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I – INTRODUÇÃO  

Programa de Trabalho - Propostas Técnica e Econômica para realização de ações e atividades 

relacionadas ao programa de desenvolvimento de habilidades profissionais, com 

preceptores e alunos, proporcionando, em meio ao processo de ensino e aprendizado 

prático, atendimento de qualidade e humanizado à população, nas unidades de saúde 

municipais sob gestão autárquica, de modo pleno ou compartilhado. 

 

 

1. APRESENTAÇÃO DA PROPONENTE 

  

A Organização Social União Pela Beneficência Comunitária da Saúde – 

UNISAU, uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 

06.254.154/0001-96, com sede na  Estrada Santa Monica, n° 1.490, Bairro: Parque Santa Rosa, 

CEP: 08.664-015, na Cidade de Suzano, Estado de São Paulo/SP, telefone: (11) 4803-0758, 

Página de Internet, www.saudeunisau.com.br, endereço eletrônico (e-mail): 

contato@saudeunisau.com.br. 

 

A UNISAU, tem como infraestrutura para a execução das atividades, 

sala individual, sala de reunião, auditório, onde se encontra o centro administrativo e 

funcional da UNISAU. 

 

      1.1   IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO 

 

O responsável pela assinatura de Instrumento Jurídico pela Entidade é 

o Diretor Presidente, Sr. Luiz Carlos de Jesus Ferreira, inscrito no CPF nº 291.646.428-01, RG 

nº 28.604.664-7, com endereço na Estrada Santa Monica, n° 1.490, Bairro: Parque Santa Rosa, 

CEP: 08.664-015, na Cidade de Suzano, Estado de São Paulo/SP, telefone: (11) 2883-8470, 

http://www.saudeunisau.com.br/
mailto:contato@saudeunisau.com.br
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endereço eletrônico (e-mail): contato@saudeunisau.com.br. O Mandato do Diretor 

Presidente é de 27/10/2013 à 26/10/2017. 

 

    1.1.2   IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADAOR DO PROJETO 

 

O Coordenador Responsável pela execução das atividades, é o Sr. 
Everton da Silva Maldonado, inscrito no CPF nº 163.654.008-29, RG nº 25.759.340-8, telefone: 
(11) 4803-0758, celular (11) 94711-5342, endereço eletrônico: contato@saudeunisau.com.br, 
não sendo coordenador de outro projeto no município de São João da Boa Vista, com nível de 
escolaridade superior. 
 
 
   1.2        ORGANIZAÇÃO SOCIAL UNIÃO PELA SAÚDE BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA DA 

SAÚDE - UNISAU 

 

A ORGANIZAÇÃO SOCIAL UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA 

DA SAÚDE - UNISAU  está de acordo com a lei nº 9.637/98 – Lei das Organizações Sociais – Os 

e com a Lei 8.666/93, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

 

Criada com a finalidade de implantar, implementar e operacionalizar a 

Estratégia de Saúde da Família, a Gestão de Saúde e Pessoas, a Administração de Unidades de 

Saúde e Família, do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, a Administração de 

unidades de Saúde e Hospitalares, a Gestão de UBS, Santa Casa e Pronto Atendimento, a 

Consultoria em área Psíquica, a Capacitação em Processo Seletivo e de Supervisão e  Gestão 

de Casas Transitórias e Asilos. 

 

A UNISAU tem como visão garantir a excelência na gestão de contratos 

de saúde; e oferecer tratamento humanizado com base na valorização do individuo e da vida. 

Além disso, executamos projetos e programas com as melhores equipes, praticas gerenciais 

adequando sempre o trabalho as necessidades dos clientes, parceiros públicos, com vista à 

mailto:contato@saudeunisau.com.br
mailto:contato@saudeunisau.com.br
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humanização, a ética aos aspectos ambientais e aos compromissos sociais. Também 

ampliamos os valores com responsabilidade no exercício de suas atividades. 

 

A UNISAU tem como missão desenvolver a Atenção Básica e Hospitalar 

com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, dentro dos princípios do SUS, mais 

próximo das pessoas. Tornamos o contato preferencial dos usuários, a principal porta de 

entrada, e o centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. Para isso primamos 

pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo do paciente com a unidade 

de saúde que o atende próximo à comunidade onde ele mora. Mantendo o cuidado, a 

integridade, a atenção, o atendimento humanizado e participação social. 

