas, que analisa sua classificação, centros de custos, orçamento e 
respectivos saldos. 

A Gerência Financeira e a Controladoria são preparadas para responder às 
diligências e/ou apontamentos dos Órgãos Fiscalizadores, supervisionar as atividades 
fiscais, contábeis, prestação de contas, custos, patrimônio e contas a pagar, com o 
objetivo de manter o controle financeiro detalhado e consolidado para domínio das ações 
e metas do Contrato de Gestão. 

Prestação de contas: 

Elaborar a Prestação de Contas tendo como base, o modelo definido no Contrato 
de Gestão da unidade, cumprir o prazo de entrega da mesma conforme estabelecido, 
respeitando as diretrizes e normas. 
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3.4.4 Normas para realização dos procedimentos de aquisição, recebimento, 
guarda e distribuição de materiais na Unidade 

O IDEAS possui o Manual de Compras utilizado para aquisição de materiais e 
equipamentos e contratação de serviços de pessoa jurídica. O documento pode ser 
encontrado no site do instituto, como demonstrado na imagem: 

 

A seguir apresenta-se a cópia do manual, denominado como Regulamento de 
Compras e Contratações, também disponível no link: 

https://www.ideas.med.br/site/wp-content/uploads/2020/12/Compras.pdf 
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Para estabelecer processos de controle gerencial interno das operações 

relativas ao controle dos materiais de consumo e dos bens patrimoniais, é necessário 

que os profissionais conheçam e sigam as instruções a seguir, além de legislações 

específicas. 

 Todos os materiais adquiridos pelo Instituto, sejam por compra ou por doação, 

devem ser recebidos e controlados pelo almoxarifado, desde o controle via registros 

de entrada até a distribuição. Também faz parte das atividades específicas do 

almoxarifado participar do processo de aquisição, sugerir manutenção, 

acompanhamento dos prazos de aquisições, controle de estoque de materiais de 

consumo e distribuição. 

O controle de bens patrimoniais tem a finalidade de gerenciar bens móveis e 

equipamentos, mantendo rotina de tombamento, transferências de locais, 

movimentação, baixa e inventário. 

Do uso dos bens patrimoniais: 

É de responsabilidade de todos que utilizam bens patrimoniais, zelar pela 

conservação do patrimônio público, seguindo as recomendações de uso apropriadas 

para que não ocorram danos, mantendo em boas condições de funcionamento. 

Cuidados com a exposição a variações de temperatura e umidade devem ser 

observadas como forma de manter proteção e conservação, permitindo que a vida útil 

do bem patrimonial seja preservada. 

Observar fragilidades no uso ou conservação dos bens patrimoniais e comunicar 

chefia imediata e almoxarifado da necessidade de adequações para proteção adequada. 

Também devem ser comunicadas com brevidade a ocorrência de irregularidades com o 

patrimônio. 

A identificação do bem deve ser mantida de maneira legível, permitindo a 

rastreabilidade e comunicar almoxarifado em caso de necessidade de substituição. 

Todos os usuários são responsáveis por auxiliar na realização de inventários, 

bem como comunicar necessidades de mudanças de locais, tombamento ou baixa. 

Do controle dos bens patrimoniais: 

A chefia imediata do setor ou coordenação da unidade é responsável pela 

guarda do bem, considerando aspectos de manutenção e uso correto, com supervisão 

das atividades relativas ao bom uso dos bens localizados em seu setor. 

Controle envolve a identificação do bem, manutenção da rastreabilidade e 

movimentações, comunicar bens obsoletos ou ociosos, necessidades de manutenção. 

Todas as movimentações dos bens patrimoniais devem ser comunicadas e registradas, 

a fim de garantir a rastreabilidade do patrimônio público. 
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A identificação do patrimônio será feita com placa que, obrigatoriamente, deverá 
constar o CÓDIGO CNES, conforme a lista de itens constantes na tabela de 
equipamentos do CNES/DATASUS. Na Figura 1 é apresentado o modelo de etiqueta de 
patrimônio. 

 

Figura 1 - Modelo de placa de patrimônio. Será adaptada ao modelo do Estado de Goiás. 

Modificações estruturais que envolvam o bem deverão ser autorizadas pelo 

responsável do patrimônio, considerando especificações técnicas, estrutura e 

dimensões, além de configurações de equipamentos de informática para atualização ou 

mudança de software. 

Todo o bem adquirido será incorporado ao patrimônio considerando o valor de 

compra constante em nota fiscal, bem como realizar identificação numérica respeitando 

a sequência definida pelo órgão de controle municipal/estadual. 

É necessária a interação entre o responsável interno dos bens da unidade e o 
setor de patrimônio do Município/Estado, a fim de manter atualizados os registros para 
rastreabilidade. 

No ANEXO II é apresentado o Manual de Procedimentos para controle patrimonial 
e funcionamento do almoxarifado. 
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3.4.5 Apresentação da padronização de medicamentos e materiais médicos 
hospitalares. 

A padronização dos medicamentos atenderá o necessário para o 
desenvolvimento da atividade hospitalar, seguindo a Relação Nacional de Medicamentos 
de uso Hospitalar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Os medicamentos de uso hospitalar estão contemplados nos procedimentos 
hospitalares discriminados no Sigtap. Esses procedimentos são financiados pelo bloco 
da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Entre os 
procedimentos, há alguns cujo título é o próprio nome do medicamento. Assim, nesta 
relação estão descritos apenas os medicamentos que possuem essa descrição nominal 
própria no Sigtap e integram os procedimentos financiados por Autorização de 
Internação Hospitalar (AIH) ou por Autorização de Procedimento Ambulatorial de Alta 
Complexidade (Apac). 

Regulamentação: portarias da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da 
Saúde. 

Instrumento de registro: Sistema de Informações Hospitalar (SIH/SUS) e Sistema de 
Informações Ambulatoriais (SIA/SUS). 

A seguir está a descrição dos medicamentos que poderão ser padronizados, de 
acordo com a Relação Nacional de Medicamentos - RENAME (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2020). 
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 Na sequência será apresentada a proposição da lista de materiais hospitalares, 
para consumo: 
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Apresentamos no ANEXO VIII a proposta de Regimento Interno para a Comissão 
de Padronização de Materiais e Medicamentos. 
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3.4.6 Apresentação de critérios para a contratação de terceiros para os 
serviços de limpeza, vigilância e manutenção predial 

A contratação de empresas terceirizadas para execução de serviços na unidade 
seguirão as regras e normas de contratação de serviços definido no Manual de Compras 
do IDEAS (apresentado nesta proposta) que detalha o procedimento de contratação de 
serviços, bem como observação das regras de licitação e transparência de contratação. 

Abaixo apresentam-se regras específicas que deverão ser seguidas pela empresa 
contratada para execução de cada tipo de serviço. 

 

Critérios para contratação do Serviço de limpeza 

1. Disponibilizar mão-de-obra em quantidade necessária a perfeita execução 
dos serviços de limpeza de áreas da unidade;  

2. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas por solicitação da contratante, qualquer profissional integrante do 
contrato cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço 
público;  

3. Manter seu pessoal uniformizado, limpo, identificando-os através de 
crachás, com fotografia recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) e Equipamentos de Proteção coletiva (EPC);  

4. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seus 
encarregados;  

5. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 
ou Municipal, as normas de segurança da Administração, inclusive instruir os seus 
empregados à prevenção de incêndios e as de Segurança e Medicina do Trabalho nas 
áreas da Administração;  

6. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 
pessoal, bem como as ocorrências havidas, efetuando a reposição da mão-de-obra, em 
caráter imediato e na eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada 
de trabalho; 

7. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus 
empregados ao pagamento das faturas emitidas contra o contratante;  

8. Manter o controle de vacinação e do exame periódico de saúde, nos termos 
da legislação vigente, aos empregados diretamente envolvidos na execução dos 
serviços;  

9. Responsabilizar-se pelo fornecimento e conservação dos uniformes, que 
deverão ser adequados ao tipo de serviço, da categoria profissional contratada, 
substituindo-o de acordo com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio 
Coletivo de Trabalho, ou quando necessário. Além dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção coletiva (EPC).  

10. Os custos de qualquer um dos itens de uniforme e Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção coletiva (EPC) não poderão ser 
repassados aos empregados;  

11. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de 
garantir o bom andamento dos mesmos, permanecendo no local do trabalho em tempo 
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integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos 
serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver 
necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e 
tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;  

12. Quando da limpeza em área médico-hospitalar, deverá indicar profissional 
responsável técnico, devidamente habilitado e capacitado para supervisionar e garantir 
a execução dos serviços dentro das normas de boa prática e qualidade estabelecidas 
pela legislação vigente, ministrar treinamentos, selecionar, escolher, adquirir e prover o 
uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de 
Proteção coletiva (EPC) e produtos químicos;  

13. Apresentar cronograma de treinamento para os seus funcionários com 
emissão de Certificado, comprovar o cumprimento do cronograma de treinamento, bem 
como avaliação periódica de seus funcionários a cada semestre;  

14. Cronograma de treinamento deverá ser aprovado pelo Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar do Contratante; 

15. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos na 
unidade e ainda de acordo com a normatização do Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar do Contratante;  

16. Organizar escala de serviços, para executar os serviços em horários que 
não interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento da unidade; 

17. Designar um profissional, com experiência comprovada na área de higiene, 
limpeza, controle de infecção hospitalar, gerenciamento de resíduos, de serviços de 
saúde, que ficará responsável pelo acompanhamento e avaliação da fiel execução do 
contrato, respondendo pela adequação e supervisão das rotinas ajustadas, devendo 
estar presente uma vez na semana na unidade; 

18. Apresentar manual de normas, rotinas e procedimentos de limpeza 
adequadas a unidade para aprovação do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, 
sendo que as atividades serão fiscalizadas a partir deste manual e demais legislações 
aplicáveis. 

 

Critérios para contratação do Serviço de vigilância 

1. Disponibilizar mão-de-obra em quantidade necessária a perfeita execução 
dos serviços de vigilância da unidade;  

2. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas por solicitação da contratante, qualquer profissional integrante do 
contrato cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço 
público;  

3. Manter seu pessoal uniformizado, limpo, identificando-os através de 
crachás, com fotografia recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) e Equipamentos de Proteção coletiva (EPC) que se fizerem necessários para 
execução das atividades;  

4. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seus 
encarregados;  

5. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 
ou Municipal, as normas de segurança da Administração, inclusive instruir os seus 
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empregados à prevenção de incêndios e as de Segurança e Medicina do Trabalho nas 
áreas da Administração;  

6. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 
pessoal, bem como as ocorrências havidas, efetuando a reposição da mão-de-obra, em 
caráter imediato e na eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada 
de trabalho; 

7. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus 
empregados ao pagamento das faturas emitidas contra o contratante;  

8. Manter o controle de vacinação e do exame periódico de saúde, nos termos 
da legislação vigente, aos empregados diretamente envolvidos na execução dos 
serviços;  

9. Responsabilizar-se pelo fornecimento e conservação dos uniformes, que 
deverão ser adequados ao tipo de serviço, da categoria profissional contratada, 
substituindo-o de acordo com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio 
Coletivo de Trabalho, ou quando necessário. Além dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção coletiva (EPC).  

10. Os custos de qualquer um dos itens de uniforme e Equipamentos de 
Proteção Individual não poderão ser repassados aos empregados;  

11. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de 
garantir o bom andamento dos mesmos, permanecendo no local do trabalho em tempo 
integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos 
serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver 
necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e 
tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;  

12. Deverá indicar profissional responsável técnico, devidamente habilitado e 
capacitado para supervisionar e garantir a execução dos serviços dentro das normas de 
boa prática e qualidade estabelecidas pela legislação vigente, ministrar treinamentos, 
selecionar, escolher, adquirir e prover o uso adequado de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção coletiva (EPC);  

13. Apresentar cronograma de treinamento para os seus funcionários com 
emissão de Certificado, comprovar o cumprimento do cronograma de treinamento, bem 
como avaliação periódica de seus funcionários a cada semestre;  

14. Cronograma de treinamento deverá ser aprovado pelo departamento 
pessoal e setor de hotelaria do Contratante; 

15. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos pela 
unidade;  

16. Designar um profissional, com experiência comprovada na área de 
vigilância de serviços de saúde, que ficará responsável pelo acompanhamento e 
avaliação da fiel execução do contrato, respondendo pela adequação e supervisão das 
rotinas ajustadas, devendo estar presente uma vez na semana na unidade; 

17. Apresentar manual de normas, rotinas e procedimentos do serviço de 
vigilância adequadas a unidade para aprovação da administração, sendo que as 
atividades serão fiscalizadas a partir deste manual e demais legislações aplicáveis. 

 

Critérios para contratação do Serviço de manutenção predial 
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1. Disponibilizar mão-de-obra em quantidade necessária a perfeita execução 
dos serviços de manutenção predial da unidade incluindo manutenção corretiva, 
preventiva e preditiva;  

2. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas por solicitação da contratante, qualquer profissional integrante do 
contrato cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço 
público;  

3. Manter seu pessoal uniformizado, limpo, identificando-os através de 
crachás, com fotografia recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) e Equipamentos de Proteção coletiva (EPC) que se fizerem necessários para 
execução das atividades;  

4. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seus 
encarregados;  

5. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 
ou Municipal, as normas de manutenção predial definidas para a unidade, inclusive 
instruir os seus empregados à prevenção de incêndios e as de Segurança e Medicina do 
Trabalho nas áreas da unidade;  

6. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 
pessoal, bem como as ocorrências havidas, efetuando a reposição da mão-de-obra, em 
caráter imediato e na eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada 
de trabalho; 

7. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus 
empregados ao pagamento das faturas emitidas contra o contratante;  

8. Manter o controle de vacinação e do exame periódico de saúde, nos termos 
da legislação vigente, aos empregados diretamente envolvidos na execução dos 
serviços;  

9. Responsabilizar-se pelo fornecimento e conservação dos uniformes, que 
deverão ser adequados ao tipo de serviço, da categoria profissional contratada, 
substituindo-o de acordo com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio 
Coletivo de Trabalho, ou quando necessário. Além dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção coletiva (EPC).  

10. Os custos de qualquer um dos itens de uniforme e Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção coletiva (EPC) não poderão ser 
repassados aos empregados;  

11. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de 
garantir o bom andamento dos mesmos, permanecendo no local do trabalho em tempo 
integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos 
serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver 
necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e 
tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;  

12. Deverá indicar profissional responsável, devidamente habilitado e 
capacitado para supervisionar e garantir a execução dos serviços dentro das normas de 
boa prática e qualidade estabelecidas pela legislação vigente, ministrar treinamentos, 
selecionar, escolher, adquirir e prover o uso adequado de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção coletiva (EPC);  
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13. Apresentar cronograma de treinamento para os seus funcionários com 
emissão de Certificado, comprovar o cumprimento do cronograma de treinamento, bem 
como avaliação periódica de seus funcionários a cada semestre;  

14. Cronograma de treinamento deverá ser aprovado pelo departamento 
pessoal e setor de manutenção do Contratante; 

15. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos pela 
unidade;  

16. Designar um profissional, com experiência comprovada na área de 
manutenção predial, preferencialmente com graduação em engenharia civil, que ficará 
responsável pelo acompanhamento e avaliação da fiel execução do contrato, 
respondendo pela adequação e supervisão das rotinas ajustadas, devendo estar 
presente uma vez na semana na unidade; 

17. Apresentar manual de normas, rotinas e procedimentos do serviço de 
manutenção predial, bem como cronograma de manutenção preventiva para aprovação 
da administração, sendo que as atividades serão fiscalizadas a partir deste manual e 
demais legislações aplicáveis. 

 
 

3.4.7 Descrição de Funcionamento da Unidade de Faturamento 

Este setor deverá estar integrado com as áreas que prestam o atendimento e será 
o responsável pela inserção dos dados no sistema para os órgãos competentes, na 
Gestão Municipal à Secretaria Estadual de Saúde e para o Ministério de Saúde por 
intermédio dos sistemas e módulos específicos por complexidade do SIA (BPA/BPAI), e 
do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. 

As atividades de administração geral da unidade funcionarão ordinariamente das 
08h às 18h, tendo sempre integrantes da equipe responsável pela unidade, presente 
24hrs por dia a fim de resolver questões sob sua responsabilidade.  

A estrutura, normas, rotinas e áreas de abrangência dos serviços de 
administração geral, bem como dos serviços administrativos e financeiros, estão 
disponíveis nos ANEXOS II e XI deste projeto, e a composição de sua equipe está 
apresentada de forma detalhada no item 3.3.6 da presente proposta de trabalho. 

 

3.4.8 Volume de Recursos Financeiros Destinados a Cada Tipo de Despesa – 
Proposta de Preço 

Apresentamos de forma detalhada no ANEXO XIX deste Plano de Trabalho a 
Proposta de Preço para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e 
serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no HOSPITAL ESTADUAL GERAL E 
MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU), que assegure assistência universal e gratuita à 
população, conforme Chamamento Público n.º 01/2021-SES/GO. 
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3.5 Política de Recursos Humanos 

O Instituto IDEAS desenvolverá uma Política de Gestão de Pessoas atendendo 
as normas da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT/MTE, assim como implantará 
uma Política de Segurança do Trabalho e Prevenção de Acidentes, em conformidade 
com a NR nº 32/2005 do TEM. 

O Instituto Ideas garantirá a contratação de profissionais qualificados para 
atendimento, de forma a oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência. Que 
todos os profissionais que executam ações e/ou serviços de saúde por ela empregados 
e ativos estejam devidamente cadastrados no CNES. Como também adotará valores 
compatíveis com os níveis médios de remuneração praticados no mercado, para o 
pagamento de salários e de vantagens de qualquer natureza de dirigentes e funcionários 
do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU), garantindo o 
funcionamento ininterrupto da unidade. 

Para a contratação pessoal serão utilizados critérios técnicos, inclusive quanto ao 
gerenciamento e controle de recursos humanos, observando as normas legais vigentes, 
em especial as trabalhistas e previdenciárias. Serão mantidos os profissionais de saúde 
permanentemente capacitados e atualizados, oferecendo cursos de educação 
continuada e permanente. Serão contratados serviços de terceiros para atividades de 
apoio, sempre que necessário, responsabilizando-se pelos encargos daí decorrentes e 
o serviço por ela prestado estar em conformidade com a legislação vigente.  

Os profissionais contratados para a prestação dos serviços no HEMU, deverão ter 
comprovada capacidade técnica, com formação adequada ao serviço desempenhado e 
estar em dia com suas obrigações junto aos conselhos de classe. Os profissionais 
responsáveis pelos serviços médicos deverão ter formação em curso de medicina, em 
nível superior, por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, e deverão, ainda, 
estar registrados no respectivo conselho profissional. E os profissionais de enfermagem 
deverão estar registrados no respectivo conselho profissional e, ainda, possuir formação 
em curso de enfermagem, em nível superior, por instituição reconhecida pelo Ministério 
da Educação, ficando vedada a contratação de Técnicos de Enfermagem para a 
realização das atividades específicas de Enfermeiro(a). 

Os demais profissionais envolvidos diretamente na prestação dos serviços de 
atenção à saúde deverão estar registrados nos respectivos conselhos profissionais e 
atender às normas e requisitos próprios, conforme a regulamentação do Ministério da 
Saúde (MS). 

Os contratos entre a Unidade e terceiros reger-se-ão pelas normas de direito 
privado, não se estabelecendo relação de qualquer natureza entre os terceiros e o Poder 
Público. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás poderá solicitar, a qualquer tempo, 
informações sobre a contratação de terceiros para a execução dos serviços objeto do 
Contrato, inclusive para fins de comprovação das condições de capacitação técnica e 
financeira. 

Todos os empregados e terceiros contratados pelo Instituto Ideas para a unidade 
portará identificação (crachás) e estarão devidamente uniformizados, quando estiverem 
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no exercício de funções nas dependências da unidade. A seleção de pessoal para o 
HEMU, será conduzida a partir de processo seletivo de forma pública, objetiva e 
impessoal, nos termos do regulamento próprio. O Instituto Ideas disporá de mecanismos 
para pronta substituição de seus profissionais em caso de faltas, de forma a não 
interromper ou prejudicar os serviços prestados à população. 

O Instituto Ideas se responsabilizará pelo pagamento do pessoal contratado 
diretamente pela organização, aqueles necessários à execução dos serviços inerentes 
às atividades da unidade, ficando esta como a única responsável pelo pagamento dos 
encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, respondendo integral e 
exclusivamente, em juízo ou fora dele, isentando o Estado de Goiás de quaisquer 
obrigações, presentes ou futuras, e apresentar sempre que necessário  a relação dos 
profissionais do complexo hospitalar, responsáveis pela prestação dos serviços, 
incluindo sua formação e titulação, identificando as alterações que, por ventura, ocorram. 
Vale observar que será mantido controle do ponto biométrico de todos os profissionais 
em serviço na unidade.  

No hospital será adotado um projeto de desenvolvimento humano, com pesquisa 
periódica do clima organizacional. Trata-se de uma estratégia para combater o 
absenteísmo e estimular a produção. Serão realizadas coletas de dados para a pesquisa 
por meio de questionários. Estes questionários têm a finalidade de caracterizar o perfil 
dos trabalhadores, identificar gênero, tempo de serviço, faixa etária, grau de 
escolaridade, cargos e natureza das ausências, bem como avaliar a satisfação dos 
mesmos com relação ao trabalho que exercem, identificando principalmente as 
características indesejáveis do trabalho. Em posse destes dados cabe à administração 
tomar as medidas cabíveis para melhor o ambiente de trabalho. Ressaltamos que o 
controle de ponto do pessoal contratado será através de Ponto Biométrico. 

Apresentamos no ANEXO XII a Política de Recursos Humanos completa do 
Instituto Ideas. 
 

 

3.5.1 Apresentação de projeto de desenvolvimento humano com pesquisa 
periódica de clima organizacional e definição de uso das informações 

A realização da pesquisa de clima organizacional é uma maneira de acompanhar 
continuamente a satisfação dos funcionários com a organização, avaliando a evolução 
dos resultados e verificando quais os aspectos necessitam de maior atenção. 