 

1.2.1 PROJETOS EXECUTADOS PELA OS UNISAU 

 

A Organização Social UNISAU tem por finalidade o desenvolvimento 

de projetos que visem à eficiência do gerenciamento da saúde pública, através da implantação 

e desenvolvimento de atividades e programas em consonância com as diretrizes do Ministério 

da Saúde e do Conselho Nacional de Saúde. 

 

Nos prontos socorros e Prontos Atendimentos sob gestão da UNISAU 

implantamos  métodos e práticas atuais, modernas e seguras em processos dinâmicos de 

identificação dos pacientes que necessitam de atendimento imediato, e priorizado, bem 

como, organizado metodologia de processos e procedimentos, visando o atendimento 

humanizado e resolutivo.  

 

O time UNISAU entende que a função essencial do atendimento ao 

paciente é a manutenção e a recuperação da saúde. Dessa forma, investimos muito na 

educação continuada e capacitação dos nossos profissionais, para melhor, no Atendimento da 

rede de Urgência e Emergência, nos Serviços de Apoio ao Diagnóstico, nas especialidades 

médicas, na saúde bucal, saúde mental e de todo o Atendimento Hospitalar. Aí, desde a 
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admissão até a sua alta o paciente passa por uma série de etapas que exigem cuidadosas e 

acertadas intervenções dos profissionais, que, assumem a responsabilidade sobre todo o 

atendimento, não podendo determinar qual é a mais significante. Toda a equipe 

multidisciplinar envolvida no tratamento da patologia que causou a internação empenha seus 

conhecimentos na fase mais sofisticada da assistência saúde.  

 

A UNISAU dispõe em seu quadro, profissionais qualificados com vasta 

experiência na área da Saúde e Administração Pública que desenvolvem e executam projetos 

visando potencializar e complementar a Saúde, humanizando o serviço.  

 

 

2. O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA 

 

O Município de São João da Boa Vista é uma cidade de médio porte 

situada a cerca de 200 km ao norte da Cidade de São Paulo, próxima a divisa do Estado de 

Minas Gerais na altura de Poços de Caldas. ““Localiza-se na meso região de Campinas e é 

cidade sede de sua própria micro-região, à latitude 21º58’09” sul e a uma longitude 46º47’53” 

oeste, a 767 metros de altitude. Sua população é estimada em 83.661 habitantes segundo o 

Censo IBGE/2010. 

 

Faz parte da meso-região de Campinas que possui algo da ordem de 

3,8 milhões de Habitantes e é o centro de sua própria micro-região que possuía 

aproximadamente 400 mil habitantes em 2010, e está dividida em Quatorze municípios 

distribuída numa área total de 5,4 mil km². 

 

Compõe-se dos Municípios de São João da Boa Vista; São José do Rio 

Pardo; Águas da Prata; Casa Branca; Mococa; Espírito Santo do Pinhal; Vargem Grande do Sul; 

Tambaú; Tapiratiba; Divinolândia; Caconde; Itobi; São Sebastião da Grama e Santo Antônio do 

Jardim. 
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São João da Boa Vista em vermelho em relação ao Estado de São Paulo 

 

 

 

Micro região de São João da Boa Vista 

 

2.1 Características sócio demográficas e econômicas. 

 

A densidade demográfica da micro-região de São João da Boa Vista é 

de 75 hab./km2, enquanto a própria cidade sede possui 162 hab./km2.  Entre os municípios, o 

menor índice foi observado em Borebi (5,9 hab./km2) seguido por Paulistânia (7,1 hab./km2), 

enquanto o maior é encontrado em Bauru, com seus 326 mil habitantes distribuídos em 674 

km2. 
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Tabela I – Dados demográfico econômicos da micro região de São João da Boa Vista 

Município 
Área 

(km2) 

Número 

de 

habitant

es em 

2012 

PIB em 2008 

(milhões 

R$) 

Densidade 

populacional 

(hab. / km2) 

PIB per capita 

em 2008             

(R$ / hab.) 