A relevância do estudo é determinada pela oportunidade que este oferece de 
ampliar a compreensão dos fenômenos organizacionais, influenciados a cada dia por 
novos fatos no contexto social, econômico, político e cultural que afetam a cabeça das 
pessoas, causando impactos em seus valores e, consequentemente, nas suas atitudes 
em relação ao trabalho, influenciando de forma direta o clima organizacional. 

Atualmente torna-se cada vez mais necessário mensurar as ações através de 
procedimentos técnicos que possam respaldar ao máximo a atuação das organizações.  
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Existem alguns instrumentos estruturados que são utilizados para operacionalizar 
a avaliação e o acompanhamento da satisfação dos colaboradores de uma 
organização/serviço, avaliando o nível de satisfação do colaborador com a empresa, com 
as lideranças, com o ambiente de trabalho, entre outros aspectos que compõem o 
contexto do trabalho.  

Um destes instrumentos é a Pesquisa de Clima Organizacional, considerada 
também importante ferramenta motivacional. A Pesquisa de clima organizacional 
objetiva mapear ou retratar os aspectos críticos que configuram o momento motivacional 
dos funcionários da empresa através da apuração de seus pontos fortes, deficiências, 
expectativas e aspirações. 

No ANEXO XIII apresentamos o Projeto de Desenvolvimento Humano com 
Pesquisa Periódica de Clima Organizacional. 

 

3.5.3 Proposta para estabelecimento de Normas para Seleção de Pessoal, 
Contrato de Trabalho e Avaliação de Desempenho, sugestão de condutas 
para combater absenteísmo dos profissionais e estimular produção 

A Política de Recrutamento e Seleção do IDEAS tem o objetivo de definir uma 
diretriz clara de Recrutamento e Seleção Interno e Externo das unidades administradas 
pelo Instituto, a fim de garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos pela legislação 
vigente, as declarações governamentais e o cumprimento do quadro de pessoal 
aprovado pelas direções do Instituto. 

 Temos como premissa que toda admissão de colaboradores no Instituto, seja por 
seleção interna ou externa, pressupõe a existência de uma vaga prevista pela Equipe de 
Gestão de Pessoas e aprovada da Diretoria Executiva. 

As unidades e seus gestores devem incentivar e apoiar a participação dos seus 
colaboradores nos processos de Recrutamento e Seleção Interno. 

Todo candidato deve, obrigatoriamente, passar por todas as etapas do processo 
seletivo seja ele um recrutamento interno ou externo. 

O requisitante da vaga deve participar do planejamento do processo de 
contratação em conjunto com a área de Gestão de Pessoas. 

Recrutamento e Seleção Externo: 

É de responsabilidade da equipe de Gestão de Pessoas a administração do Banco 
de Talentos do Instituto. Sendo vista a principal ferramenta para as novas contratações.  

Havendo candidatos remanescentes, aprovados para 2º chamada em edital de 
seleção, a equipe de Gestão de Pessoas, encaminhará ao apoio administrativo da 
unidade os pareceres para convocação. 

Não havendo candidatos para assumir o cargo, será feito nova publicação de 
edital.  
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A equipe de Gestão de Pessoas fica responsável pela gestão do edital, 
estabelecendo datas e prazos conforme política. 

As inscrições deverão ocorrer exclusivamente no site Institucional, na aba 
“Trabalhe Conosco”. Conforme editais de seleção em aberto. 

A seleção abrange as seguintes etapas:  

1. A equipe de Gestão de Pessoas, fará a seleção curricular, encaminhando ao gestor 
responsável pela entrevista os candidatos pré-aprovados, juntamente com o 
FORMULÁRIO DE RETORNO DE PROCESSO SELETIVO. Nesta etapa o edital de 
seleção será atualizado, no site Institucional, com as informações do nome do Candidato, 
Local, Data e Horário da entrevista; 

2. A entrevista será realizada pelo gestor da área, da unidade administrada, visando 
analisar os conhecimentos técnicos e competências necessárias para ocupar o cargo. 
Finalizada esta etapa todos os FORMULÁRIOS DE RETORNO DE PROCESSO 
SELETIVO, deverão ser reportados à equipe de Gestão de Pessoas, com a classificação 
obtida através da entrevista. 

Nota: Cargos de gestão ou que necessitem de avaliação psicológica deverão 
primeiramente ser analisados pelo profissional, habilitado, da equipe de DHO. 

Todo processo de avaliação e análise deverá ser conduzido conforme descrição de 
cargo, avaliando então conhecimentos técnicos e competências.  

Divulgação do processo de seleção: 

A divulgação dos candidatos, aprovados na 1ª chamada e os candidatos 
remanescentes do Banco de Talentos, será oficializada na última atualização do Edital 
de Seleção. 

Convocação: 

Finalizado o processo de divulgação, a equipe de Gestão de Pessoas, 
encaminhará a Requisição de Pessoal, com dados do candidato aprovado, para o apoio 
administrativo da unidade, encerrando neste momento o chamado de abertura de vaga. 

A unidade fica responsável por convocar os candidatos aprovados e dar início ao 
processo admissional. 

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DO PERÍODO DE EXPERIÊNCIA 45 E 90 DIAS 

OBJETIVO: 

● A Avaliação do Período de Experiência, tem como o objetivo o acompanhamento 
do colaborador recém-ingresso na instituição, fornecendo feedbacks e avaliações 
qualitativas e quantitativas. 

● Tem como objetivo também, receber do colaborador uma avaliação pessoal da 
instituição, sanando possíveis dúvidas e divergências ocorridas nesse período. 

260



 

 

 

Unidade de Gestão Centralizada (Endereço para Correspondências e Atendimento) 
Rua Souza Dutra, 145, Estreito, Sala 709, Florianópolis – SC. CEP 88.070-605 
48 – 3091 0306 | www.ideas.med.br | projetos@ideas.med.br 

Matriz (Hospital de Caridade de Jaguaruna) 
Jaguaruna – SC – CEP 88.715-000 
CNPJ: 24.006.302/0004-88 

 

● A avaliação acontecerá previamente ao prazo de encerramento do contrato de 45 
e 90 dias. 

DESCRIÇÃO DE PROCESSO: 

REPASSE DE INFORMAÇÕES SOBRE NOVA ADMISSÃO 

● É de responsabilidade do setor de Administração de Pessoal enviar para a área 
de Recursos Humanos, os dados referentes a admissão de novos profissionais; 

● Nestes dados devem estar inclusos: nome do colaborador, data de admissão, 
data do término do contrato de 45 e 90 dias; 

● As informações sobre os egressos do mês vigente deverão ser encaminhadas 
uma semana antes do fechamento do mês para a área de Recursos Humanos. 

 ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO E ENTREGA DE FORMULÁRIOS 

● É de responsabilidade da área de Recursos Humanos gerar os formulários com 
os itens a serem avaliados pelo Gestor e pelo Colaborador, no período de 
avaliação do período de experiência de 45 e 90 dias; 

● O responsável deverá utilizar os formulários estabelecidos e desenvolvidos pelo 
setor de Desenvolvimento do Corporativo do INSTITUTO IDEAS, atestando para 
que sejam utilizados sempre os formulários atualizados; 

● Nos formulários deverão conter as seguintes informações: nome, matrícula, 
área/setor, cargo, data de admissão, horário de trabalho, os quesitos a serem 
avaliados, campo formalizando efetivação/prorrogação, campo formalizando a 
decisão da avaliação (contrato prorrogado, contrato encerrado, efetivado ou 
encerramento do contrato), e espaço para assinatura dos avaliadores; 

● A área de Recursos Humanos deverá preencher o formulário de 45 dias com os 
dados solicitados, imprimir e entregar ao Gestor responsável pelo colaborador, 
com 20 dias antes do prazo de vencimento; 

● Exclusivamente, após a realização da avaliação de 45 dias, e posterior a entrega 
do formulário de avaliação preenchido e assinado por ambas as partes (gestor e 
colaborador), a área de Recursos Humanos deverá entregar ao Gestor 
responsável o formulário de avaliação de experiência por competências de 90 
dias. 

● A área de Recursos Humanos deverá certificar-se de que o colaborador obteve 
do gestor feedback do seu desempenho e traçaram um plano de ações de 
melhorias, se necessário. 

PRAZOS 

● A área de recursos humanos deverá preencher os formulários de 45 dias com os 
dados solicitados, imprimir e entregar ao Gestor responsável pelo colaborador, 20 
dias antes do prazo de vencimento do período de experiência; 
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● A formalização das decisões acordadas, culminando no preenchimento do 
Formulário de Avaliação e realização de Feedback, terão como prazo limite o de 
05 dias anteriores ao vencimento do prazo do contrato de trabalho; 

● Todos os formulários preenchidos deverão ser entregues na área de Recursos 
Humanos para o arquivamento na pasta do colaborador. 

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO E FEEDBACK 

Avaliação de Período de Experiência de 45 dias com renovação de contrato de 
trabalho 

● O Gestor deverá reservar tempo e espaço individual para realizar o Feedback com 
o colaborador  avaliado; 

● O feedback deve fornecer informações sobre os pontos avaliados, justificando o 
motivo da avaliação recebida e abrindo a escuta para que o colaborador também 
apresente  a sua avaliação no seu formulário, expressando sua opinião sobre os 
mesmos pontos avaliados e possíveis acontecimentos; 

● O gestor poderá solicitar a área de Recursos Humanos que participe do processo 
de  feedback, para servir de mediador, se necessário. 

● Ambos devem assinar os campos designados, demonstrando ciência da 
realização da avaliação; 

● Todos os formulários preenchidos deverão ser entregues na área de Recursos 
Humanos para o arquivamento na pasta do colaborador. 

Avaliação de Período de Experiência de 45 dias com encerramento de contrato de 
trabalho 

● Em caso de encerramento do contrato de trabalho por parte da instituição, o 
Gestor responsável pelo profissional deverá formalizar ao Setor de Departamento 
de Pessoal, com prazo de 05 dias anteriores ao vencimento do contrato de 
trabalho; 

● Junto a formalização do encerramento, o Gestor deverá entregar a avaliação 
preenchida e com a sua assinatura, com a área designada ao encerramento 
devidamente preenchida; 

● O Gestor não deverá realizar feedback ou colher assinaturas do colaborador que 
terá seu contrato de trabalho encerrado, por iniciativa da instituição, tal 
procedimento é de responsabilidade da área de Recursos Humanos. 

Avaliação de Período de Experiência de 90 dias com efetivação de contrato 

● O formulário de avaliação dos 90 dias, somente será disponibilizado após a 
entrega do formulário de 45 dias; 
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● O Gestor deverá reservar tempo e espaço individual para realizar o Feedback com 
o colaborador a ser avaliado; 

● O feedback deve fornecer informações sobre os pontos avaliados, justificando o 
motivo da avaliação recebida e abrindo a escuta para que o colaborador também 
apresente o que ele avaliou em seu formulário, expressando sua opinião sobre os 
mesmos pontos avaliados e possíveis acontecimentos; 

● Ambos devem assinar os campos designados, demonstrando ciência da 
realização da avaliação; 

● A formalização das decisões acordadas, culminando no preenchimento do 
Formulário de Avaliação e realização de Feedback, terão como prazo limite o de 
05 dias anteriores ao vencimento do prazo do contrato de trabalho. 

Avaliação de Período de Experiência por competências 90 dias com efetivação de 
contrato de trabalho 

● O Gestor deverá reservar tempo e espaço individual para realizar o Feedback com 
colaborador avaliado; 

● O feedback deverá fornecer informações sobre os pontos avaliados, justificando 
o motivo da avaliação recebida e abrindo a escuta para que o colaborador dê sua 
opinião sobre os mesmos pontos avaliados e possíveis acontecimentos; 

● Ambos devem assinar os campos designados, demonstrando ciência da 
realização da avaliação; 

● Todos os formulários preenchidos deverão ser entregues a área de Recursos 
Humanos para o arquivamento na pasta do colaborador. 

  

Avaliação de Período de Experiência por competências 90 dias com encerramento 
de contrato trabalho 

● Em caso de encerramento do contrato de trabalho por parte da instituição, o 
Gestor responsável pelo colaborador deverá informar o setor de Departamento de 
Pessoal, com prazo de 05 dias anteriores ao vencimento do contrato; 

● Junto a formalização do encerramento, o Gestor deverá entregar a avaliação 
preenchida e com a sua assinatura, com a área designada ao encerramento 
devidamente preenchida; 

● O Gestor não deverá realizar feedback ou colher assinaturas do colaborador que 
terá seu contrato de trabalho encerrado, por iniciativa da instituição, tal 
procedimento é de responsabilidade da área de Recursos Humanos. 
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 ENCERRAMENTO DE CONTRATO 

Após a formalização do encerramento de contrato de trabalho, é responsabilidade 
da área de Recursos Humanos, iniciarem o processo burocrático e operacionalização do 
processo de demissão. 

 ARQUIVAMENTO 

Todos os formulários deverão ser encaminhados ao setor de Departamento de 
Pessoal, para que sejam arquivados na pasta do colaborador. 

 ABRANGÊNCIA 

Todos os colaboradores admitidos na Unidade e que se encontram em período de 
experiência de 45 ou 90 dias. 

 RESPONSABILIDADE 

Área de Recursos Humanos, Coordenadores, Líderes de Setor e Departamento de 
Pessoal. 

No ANEXO XIV apresentamos a Política de Recrutamento e Seleção e o Plano 
de Avaliação por Competências que será implantado na Unidade. 

 

3.5.4 Registro e controle de pessoal e modelo para escalas de trabalho 

O quadro a seguir representa o modelo de escalas para manutenção de equipes, 
devendo ser aprovado e disponibilizado até o primeiro dia de cada mês. Nesta escala 
ficam distribuídos os turnos e dias de trabalho, além de ser possível identificar nome 
completo, cargo e registro de conselho dos profissionais. As escalas deverão ser 
atualizadas e substituídas sempre que houver necessidade de readequação, mantendo 
sempre registro correto com a prática realizada. Ressalta-se que ela cumpre função de 
planejamento e dimensionamento de pessoal e não substitui em nenhuma hipótese o 
controle de ponto biométrico, aplicado para controle de horas/atividades. 

Os serviços médicos deverão seguir o mesmo padrão de escala, destacando a 
disponibilidade do médico de acordo com o horário de disponibilidade exigido para 
prestação do serviço, explicitando as especialidades médicas em cada escala. Na 
ausência de um profissional médico por quaisquer motivos, é de responsabilidade do 
diretor técnico e coordenador médico da área realizar a substituição imediata. Na 
ausência de um substituto, é de responsabilidade do coordenador médico do serviço 
assumir a escala de trabalho até que seja regularizado. 

  Quadro com Escala para manutenção de equipes: 
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Fonte: IDEAS, 2021. 

A fim de estabelecer a qualidade dos serviços, o IDEAS possui estratégias 
permanentes a serem utilizadas para garantir completas as equipes de saúde sete dias 
da semana, 24 horas por dia.  

As escalas de trabalho devem ser afixadas em murais das unidades no primeiro 
dia de cada mês, com distribuição nominal por datas e horários, conforme contrato de 
trabalho dos Profissionais. Eventuais serviços terceirizados devem cumprir a mesma 
regra, incluindo a disponibilidade de escala de trabalho para direção técnica do hospital.  

Nas escalas já devem estar previstas folgas e férias planejadas de acordo com 
políticas de recursos humanos. Saídas programadas para eventos científicos, cursos ou 
visitas técnicas também devem ser sinalizadas com plano definido de reposição do 
profissional que se ausentar. Ausências não planejadas devem ser conduzidas com 
reposição pelo profissional folguista ou por composição de equipe com horas extras, de 
acordo com a definição do coordenador/líder da área. 

O Quadro de colaboradores está adequado com os preceitos e diretrizes definidas 
pelos órgãos de classe e conselhos profissionais, considerando profissionais folguistas 
para atuar nos momentos de coberturas de ausências de colaboradores (licenças 
médicas, licenças legais, folgas, férias, por exemplo).  

Em casos de necessidade a coordenação de área ou liderança imediata tem a 
prerrogativa de liberar hora extra para cobertura de colaboradores para manter a 
composição da escala de trabalho planejada. O controle de horas extras será realizado 
mensalmente pelo departamento de pessoal (DP) em conjunto com conselho gestor da 
unidade.  
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Nas áreas assistenciais e de atendimento ao público, define-se a regra de que os 
profissionais do turno/plantão só podem se ausentar do seu posto de trabalho após a 
chegada do colega que irá lhe substituir. Caso o atraso ocorra e sem aviso prévio, o 
colaborador em espera no posto de trabalho deve comunicar a coordenação de área, 
devendo aguardar o tempo de até 2 horas para que a ação de substituição seja definida.  

Situações não planejadas deverão ser avaliadas pelo coordenador do serviço 
para definição de ação para contenção da ausência. Uma das ações de contenção é a 
permanência do coordenador ou líder de área até a estabilização do serviço, atuando no 
desenvolvimento do serviço em questão.  

Todas as situações de ausências injustificadas por um colaborador deverão ser 
registradas e consideradas no momento de avaliação de experiência ou de desempenho 
profissional. 

 

3.6 Ciência e Tecnologia 

3.6.1 Apresentação de Convênio de Cooperação Técnica com Entidades de 
Ensino para Desenvolvimento de Estágio Curriculares, Treinamentos e 
Residências 

Projeto de estágios e convênios com universidades nos cursos da área de ciências 

da saúde: 

De acordo com o art. 196 da Constituição Federal de 1988, garante que “a saúde 
é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.  

Para atender a esta demanda a Constituição Federal de 1988, em seu art. 200 
define que é competência do Sistema Único de Saúde (SUS), além de outras atribuições, 
“ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde”. Uma formação que alie 
educação e trabalho potencializando o desenvolvimento dessas atitudes fundamentais a 
qualidade de vida do ser humano, desmitificando que a patologia toma lugar da 
identidade do indivíduo e ensinando a importância do ser saldável em uma assistência 
multiprofissional. Aliando prevenção e promoção da saúde com uma visão holística do 
cuidar. 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais-DCN da área da saúde, o perfil profissional 
faz referência ao generalista, com visão humanista, crítica e integradora, capaz de atuar 
com qualidade e resolubilidade no SUS. Os profissionais de saúde devem possuir 
competências para responder as necessidades e demandas de saúde da população em 
situações concretas. 

É a partir da vivência prática nos serviços, permeado por um suporte pedagógico 
específico e voltado para as necessidades da população, que se concretiza uma 
formação técnica e humanística, do profissional de saúde, uma vez que as situações-
problema vivenciadas no cotidiano desses profissionais exigem ações que extrapolem o 
âmbito puramente científico/clínico.  

Faz-se necessário repensar um ensino que promova vivências no serviço de 
saúde, que haja uma integração de estudante-profissionais objetivando a troca de 
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saberes e experiências, visando promover a saúde e incentivar o controle social. A 
integração ensino-serviço-comunidade tem se apresentado como uma importante 
ferramenta para o fortalecimento do desenvolvimento e da formação dos profissionais de 
saúde, sendo esta interação produtiva e potencializadora para o desenvolvimento dos 
novos profissionais de saúde que estão no processo inicial de formação profissional, mas 
também dos profissionais que já estão inseridos nos serviços de saúde e a melhoria 
contínua das práticas assistenciais e de gestão. 
 
OBJETIVO GERAL 

Desenvolver um programa de integração de ensino, serviço e pesquisa, que 
promova a interação do Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU) com 
instituições de ensino superior do Estado de Goiás e outras regiões. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
- Viabilizar convênios entre Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu (HEMU) 
com instituições de ensino superior da área da saúde para o desenvolvimento de 
atividades de ensino e de pesquisa nas dependências do hospital. 
- Organizar os espaços assistenciais e de gestão para que tenham viabilidade para 
receber estudantes dos cursos da área da saúde. 
- Definir os fluxos de agendamento de atividades práticas e estágios para estudantes da 
área da saúde, de acordo com as especificidades de cada área e profissões 
relacionadas. 
- Estabelecer um programa de estágio extracurricular que promova a aproximação dos 
estudantes da área da saúde com o Hospital Estadual Geral e Maternidade de Uruaçu 
(HEMU) e com a prática profissional. 
- Definir em conjunto, hospital e instituições de ensino e pesquisa, áreas prioritárias de 
atuação dentro do hospital para o desenvolvimento de projetos de pesquisa que visem o 
aprimoramento da assistência no hospital, bem como a formação e o desenvolvimento 
dos profissionais, professores e estudantes. 
 
DIRETRIZES PEDAGÓGICAS: 
 

Todas as atividades de integração ensino-serviço-pesquisa serão fundamentadas 
pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), legislações nacionais de 
ética em pesquisa com seres humanos e a Políticas de Saúde Locorregionais. 
Parcerias e convênios: serão firmados parcerias e convênios com Instituições de Ensino 
Superior da área da saúde que estejam situadas no Município de Maricá-RJ e região, 
para atuação dos profissionais de acordo com os princípios norteadores do SUS, em 
especial atuar de acordo com as linhas de cuidados em saúde. Será viabilizado que 
todos os cursos que sejam da área da saúde, tenham a possibilidade de desenvolver 
atividades de ensino (atividades práticas e estágios) e pesquisa nas dependências do 
hospital, observando a capacidade instalada e operacional de cada unidade/setor para 
a recepção dos estudantes sem que haja congestionamento de estudantes nestes 
ambientes. 

Cenários de prática: a atuação dos estudantes da área da saúde, nível superior 
ou médio, ocorrerá nas áreas assistenciais, de apoio e administrativas. A saber: Agência 
Transfusional; Centro Cirúrgico; CME - Central de Material Esterilizado; Farmácia Central 
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Hospitalar; Imaginologia (Endoscopia, Ecocardiografia, Tomografia Computadorizada, 
Radiografia Digital, Ultrassonografia, Broncoscopia, Colonoscopia, Radiologia 
Intervencionista); Internação Clínica e Cirúrgica; Nutrição e Dietética; SADT – Serviço 
Apoio Diagnóstico e Terapêutico com Laboratório de Análises Clínicas; Urgência e 
Emergência; UTI – Unidade de Terapia Intensiva; e demais clínicas; além dos setores de 
apoio técnico e administrativo necessários ao desenvolvimento da atividade assistencial.  