IDH em 

2000 

São João da Boa Vista 516,1 83.661 1.609 162,1 R$ 19.170 0,84 

Mococa 854,1 66.303 1.054 77,6 R$ 15.338 0,81 

São José do Rio 

Pardo 
419,0 51.910 1.018 123,9 R$ 19.098 0,82 

Espírito Santo do 

Pinhal 
390,4 41.909 671 107,3 R$ 15.875 0,81 

Vargem Grande        

do Sul 
266,5 39.266 436 147,3 R$ 11.125 0,80 

Casa Branca 865,5 28.312 567 32,7 R$ 20.111 0,81 

Tambaú 561,6 22.410 301 39,9 R$ 13.334 0,79 

Caconde 470,5 18.536 223 39,4 R$ 11.582 0,79 

Tapiratiba 220,6 12.743 162 57,8 R$ 13.159 0,79 

São Sebastião da 

Grama 
252,2 12.100 153 48,0 R$ 11.773 0,78 

Divinolândia 222,3 11.209 159 50,4 R$ 13.980 0,79 

Águas da Prata 142,6 7.850 193 55,1 R$ 24.927 0,81 

Itobi 138,6 7.545 68 54,4 R$ 8.766 0,78 

Santo Antônio do 

Jardim 
109,4 5.943 78 54,3 R$ 13.524 0,77 

Total da micro região 5.429 409.697 6.689 (------) (------) (------) 

Média da micro 

região 
388 29.264 478 75,5 R$ 15.126 0,80 
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A Tabela I mostra que São João da Boa Vista possui a quarta maior 

extensão territorial de sua micro região com 516 km2, (10% da micro região), mas possui a 

maior população (20% da micro região) e o maior PIB (24% da micro região). Esta condição 

confere ao município, não apenas a condição de sede política dentre as cidades, mas também 

a condição de núcleo demográfico e econômico, para onde parte da população dos municípios 

vizinhos aflui em busca de empregos, educação e tratamentos de saúde. 

 

Na mesma Tabela I observa-se, ainda, que São João da Boa Vista é de 

longe a cidade mais povoada da micro região, de modo que sua densidade populacional 

equivale ao dobro (2,1 vezes) da média micro regional. O PIB percapta é o segundo maior da 

micro região e está entre os três únicos que superam em mais de 10% a média micro regional, 

os outros dois são São José do Rio Pardo e Casa Branca, todos com aproximadamente 1,3 

vezes a média. O IDH de São João da Boa Vista é o maior da micro região, mas neste aspecto, 

seus municípios companheiros apresentam condição bastante próxima, de modo que o 

município sede apresenta-se apenas 6% melhor que a média micro regional enquanto Santo 

Antônio do Jardim, que apresentam o pior IDH está apenas 4% abaixo dessa média, ou seja, 

trata-se de uma micro região bastante homogênea em relação à qualidade de vida. 

 

2.2. Geografia Física – Localização e acesso. 

 

Como dito, o Município de São João da Boa Vista pertence à Região 

Administrativa de Campinas e é parte integrante da Unidade Hidrográfica de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos - UGRHI e do Comitê da Bacia Hidrográfica – CBH Mogi. 

 

Possui extensão territorial de 516 km², e está situado a uma distância 

de aproximadamente 223 km, ao norte da Capital paulista, limitando-se com os seguintes 

municípios: 

 

• Norte e Noroeste: Vargem Grande do Sul; 

• Sul: Espírito Santo do Pinhal e Santo Antonio do Jardim; 

• Leste: Águas da Prata; 
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• Sudoeste: Aguaí; e 

• Sudeste: Andradas (MG). 

 

 

Ampliação do mapa das Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHIs contendo a UGRHI-09 

onde se insere São João da Boa Vista. 

 

O Município está localizado na bacia do Rio Jaguari Mirim, afluente do 

rio Mogi Guaçu, na Latitude 21 58’09” S e Longitude 46 47’ 58” W de Gr. O relevo é típico de 

montanha, com altitude média de 767m, estando o Marco Zero do Município à cota 729,00, 

localizado na Praça Governador Armando Sales. 

 

O acesso ao Município de São João da Boa Vista é feito pela Rodovia 

Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340 entre Campinas e Mogi-Guaçu e SP-

342 entre Mogi-Guaçu e São João da Boa Vista / Águas da Prata). A partir da cidade de Mogi-

Guaçu o acesso pode ser feito também pelas rodovias Deputado Mário Beni (SP-340), até a 

cidade de Aguaí e daí pela SP 344 até São João da Boa Vista. Na FIGURA 6 são mostrados os 

acessos rodoviários à cidade de São João da Boa Vista. 
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Acessos a São João da Boa Vista 

 

2.3. Geografia física - clima 

 

O clima é tropical quente. Os invernos não são rigorosos. Os dias são 

quentes, no verão, mas a brisa agradável das noites refresca as madrugadas. Junto às serras, 

que funcionam como barreiras interceptoras das massas de ar, que participam da formação 

do clima do Estado de São Paulo, há descarregamento maior da umidade, em forma de chuvas 

orográficas. Muitas vezes fortes e copiosas. 

 

A pluviosidade está em 1.140 mm anuais e as chuvas se concentram 

nos meses mais quentes, a partir de outubro. Não há no município um posto meteorológico 

com funcionamento pleno. Os mais próximos são os de Casa Branca e de Mococa. Assim os 

dados sobre a temperatura do ar podem ser estimados aproximadamente em: média 28°C, 

máxima 34°C, mínima 5°C. Média no verão: 22°C e média no inverno: 18°C. Há um vento local 

que sopra do leste ou às vezes do sudeste ao qual os habitantes de São João da Boa Vista dão 

o nome de: "Boqueirão do Prata". A história registrou geadas fortes causadoras de grandes 

prejuízos ao café. Citamos as de 1870, 1886, 1902 e 1918. As geadas podem ocorrer em junho 

e julho, mas são fenômenos não habituais. 
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Na região em questão predomina o clima CWa de Koppen, do tipo 

mesotérmico com inverno seco e verão quente e que apresenta 4 subdivisões: Cwa, Cwb, Cfa 

e Cfb, caracterizadas por pequenas variações pluviométricas e de temperatura.  

 

A pluviosidade anual oscila entre 1.100 a 1.300mm sendo que nas 

áreas deprimidas ao longo de grandes rios os totais de precipitação situam-se na faixa de 1.000 

mm. A temperatura média anual varia entre 20ºC a 21ºC. Dois tipos estão presentes na região 

em questão: Cwa e Cwb.  

 

O tipo Cwa - mesotérmico de inverso seco, com verões quentes e 

estação chuvosa no verão, temperatura média do mês mais frio inferior a 18ºC e do mês mais 

quente superior a 23ºC. O total das chuvas do mês mais seco é inferior a 30mm. O índice 

pluviométrico varia entre 1.100mm a 1.700mm diminuindo a precipitação de leste para oeste. 

A estação seca ocorre entre os meses de abril e setembro, sendo julho o mês que atinge a 

máxima intensidade. O mês mais chuvoso oscila entre janeiro e fevereiro, enquanto que o 

mês mais quente apresenta temperatura entre 22ºC e 24ºC.  

 

Este clima é predominante e está presente na área de ocorrência da 

Depressão Periférica, estendendo-se até a linha divisória dos estados de São Paulo e Minas 

Gerais, na região de São João da Boa Vista. 

 

2.4. Geografia física – hidrografia. 

 

O principal rio que corta a região é o Rio Jaquari-Mirim, tendo como 

principais afluentes o Córrego São João, o Rio da Prata e o Córrego dos Porcos. A Bacia do Rio 

Jaquari-Mirim faz parte da Unidade de Gerenciamento de recursos Hídricos do Rio Mogi 

Guaçu (UGRHI-09). 
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O Rio Jaguari-Mirim nasce no Estado de Minas Gerais, precisamente 

no Morro do Serrote, município de Ibitiúra de Minas, entra no solo paulista através de Santo 

Antonio do Jardim, inflete de sudeste para noroeste, atravessando o município de São João 

da Boa Vista, bem como fazendo a fronteira entre este município e Vargem Grande do Sul, 

percorrendo cerca de 150 Km até sua foz no Rio Mogi Guaçu. 