 
Operacionalização das atividades de ensino: semestralmente será aberto um 

cronograma de agendamento de atividades práticas e estágios para as diversas áreas 
do hospital. As escolas conveniadas com o hospital poderão requerer campos de acordo 
com as competências profissionais que desejam desenvolver. Após o agendamento das 
áreas a instituição de ensino deverá enviar para o hospital, por meio de formulários 
padronizados pela instituição hospitalar, informações referentes a descrição nominal de 
estudantes e professores que estarão em atividades nas dependências do hospital e 
referidos períodos. Bem como informar o número do seguro saúde que resguarda os 
estudantes e professores durante suas atividades no Hospital Estadual Geral e 
Maternidade de Uruaçu (HEMU). 

 
Operacionalização das atividades de pesquisa: todas as propostas de pesquisa 

que visem seu desenvolvimento nas dependências do Hospital Estadual Geral e 
Maternidade de Uruaçu (HEMU) ou envolvendo seus colaboradores, deverão 
previamente serem submetidas para análise da instituição, bem como da coordenação 
de área envolvida para verificação de observância dos aspectos éticos envolvidos, bem 
como articulação com os fluxos de trabalho da unidade/setor para não interferir na 
dinâmica de assistência da unidade. 

 
Metodologia de Avaliação das atividades de ensino: Semestralmente, ao finalizar 

as atividades de ensino nas dependências do hospital, será realizada uma rodada de 
avaliação pela instituição, buscando verificar pontos positivos e negativos, que que 
possam ser aprimorados para novas atividades de ensino que venham a ocorrer na 
instituição no futuro. Para tanto, será solicitado um parecer da coordenação de área e 
profissional líder da equipe que recebeu os estudantes e professores, bem como do 
professor que acompanhou as atividades no setor. Estes materiais seriam 
compartilhados entre estes envolvidos em uma reunião específica para esta finalidade, 
buscando definir e alinhar possibilidades de melhorias. 
 

Metodologia de Avaliação das atividades de pesquisa: Todas as pesquisas 
desenvolvidas na instituição deverão ter arquivados no hospital, durante o tempo de 
desenvolvimento da mesma, o projeto submetido para análise do Hospital Estadual Geral 
e Maternidade de Uruaçu (HEMU), bem como o cronograma de execução da pesquisa. 
Ao finalizar a pesquisa os pesquisadores, obrigatoriamente, devem realizar a devolutiva 
à instituição dos resultados alcançados e impactos e melhorias que podem ser aplicados 
na instituição a partir dos resultados evidenciados. 
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EXPERIÊNCIA 
 

O Ideas mantêm convênio para realização de Estágios Curriculares Obrigatórios 
dos acadêmicos dos Curso de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Medicina, Nutrição, Odontologia e Psicologia, com a UNESC – Universidade do Extremo 
Sul Catarinense no Hospital Materno Infantil Santa Catarina/Ideas, conforme termo de 
convênio constante no ANEXO XVI. 
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3.6.2 Parcerias com instituições para desenvolvimento de projetos de 
pesquisa na área da assistência hospitalar e/ou de saúde pública 
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3.6.3 Apresentação de Projeto em Educação Permanente com Vista à 
Capacitação da equipe interdisciplinar da unidade hospitalar 

 

I. Plano de Desenvolvimento e Capacitação 

O desenvolvimento do capital humano de uma instituição é um dos elementos 
essenciais para o alcance do melhor desempenho dos resultados esperados, bem como 
para a inovação dos processos e atividades gerados pelo serviço, com vistas a melhoria 
da qualidade de vida da população e a otimização do uso dos recursos materiais 
disponíveis.  

Na área da saúde, a preocupação com a formação e a capacitação dos 
profissionais de saúde faz-se presente desde os anos de 1960. Com os avanços 
científicos e tecnológicos que contribuíram para a evolução das práticas de prevenção, 
promoção, tratamento e reabilitação da saúde das pessoas, impactando diretamente na 
expectativa de vida da população, o reconhecimento da necessidade de preocupar-se 
com a formação e o desenvolvimento o capital humano que é responsável pelo 
aprimoramento dos serviços oferecidos pela instituição, tornou-se um ponto central para 
a gestão dos serviços (BRASIL, 2018). 

Frente a este contexto, em 2003 foi criada Secretaria de Gestão de Trabalho e da 
Educação em Saúde (SGTES) com o intuito de formular políticas orientadoras da gestão, 
formação, qualificação e regulação dos trabalhadores da saúde no Brasil (BRASIL, 
2018).  

Em 2004 foi publicada pelo Ministério da Saúde a Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde, por meio da Portaria GM/MS nº 198, que surgiu com a 
perspectiva de criar estratégias para a formação e o desenvolvimento dos profissionais 
de saúde com capacidade para intervir na sua realidade a partir das necessidades e 
recursos locais (BRASIL, 2004).  

Em 2007, foi publicada a Portaria nº 1.996, que reafirmou a Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde e estabeleceu novas diretrizes e estratégias para a 
sua implementação, considerando as características de cada região e, principalmente, 
as necessidades de formação e de desenvolvimento para o trabalho em saúde (BRASIL, 
2007). 

A educação permanente em saúde é entendida como a educação no trabalho e 
pelo trabalho, sendo que o processo formativo deve emergir das necessidades do 
serviço, por meio de um processo ativo e problematizador que permita o 
desenvolvimento das competências dos profissionais, objetivando a prospecção e 
elaboração alternativas para superação dos problemas e desafios presentes, bem como 
o aprimoramento do serviço, com foco na qualidade da assistência e na otimização do 
uso dos recursos disponíveis, que irão impactar diretamente na universalidade do acesso 
a saúde para toda a população, e ainda, na qualidade de vida da comunidade assistida 
por este serviço e de seus profissionais (CAMPOS; SENA; SILVA, 2017). 

A educação permanente em saúde compreendida como prática transformadora e 
problematizadora, que se pauta na realidade dos serviços e promove integração entre o 
universo do ensino e do trabalho, contribuindo para a democratização nas relações 
institucionais que pode ser estratégica para o fortalecimento das relações entre a 
população, os trabalhadores e os gestores (MICCAS; BATISTA). 
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Outro aspecto recorrente quando se trabalha a partir dos pressupostos da 
educação permanente em saúde é sua relação com as equipes multiprofissional e 
interdisciplinar, vindo ao encontro das prerrogativas do trabalho interprofissional e das 
práticas colaborativas, articulando os processos de trabalho para intervir melhorando as 
práticas de saúde e a organização do trabalho, objetivando corresponder às 
necessidades de saúde da população (MICCAS; BATISTA). 

Para o fortalecimento do trabalho interprofissional, a educação interprofissional 
em saúde tem sido foco de debates no âmbito nacional e internacional, sendo esta uma 
potencialidade para a transformação do trabalho em saúde que frequentemente 
permanece centrado nas práticas uniprofissionais. A educação interprofissional em 
saúde é considerada uma intervenção na qual os membros de mais de uma profissão da 
saúde aprendem juntos interativamente, com a finalidade de melhorar a colaboração no 
cuidado dos usuários. Tal interação na aprendizagem requer a participação ativa, com a 
troca de conhecimentos entre diferentes áreas profissionais (CAIPE, 2017; TOASSI, 
2017). 

Frente a este contexto, propõem-se um Plano de Desenvolvimento e Capacitação 
dos profissionais que atuam no HEMU, articulando diferentes ações, consubstanciado 
num conjunto de estratégias como formação em serviço e treinamento interno/externo. 

 
Objetivo Geral 
Elaborar uma proposta de Plano de Desenvolvimento e Capacitação dos 

profissionais que atuam no HEMU, por meio do contrato de gestão com o IDEAS. 
Objetivos Específicos 
Implementar um programa de treinamento admissional dos novos colaboradores 

do HEMU. 
Implementar um programa anual de treinamento interno, voltado para o 

desenvolvimento dos profissionais por área de atuação e/ou categoria profissional. 
Implementar um programa anual de treinamento externo, voltado para a 

participação de profissionais em eventos de referência de suas áreas de atuação. 
Implementar estratégias educativas voltadas para a formação em serviço dos 

profissionais, a partir das especificidades locais. 
Realizar a avaliação de reação, referente ao grau de satisfação dos participantes 

quanto a atividade educativa desenvolvida ao final do próprio evento. 
Realizar a avaliação da aprendizagem, referente a aferição do aproveitamento dos 

participantes com relação a atividade desenvolvida. 
Elaborar indicadores para acompanhamento do plano de desenvolvimento e 

capacitação. 
Elaborar relatórios, mensais e anuais, sobre as atividades desenvolvidas e os 

resultados das avaliações e dos indicadores. 
 
Metodologia 
A operacionalização da educação permanente em saúde fundamenta-se nos 

pressupostos da problematização e da aprendizagem significativa, visando o 
desenvolvimento dos profissionais com consciência crítica e reflexiva, com competências 
para intervir e transformar as práticas locais e a organização do trabalho, tendo como 
foco a qualidade da assistência, a satisfação dos usuários e a otimização do uso dos 
recursos disponíveis (CAMPOS; SENA; SILVA, 2017; BRASIL, 2018). 
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A problematização tem como ponto central a indissociabilidade entre a teoria e o 
campo de práticas, parte da situação da realidade social observada que provoca 
questionamento, a partir do qual se desenha o quadro conceitual que permite uma 
análise teórica do problema e a formulação de hipóteses norteadoras que culminam em 
uma síntese com o intuito de intervir e ou transformar a realidade em questão (FUJITA 
et al, 2016).   

A aprendizagem significativa, fundamenta-se na premissa que um novo 
conhecimento será assimilado pela pessoa que o recebe a partir do momento que esta 
nova informação interage com as estruturas dos conhecimentos prévios, integrando 
novas informações em um complexo processo pelo qual aquele que aprende adquire 
conhecimento (SILVA, 2020). 

Neste Plano de Desenvolvimento e Capacitação dos Profissionais que atuam no 
HEMU, propõem-se o uso de estratégias educativas presenciais e ou distância. Ambas 
as estratégias possuem grande potencial de promover oportunidades de aprendizado e 
consequentemente de desenvolvimento e formação profissional, sendo que a estratégia 
de ensino a distância por meio de plataformas virtuais de aprendizagem favorece a 
flexibilização dos períodos em que o profissional irá realizar a atividade educativa, 
oportunizando que cada colaborador desenvolva o processo proposto no melhor horário 
para sua concentração e organização das atividades laborais. 

Para a operacionalização deste plano propõem-se a execução de quatro eixos, 
conforme disposto na Figura 1: 

 
Figura 1: Ilustração do Plano de Desenvolvimento e Capacitação e seus eixos de atividades. 
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- Eixo treinamento admissional, atividades educativas direcionadas para a 
inserção e aproximação dos novos colaboradores com as políticas e rotinas 
institucionais, sendo esta uma etapa obrigatória do processo admissional. 

- Eixo de treinamento interno, atividades educativas direcionadas para as 
necessidades de aprimoramento dos profissionais de acordo com a área de atuação no 
hospital e categoria profissional. 

- Eixo de treinamento externo, voltado para a participação de coordenadores e 
líderes de área em eventos científicos específicos de suas áreas e ou visitas técnicas 
em instituições de referência para ações de benchmark para aprimoramento e melhoria 
contínua das práticas em saúde do HEMU. 

- Eixo de formação em serviço, atividades educativas direcionadas pela avaliação 
dos indicadores institucionais, assistenciais e de gestão, desenvolvendo intervenções 
educativas a partir da necessidade de melhoria dos indicadores que estejam com 
resultados desfavoráveis. 

A avaliação das atividades, será desenvolvida conforme o Plano Estadual de 
Educação Permanente em Saúde de Goiás, por meio de avaliação de reação (para 
avaliar a satisfação dos participantes com a atividade) e avaliação de aprendizagem 
(para avaliar o aproveitamento dos participantes com a atividade desenvolvida). 

 
Eixo treinamento admissional 
Este eixo destina-se ao desenvolvimento de atividades educativas direcionadas 

para a inserção e aproximação dos novos colaboradores com as políticas e rotinas 
institucionais, sendo esta uma etapa obrigatória do processo admissional.  

No Quadro 1, apresenta-se uma proposta de treinamento admissional. O 
treinamento admissional é composto por uma carga horária de 8 a 16 horas dependendo 
da categoria profissional, sendo que sua realização acontecerá de modo constante, 
sempre que houver a entrada de um novo colaborador na instituição. Para tanto utilizar-
se-á o formato a distância. 

 

Quadro 1: Proposta de treinamento admissional para os novos colaboradores do HEMU. 

Ação Objetivo Público Alvo 
Carga 
horária 
(min) 

Tipo 

Hospita Estadual Geral 
e Maternidade de 
Uruaçu 

Contextualizar a história do 
hospital e sua relação com o 
desenvolvimento da rede de 
atenção à saúde de Goiás 

Todos os 
colaboradores 

30 On-line 

IDEAS 
Contextualizar a missão, visão 
e valores que movem o 
IDEAS 

Todos os 
colaboradores 

30 On-line 

Políticas do SUS 

Apresentar as principais 
políticas do Sistema Único de 
Saúde: Lei 8080/1990, Lei 
8142, Política Nacional de 
Atenção Hospitalar 

Todos os 
colaboradores 

60 On-line 

Política Nacional de 
Humanização (PNH) 

Reconhecer os princípios e 
diretrizes da PNH, bem como 
as definições do acolhimento 
com classificação de risco 

Todos os 
colaboradores 

60 On-line 

Sistemas de registro de 
informações em saúde 

Reconhecer a importância dos 
sistemas de registro de 
informações em saúde, bem 

Todos os 
colaboradores 

60 On-line 
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Ação Objetivo Público Alvo 
Carga 
horária 
(min) 

Tipo 

como o impacto do 
preenchimento incompleto 
dos sistemas para o hospital 

Segurança do paciente 

Conhecer a Política Nacional 
de Segurança do Paciente, 
principais incidentes 
presentes na atenção 
hospitalar à saúde, medidas 
de prevenção 

Todos os 
colaboradores 

60 On-line 

Controle de infecção 

Conhecer os elementos para 
o desenvolvimento de uma 
infecção, importância dos 
microrganismos 
multirresistentes e medidas de 
prevenção de infecções 

Todos os 
colaboradores 

60 On-line 

Segurança do 
trabalhador 

Conhecer as definições da NR 
32, principais riscos 
relacionados ao trabalho em 
ambiente hospitalar, os 
equipamentos de proteção 
individual e coletiva, 
acompanhamento periódico 
de saúde, medidas de 
prevenção de acidentes 

Todos os 
colaboradores 

60 On-line 

Resíduos de serviços 
de saúde 

Conhecer as definições 
institucionais para o 
gerenciamento de resíduos do 
serviço de saúde, a 
classificação dos resíduos e o 
tipo de destino para cada tipo 
de resíduo 

Todos os 
colaboradores 

60 On-line 

Processo de admissão 
e alta de paciente 

Conhecer os procedimentos 
que devem ser realizados no 
momento da admissão e da 
alta do paciente 

Equipe da 
recepção e 
faturamento 

120 On-line 

Primeiro contato com o 
usuário 

Identificar condutas chaves 
que favoreçam a criação de 
vínculo e empatia com o 
usuário, visando a satisfação 
do cliente 

Equipe da 
recepção, 
faturamento e 
segurança 

120 On-line 

Processo de admissão 
e alta de paciente 

Conhecer os procedimentos 
que devem ser realizados no 
momento da admissão e da 
alta do paciente 

Equipe de 
enfermagem 

60 On-line 

Cuidados no manuseio 
de dispositivos 
invasivos 

Identificar os diferentes tipos 
de dispositivos invasivos 
utilizados na instituição e 
reconhecer os cuidados 
necessários para manuseio 
destes visando a segurança 
do paciente 

Equipe de 
enfermagem 

60 On-line 

Cuidados no 
tratamento de feridas 

Conhecer os tipos de 
coberturas e materiais 
específicos para o tratamento 
de feridas disponíveis na 

Equipe de 
enfermagem 

60 On-line 
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Ação Objetivo Público Alvo 
Carga 
horária 
(min) 

Tipo 

instituição, bem como 
cuidados no momento do 
preparo do leito da ferida 

Prevenção de lesão por 
pressão 

Conhecer os principais fatores 
de risco para o paciente 
desenvolver lesão por 
pressão e as medidas de 
prevenção 

Equipe de 
enfermagem 

60 On-line 

Prevenção de quedas 

Conhecer os principais fatores 
de risco para o paciente sofrer 
uma queda dentro do serviço 
de saúde e as medidas de 
prevenção 

Equipe de 
enfermagem 

60 On-line 

Identificação segura 

Conhecer o protocolo do 
Ministério da Saúde de 
Identificação segura e 
conhecer o protocolo e os 
procedimentos institucionais 
para a identificação segura 
dos pacientes 

Equipe de 
enfermagem 

60 On-line 

Segurança na 
administração de 
medicamentos 

Conhecer os certos para a 
administração de 
medicamentos e o protocolo 
institucional de segurança na 
administração de 
medicamentos 

Equipe de 
enfermagem 

60 On-line 

Anotação/evolução de 
enfermagem 

Reconhecer a importância da 
descrição clara e objetiva de 
todos as informações 
relacionadas a assistência ao 
paciente 

Equipe de 
enfermagem 

60 On-line 

Dispensação segura de 
medicamentos 

Reconhecer os riscos 
relacionados a dispensação 
de medicamentos e as 
medidas para a prevenção 
dos riscos 

Equipe da 
farmácia 

60 On-line 

Controle de estoque e 
medicamentos que 
necessitam de 
refrigeração 

Identificar os procedimentos 
necessários para o controle 
de estoque, bem como 
cuidados específicos com 
medicamentos que 
necessitam de refrigeração 

Equipe da 
farmácia 

60 On-line 

Limpeza e desinfecção 
de superfícies e 
ambientes 

Conhecer a classificação das 
áreas do hospital, bem como 
os procedimentos de limpeza 
e desinfecção de superfícies e 
ambientes de acordo com o 
risco relacionado à área 

Equipe da 
hotelaria 

60 On-line 

Segregação dos 
resíduos em serviços 
de saúde 

Conhecer a classificação dos 
resíduos de serviços de 
saúde, bem como os 
procedimentos interno para 
segregação de resíduos no 
local de geração dos mesmos 

Equipe da 
hotelaria 

60 On-line 
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Ação Objetivo Público Alvo 
Carga 
horária 
(min) 

Tipo 

Transporte de resíduos 
em serviços de saúde 

Conhecer os cuidados 
relacionados ao processo de 
transporte de resíduos dentro 
do serviço de saúde 

Equipe da 
hotelaria 

60 On-line 

Uso de equipamentos 
de proteção individual 
e coletiva 

Conhecer os equipamentos 
de proteção individual e 
coletiva e reconhecer o 
momento em cada um deve 
ser empregado 

Equipe da 
hotelaria 

60 On-line 

Cuidados no manuseio 
de alimentos 

Identificar os cuidados 
necessários para o manuseio 
seguro e livre de 
contaminação dos alimentos 
no serviço de nutrição e 
dietética 

Equipe da nutrição 
e dietética 

60 On-line 

Tipos de dietas 
hospitalares 

Conhecer os tipos de dietas 
que compõe o cardápio de 
pacientes, as indicações de 
cada tipo de dieta e os riscos 
relacionados a troca de dietas 

Equipe da nutrição 
e dietética 

60 On-line 

Cuidados na 
distribuição de 
alimentos 

Identificar os principais 
cuidados relacionados a 
distribuição de dietas, bem 
como a identificação segura 
dos pacientes e o 
procedimento de higiene das 
mãos 

Equipe da nutrição 
e dietética 

60 On-line 

Identificação segura do 
paciente 

Conhecer o protocolo do 
Ministério da Saúde de 
Identificação segura e 
conhecer o protocolo e os 
procedimentos institucionais 
para a identificação segura 
dos pacientes 

Equipe da nutrição 
e dietética 

60 On-line 

Identificação segura 

Conhecer o protocolo do 
Ministério da Saúde de 
Identificação segura e 
conhecer o protocolo e os 
procedimentos institucionais 
para a identificação segura 
dos pacientes 

Equipe de 
fisioterapia 

60 On-line 

Cuidados na 
abordagem de 
pacientes com 
dispositivos invasivos 

Reconhecer os tipos de 
dispositivos utilizados pelos 
pacientes desta instituição, 
bem como os cuidados 
necessários para mobilização 
do paciente com cada tipo de 
dispositivo 

Equipe de 
fisioterapia 

60 On-line 

Prevenção de quedas 

Conhecer os principais fatores 
de risco para o paciente sofrer 
uma queda dentro do serviço 
de saúde e as medidas de 
prevenção durante a 
fisioterapia 

Equipe de 
fisioterapia 

60 On-line 
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Eixo de treinamento interno 
Este eixo tem como intuito manter ativo um constante processo de capacitação e 

desenvolvimento dos profissionais que atuam no HEMU, por meio de atividades 
educativas direcionadas para as necessidades de aprimoramento dos profissionais de 
acordo com a área de atuação no hospital e categoria profissional. 

No Quadro 2, apresenta-se uma proposta de treinamento interno. O treinamento 
interno será realizado em módulos mensais de atividade, cuja carga será variável de 
acordo com o objetivo definido para a atividade. Estas atividades ocorrerão com uma 
frequência mensal, sendo que cada tema será trabalhado ao longo de trinta dias. Para 
tanto utilizar-se-á o formato a distância, com execução de atividades presenciais 
complementares caso seja necessário. 

Ressalta que esta é uma proposta inicial de treinamento interno, ao iniciar as 
atividades no HEMU o IDEAS fará a análise e validação desta proposta junto aos 
profissionais do hospital, utilizando para isto pesquisa interna com os colaboradores e 
com os coordenadores e líderes de áreas. Após as adaptações será iniciada a 
implementação deste plano. 

 
Quadro 2: Proposta de treinamento interno para os colaboradores do HEMU. 

Ação Objetivo Público Alvo 
Carga horária 

(min) 
Tipo 

Higiene de mãos 

Identificar os momentos para 
realização da higiene de 
mãos e a técnica para 
higiene de mãos com água e 
sabonete ou com álcool em 
gel, entre outros aspectos 
importantes 

Todos os 
colaboradores 

90 
On-
line 

Gerenciamento de 
resíduos de serviços de 
saúde 

Identificar os diferentes 
recipientes para a 
segregação dos resíduos no 
serviço de saúde, conhecer 
os diferentes tipos de 
resíduos e os riscos 
relacionados a cada tipo 

Todos os 
colaboradores 

120 
On-
line 

Conduta em caso de 
acidente com material 
biológico 

Conhecer os principais risco 
de acidente com material 
biológico e a conduta que 
deve ser seguida caso um 
acidente ocorra 

Todos os 
colaboradores 

120 
On-
line 

Parada Cardiorespiratória 

Conhecer o protocolo 
institucional de parada 
cardiorrespiratória, bem 
como a função de cada 
membro da equipe no 
atendimento 

Equipe de 
enfermagem e 
médica 

180 
On-
line 

Controle de infecções 
relacionadas à 
assistência à saúde 

Conhecer a cadeia 
epidemiológica de 
transmissão de infecção e as 
principais medidas que 
devem ser adotadas para 
quebrar a cadeia de 
transmissão 

Equipe de 
enfermagem e 
médica 

180 
On-
line 
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Ação Objetivo Público Alvo 
Carga horária 

(min) 
Tipo 

Segurança do paciente 

Conhecer os protocolos 
institucionais de segurança 
do paciente e o procedimento 
para notificação de 
incidentes 

Todos os 
colaboradores 

240 
On-
line 

Posicionamento cirúrgico 
do paciente 

Conhecer os tipos de 
posicionamento cirúrgico, os 
principais riscos relacionados 
a cada tipo e as medidas 
para prevenção de incidentes 
durante o posicionamento 
cirúrgico 

Equipe de 
enfermagem 
do CC e CME 

180 
On-
line 

Preparo da pele do 
paciente cirúrgico 

Reconhecer a importância do 
adequado preparo da pele do 
paciente cirúrgico para 
reduzir o risco de infecção de 
sítio cirúrgico, conhecer as 
medidas recomendadas para 
o preparo da pele do 
paciente cirúrgico 

Equipe de 
enfermagem 
do CC e CME 

180 
On-
line 

Prevenção de infecção de 
sítio cirúrgico 

Conhecer os fatores que 
influenciam no aumento do 
risco de infecção de sítio 
cirúrgico, bem como as 
medidas de prevenção 

Equipe de 
enfermagem 
do CC e CME 

180 
On-
line 

Limpeza de materiais no 
CME 

Conhecer o conceito de 
carga microbiana e a 
influência de cada etapa do 
processo de limpeza da sua 
redução, bem como os 
produtos e materiais 
utilizados neste processo 

Equipe de 
enfermagem 
do CC e CME 

180 
On-
line 

Controle de processo de 
esterilização 

Conhecer todos os tipos de 
controle de processo de 
esterilização e como devem 
ser avaliados para atestar a 
qualidade do processo e 
segurança no uso do material 

Equipe de 
enfermagem 
do CC e CME 

180 
On-
line 

Acolhimento com 
classificação de risco 

Conhecer a importância do 
acolhimento com 
classificação de risco, bem 
como os protocolos 
relacionados 

Equipe de 
enfermagem  

240 
On-
line 

Assistência a pessoa em 
situação de violência 

Identificar sinais de violência 
sexual e maneiras de 
abordar a vítima, conhecer 
os protocolos de 
encaminhamento da pessoa 
em situação de violência 

Equipe de 
enfermagem  

180 
On-
line 

Segurança na 
administração de 
medicamentos 

Conhecer os certos para a 
administração de 
medicamentos e o protocolo 
institucional de segurança na 
administração de 
medicamentos 

Equipe de 
enfermagem  

180 
On-
line 
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Ação Objetivo Público Alvo 
Carga horária 

(min) 
Tipo 

Cuidados com o 
tratamento de feridas 

Conhecer os tipos de 
coberturas e materiais 
específicos para o tratamento 
de feridas disponíveis na 
instituição, bem como 
cuidados no momento do 
preparo do leito da ferida 

Equipe de 
enfermagem  

120 
On-
line 

Grupos sanguíneos e 
transfusão sanguínea 

Conhecer os grupos 
sanguíneos, possíveis 
interações e 
compatibilidades, testes e 
cuidados para o preparo de 
um bolsa para transfusão 

Equipe de 
enfermagem  

120 
On-
line 

Transfusão sanguínea 

Cuidados necessários 
durante a transfusão 
sanguínea, bem como 
documentação do processo. 
Conduta em casa de reação 
transfusional 

Equipe de 
enfermagem  

120 
On-
line 

Preparo do paciente para 
realização de exames 
diagnósticos 

Conhecer os tipos de 
exames realizados na 
instituição e tipos de preparo 
para exames mais comuns 

Equipe de 
enfermagem  

120 
On-
line 

Uso de equipamentos de 
proteção individual (EPI) 

Reconhecer as situações de 
risco que cada EPI deve ser 
utilizado, cuidados na 
paramentação e 
desparamentação 

Equipe de 
enfermagem  

120 
On-
line 

Segregação de resíduos 
de serviços de saúde 

Conhecer a classificação dos 
resíduos de serviços de 
saúde, bem como os 
procedimentos interno para 
segregação de resíduos no 
local de geração dos 
mesmos 

Equipe de 
hotelaria 

180 
On-
line 

Transporte e destino final 
dos resíduos de serviços 
de saúde 

Conhecer os cuidados 
relacionados ao processo de 
transporte de resíduos dentro 
do serviço de saúde e 
cuidados com o abrigo 
externo e carros de 
transporte 

Equipe de 
hotelaria 

180 
On-
line 

Limpeza e desinfecção de 
ambientes 

Conhecer os conceitos de 
limpeza e desinfecção, os 
tipos de produtos usados 
para cada finalidade, técnica 
de limpeza e de desinfecção 

Equipe de 
hotelaria 

180 
On-
line 

Conhecendo os 
ambientes do serviço de 
saúde 

Conhecer a classificação dos 
ambientes de um serviço 
hospitalar, bem como os 
risco relacionados a cada 
local e os cuidados para a 
segurança do paciente e do 
profissional 

Equipe de 
hotelaria 

120 
On-
line 
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Ação Objetivo Público Alvo 
Carga horária 

(min) 
Tipo 

Uso de equipamento de 
proteção individual e 
coletiva 

Conhecer os equipamentos 
de proteção individual e 
coletiva e reconhecer o 
momento em cada um deve 
ser empregado 

Equipe de 
hotelaria 

180 
On-
line 

Tipos de dietas e 
cuidados no preparo de 
alimentos 

Conhecer os diferentes tipos 
de dietas para pacientes, 
indicações e riscos 
relacionados a troca de 
dietas, bem como cuidados 
no manuseio e preparo de 
alimentos no ambiente 
hospitalar 

Equipe de 
nutrição e 
dietética 

300 
On-
line 

Preparo de fórmulas 
lácteas 

Reconhecer os diferentes 
tipos de fórmulas lácteas 
manuseadas no hospital, 
conhecer os cuidados para o 
preparo e distribuição 

Equipe de 
nutrição e 
dietética 

120 
On-
line 

Limpeza e desinfecção da 
área de produção de 
alimentos 

Reconhecer os riscos 
relacionados à área de 
produção e manipulação de 
alimentos no ambiente 
hospitalar, cuidados 
necessários para a 
segurança no preparo de 
alimentos 

Equipe de 
nutrição e 
dietética 

120 
On-
line 

Identificação segura e 
cuidados na distribuição 
de dietas 

Conhecer o protocolo de 
identificação segura do 
paciente e os cuidados para 
distribuição segura de dietas 

Equipe de 
nutrição e 
dietética 

120 
On-
line 

Prevenção de quedas de 
pacientes durante a 
fisioterapia 

Conhecer os principais 
fatores de risco para o 
paciente sofrer uma queda 
dentro do serviço de saúde e 
as medidas de prevenção 
durante a fisioterapia 

Equipe de 
fisioterapia 

180 
On-
line 

Prevenção de infecções 
durante sessões de 
fisioterapia 

Risco relacionados a 
transmissão de infecções 
relacionadas à assistência à 
saúde e as medidas de 
prevenção de infecções 
durante a fisioterapia 

Equipe de 
fisioterapia 

180 
On-
line 

Riscos e cuidados no 
manuseio de documentos 

Conhecer a cadeia 
epidemiológica de 
transmissão de infecção e 
riscos relacionados a 
transmissão de infecções no 
ambiente hospitalar, bem 
como medidas de prevenção 

Equipe da 
recepção e 
administrativas 

180 
On-
line 

Cordialidade no 
atendimento/acolhimento 
inicial dos usuários 

Identificar principais condutas 
que proporcionam a empatia 
e a criação de vínculo com o 
usuário, condutas e falas 
para demonstrar maior 
cordialidade no acolhimento 
dos usuários 

Equipe da 
recepção, 
administrativas 
e segurança 

180 
On-
line 
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Ação Objetivo Público Alvo 
Carga horária 

(min) 
Tipo 

Comportamentos de risco 
para condutas agressivas 

Identificar comportamentos 
que sugerem conduta 
sequencial agressiva, bem 
como procedimento de 
abordagem e condução da 
situação 

Equipe de 
segurança 

180 
On-
line 

Abordagem e 
imobilização de pessoas 
agressivas 

Conhecer os riscos 
relacionados ao 
procedimento de 
imobilização de uma pessoa, 
momentos em que deve 
utilizada e cuidados na sua 
realização 

Equipe de 
segurança 

180 
On-
line 

Controle de estoque e 
validade de materiais e 
medicamentos da 
farmácia 

Conhecer a importância do 
processo de controle de 
estoque quanto a quantidade 
e validade dos 
medicamentos, 
procedimentos na 
identificação de produtos 
próximos a validade 

Equipe da 
farmácia 

180 
On-
line 

Armazenamento de 
medicamentos termo e 
fotossensíveis 

Conhecer a necessidade de 
cuidados especiais com 
medicamentos termo e 
fotossensíveis 

Equipe da 
farmácia 

180 
On-
line 

Distribuição segura de 
medicamentos 
potencialmente perigosos 

Conhecer as medicações 
classificadas como 
potencialmente perigosas e 
os cuidados necessários 
para a dispensação segura 
destas medicações 

Equipe da 
farmácia 

180 
On-
line 

Prescrição segura de 
medicamentos 

Identificar os principais 
cuidados necessários no 
momento de realização de 
uma prescrição de 
medicamentos considerando 
os riscos envolvidos para o 
paciente 

Equipe médica 60 
On-
line 

Prescrição racional de 
antimicrobianos 

Reconhecer a problemática 
da resistência microbiana e a 
influência da prescrição 
indiscriminada de antibiótico 
para este contexto, conhecer 
a importância do 
descalonamento de 
antibiótico 

Equipe médica 120 
On-
line 

Emissão de atestados 

Identificar os critérios que 
justificam a emissão de um 
atestado médico e as 
consequências jurídicas e 
sociais desta ação 

Equipe médica 120 
On-
line 

Referência e contra 
referência dos usuários 

Reconhecer a rede de 
atenção à saúde de Goiás, 
bem como os instrumentos e 
caminhos para a 
comunicação e interação 

Equipe médica 
e de 
enfermagem 

180 
On-
line 
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Ação Objetivo Público Alvo 
Carga horária 

(min) 
Tipo 

com os demais pontos da 
rede, bem como 
documentação do processo 
assistencial para 
encaminhamento do paciente 

Acreditação em serviços 
de saúde 

Reconhecer a importância do 
processo de acreditação em 
serviços de saúde com 
ênfase em atenção 
hospitalar. 

Todos os 
colaboradores 

120 
On-
line 

Notificação de incidentes 
relacionados à 
assistência ao paciente 

Conhecer a importância da 
notificação de incidentes, 
bem como o que deve ser 
notificado e como notificar, 
visando o processo de 
acreditação hospitalar. 

Todos os 
colaboradores 

120 
On-
line 

Gestão de Riscos em 
saúde e uso da 
ferramenta FEMEA 

Conhecer os conceitos e 
processos relacionados a 
gestão de risco em saúde, e 
a operacionalização da 
ferramenta FEMEA para 
análise e gestão dos riscos 
presentes no serviço de 
saúde, visando o processo 
de acreditação hospitalar. 

Coordenadores 
e líderes de 
unidades/ 
setores 

480 
On-
line 

Gestão por processos 

Conhecer os mecanismos 
relacionados a gestão por 
processos e sua aplicação 
para a melhoria da qualidade 
da assistência, visando o 
processo de acreditação 
hospitalar. 

Coordenadores 
e líderes de 
unidades/ 
setores 

240 
On-
line 

Gestão de resultados 

Conhecer os mecanismos 
relacionados a gestão de 
resultados com uso de 
indicadores, bem como a 
elaboração e 
acompanhamento dos 
resultados dos indicadores 
com foco na qualidade da 
assistência, visando o 
processo de acreditação 
hospitalar. 

Coordenadores 
e líderes de 
unidades/ 
setores 

480 
On-
line 

Metodologia PDCA 
(planejamento, 
desenvolvimento, 
controle e avaliação). 

Conhecer a metodologia 
PDCA e formas de 
operacionalizar o seu uso 
visando a melhoria dos 
resultados e da qualidade da 
assistência, visando o 
processo de acreditação 
hospitalar. 

Coordenadores 
e líderes de 
unidades/ 
setores 

360 
On-
line 

Formação de auditores 
internos (adesão 
voluntária) 

Desenvolver nos 
colaboradores a visão e as 
competências necessárias 
para serem auditores 
internos dos seus setores 

Todos os 
colaboradores 

960 
On-
line 
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Ação Objetivo Público Alvo 
Carga horária 

(min) 
Tipo 

dos processos desenvolvidos 
no local, visando o processo 
de acreditação hospitalar. 

Legenda: CC – Centro Cirúrgico; CME – Centro de Material e Esterilização. 

 
Eixo de treinamento externo  
Este eixo é voltado para a participação de coordenadores e líderes de área em 

eventos científicos específicos de suas áreas e ou visitas técnicas em instituições de 
referência para ações de benchmark para aprimoramento e melhoria contínua das 
práticas em saúde do HEMU. 

Para a operacionalização deste eixo, estima-se que no mínimo um representante 
de cada área do hospital, coordenador ou liderança da área, faça com a frequência 
mínima anual a participação em um evento científico relacionado a sua área ou a visita 
técnica em uma instituição de referência da área. 

 
Quadro 3: Proposta de treinamento externo de acordo com as áreas do HEMU. 

Atividade Área Tipo 

Visita técnica ou evento científico Centro cirúrgico Presencial 

Visita técnica ou evento científico Centro de material e esterilização Presencial 

Visita técnica ou evento científico Agência transfusional Presencial 

Visita técnica ou evento científico Farmácia Presencial 

Visita técnica ou evento científico Nutrição e dietética Presencial 

Visita técnica ou evento científico Hotelaria Presencial 

Visita técnica ou evento científico Faturamento Presencial 

Visita técnica ou evento científico Recepção Presencial 

Visita técnica ou evento científico Internação cirúrgica Presencial 

Visita técnica ou evento científico Centro de terapia intensiva Presencial 

Visita técnica ou evento científico Internação clínica Presencial 

Visita técnica ou evento científico Pronto socorro Presencial 

Visita técnica ou evento científico Compras Presencial 

Visita técnica ou evento científico Engenharia clínica Presencial 

Visita técnica ou evento científico Fisioterapia Presencial 

 
Eixo de formação em serviço  
Neste eixo as atividades educativas serão direcionadas pela avaliação dos 

indicadores institucionais, assistenciais e de gestão, desenvolvendo intervenções 
educativas a partir da necessidade de melhoria dos indicadores que estejam com 
resultados desfavoráveis. 

Para a operacionalização desta etapa tem-se a previsão de a partir dos resultados 
dos indicadores, assistenciais e de gestão, sempre que houver necessidade de melhorar 
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o resultado de um indicador, desenvolver um processo de formação em serviço, 
articulando atividades presenciais e a distância, para trabalhar caminhos para a melhoria 
dos resultados. Na Figura 2 apresenta-se a descrição da operacionalização deste 
processo. 

A frequência esperada é que a análise dos indicadores para a determinação de 
um novo processo de formação em serviço, será realizado a cada três meses, 
intercalando com a previsão dos treinamentos internos. 

No Quadro 4, apresenta-se a estrutura de proposta de um novo processo de 
formação em serviço. 

 
Figura 2: Descrição da operacionalização do processo de formação em serviço do HEMU. 

 
 
Quadro 4: Proposta de estrutura para organização e planejamento de um processo de formação em serviço. 

Ação Objetivo 
Público 

Alvo 
Carga 

horária 
Tipo 

     

     

     

     

 
Avaliação das atividades 
A avaliação das atividades, será desenvolvida conforme o Plano Estadual de 

Educação Permanente em Saúde de Goiás, por meio de avaliação de reação e avaliação 
de aprendizagem. 

A avaliação de reação é destinada a avaliar a satisfação dos participantes com a 
atividade desenvolvida, sendo realizada ao final de cada atividade e processo formativo 
por meio de um instrumento padrão de avaliação. Neste instrumento estarão contidas 
informações relacionadas a qualidade do conteúdo abordado, tempo de treinamento, tipo 
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de estratégia utilizada, recursos audiovisuais empregados, possibilidade de aplicar o 
conteúdo abordado no treinamento no ambiente de trabalho. 

A avaliação de aprendizagem, tem o intuito de avaliar o aproveitamento dos 
participantes com relação a atividade desenvolvida. Esta avaliação será realizada de 
modo customizado para cada atividade desenvolvida de acordo com os objetivos 
propostos para a ação. 

 
Indicadores do Plano de Desenvolvimento e Capacitação 
Para acompanhamento do Plano de Desenvolvimento e Capacitação, serão 

realizados alguns indicadores: 
- Número de treinamentos desenvolvidos mensalmente. 
- Número de profissionais que participaram de algum treinamento em um mês. 
- Número de setores que tiveram oportunidade de treinamento em um mês. 
- Quantidade de horas treinamentos desenvolvidos mensalmente. 
- Quantidade de horas treinamento desenvolvidos por profissional. 
- Quantidade de horas treinamento desenvolvidas por setor. 
- Média da nota de avaliação da aprendizagem por treinamento segundo setor. 
- Média da nota de avaliação da aprendizagem por profissional segundo 

treinamentos por ele realizado por trimestre. 
Os indicadores serão fechados mensalmente e trimestralmente, de acordo com a 

característica de cada indicador.  
As metas para os indicadores são: 
- Os setores que realizam assistência direta ao paciente devem ter no mínimo uma 

oportunidade de treinamento por mês. 
- Os setores administrativos e de apoio devem ter no mínimo uma oportunidade 

de treinamento a cada dois meses. 
- Os profissionais devem que realizam assistência direta ao paciente devem 

contabilizar no mínimo 4 horas treinamento por mês. 
- Os profissionais das áreas administrativas e de apoio devem realizar na média 

semestral no mínimo 2 horas de treinamento por mês. 
- A média da nota de avaliação da aprendizagem por setor ou por profissional 

deve ser superior a 7,0. 
 
Avaliação e relatório do Plano de Desenvolvimento e Capacitação 
A avaliação deste plano se dará por meio do acompanhamento dos indicadores 

de acompanhamento do Plano de Desenvolvimento e Capacitação, e ainda, dos 
indicadores assistenciais e de gestão, que possuem relação direta e/ou indireta com as 
ações deste Plano. 

Será elaborado relatório mensal sobre as atividades desenvolvidas, os resultados 
das avaliações e dos indicadores, compartilhando-o com as coordenações de todos os 
setores da instituição para análise conjunta e colaborativa entre todos os setores do 
hospital, buscando encontrar possibilidades de melhoria e aprimoramento deste Plano 
de Desenvolvimento e Capacitação. 
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3.7 Metodologia de Projetos 

3.7.1 Proposta de trabalho com adequado planejamento, visão de futuro, 
cronogramas de execução, custos estimados e resultados factíveis. 

3.7.2 Projetos táticos e operacionais a serem realizados a alcançar e definição 
das estratégias de implantação 

O Ideas possui como rotina implementada o gerenciamento de projetos, 
metodologia que é estabelecida para cada projeto novo, para ampliar atividades em 
unidades, trazer melhoria contínua ou iniciar novos projetos com contrato de gestão, 
como é o caso deste Projeto. 

Para registrarmos esta metodologia incluímos como anexo todo o processo 
documentado de gerenciamento de projetos já utilizado pelo Ideas, descrito 
detalhadamente no ANEXO XV deste Projeto. 
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ASSINATURA 

 

 

Ref.: Chamamento Público n.º 01/2021 

 

Pelo presente, torno público para os devidos fins, que prestarei no HOSPITAL 
ESTADUAL GERAL E MATERNIDADE DE URUAÇU (HEMU), localizado na Avenida 
Contorno, esquina com Rua Pará, quadra G2, lote 1, Jardim Eldorado, Uruaçu GO, CEP 
76.400-000, todos os serviços descritos na PROPOSTA DE TRABALHO apresentada no 
Chamamento Público nº 01/2021. 

Declaro que a validade da proposta apresentada é de 120 (cento e vinte) dias, 
contados a partir da data de abertura da seleção. 

Informo, ainda, que conheço as Leis e normas jurídicas que respaldam a parceria 
pretendida e que obedecerei aos princípios e legislações do Sistema Único de Saúde – 
SUS, bem como respeitarei o caráter público da Unidade de Saúde. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

SANDRO NATALINO DEMETRIO 

Diretor Executivo 

Representante Legal da Instituição 

 

Instituto Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde – Ideas 

CNPJ 24.006.302/0004-88 

 

 

 

Florianópolis, 14 de junho de 2021. 
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