 

O curso do Jaguari-Mirim apresenta muitas quedas ou corredeiras, 

pois as rochas cristalinas afloram ao longo de sua calha. É um rio de planalto. No entanto, 

apresenta belos exemplos de meandros, principalmente ao atravessar o município de São 

João da Boa Vista. A geomorfologia dá a estes meandros o nome de "meandros encaixados", 

que são diferentes dos meandros típicos dos rios de planícies, os quais possuem aspectos e 

origens diferentes. 

 

Segundo o mapa de águas Subterrâneas do Estado de São Paulo, escala 

1.000.000, publicado em 2005 por DAEE/IG/IPT/CPRM, o município de São João da Boa Vista 

apresenta os seguintes tipos de aquífero: 

 

• Aquífero Pré-Cambriano: do tipo fraturado, descontinuo, de extensão regional com 

porosidade e permeabilidade associadas a fraturas em rochas com gnaisses, granitos, 

migmatitos, e vazão, explorável por poço de 7 a 100 m³/h; 

 

• Aquífero Tubarão: do tipo poroso ou sedimentar, descontinuo, de extensão regional 

em horizontes e corpos localizados, semi-confinado e confinado, baixa transmissividade em 

litologias como arenitos e siltitos, e vazão explorável por poço de até 7 m³/h; 

 

• Serra Geral: descontínuo, de extensão regional, com porosidade e permeabilidade 

associadas à cavidade de dissolução de fraturas nos basaltos e vazão explotável por poço de 

1 a 12 m³/h. 
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2.5. Geografia física – Geomorfologia e solos 

 

A área de estudo está inserida na região Cristalina da Serra da 

Mantiqueira (Região geomorfológica de Lindóia e Serra Negra), e próxima à linha de contato 

com a região sedimentar (Depressão Periférica), que estão a oeste do município, em direção 

a Aguaí. 

 

Ocupa as primeiras colinas dessa região, que, se elevam, 

gradativamente, até o rebordo do também chamado de planalto de Poços de Caldas, sendo 

que para leste, os horizontes são mais amplos e abertos. 

 

Em São João da Boa Vista a altitude do Marco Zero está na cota 729 

metros, localizada na Praça Gov. Armando Sales. 

 

2.6. Geografia física – Vegetação. 

 

A vegetação original da região era composta por campos nas margens 

do Rio Jaguari-Mirim e seus afluentes, além de florestas onde dominava a mata tropical, com 

boas madeiras de lei. 

 

A prática da agricultura e, de modo especial, a do café, colocou fim à 

parte florestada. Atualmente, temos apenas pequenos vestígios desta mata, em grotões 

íngremes ou protegendo as nascentes ou minas d'água. Na parte oeste do município, 

encontrávamos o início dos campos cerrados, com vegetação rasteira e arbustos retorcidos e 

de casca grossa. Atualmente, já não existem mais. 

 

O solo, que era considerado improdutivo, foi corrigido pelas novas 

técnicas e esta área se tornou a melhor para a agricultura, pois é fácil a mecanização da 

lavoura, que aí se instalou. Já a área cristalina das serras, importante no início do café, tem 
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terras cansadas pela agricultura tradicional e vítima da erosão, por causa dos acentuados 

declives. Hoje essas terras são ocupadas, principalmente, por pastagens. 

 

2.7. Geografia humana - Uso e ocupação do solo 

 

O perfil da produção agropecuarista se expressa na estrutura do uso 

do solo das propriedades. Assim a concentração de áreas utilizadas relaciona-se com 

pastagens, culturas anuais, e secundariamente culturas perenes e semi-perenes. 

 

A população bovina existente no município está estimada em 35.000, 

distribuída em 25.000 hectares, não ultrapassando 1.000 indivíduos de cada no caso dos 

cavalos, ovelhas e suínos.  

 

A estrutura fundiária apresenta um padrão marcante, as pequenas 

propriedades e minifúndios, representam mais de 50% do número total existente no 

município, com mais de 550 propriedades entre 10 e 50 hectares. 

 

As principais atividades de uso e ocupação do solo na região estão 

relacionadas direta e indiretamente com a criação de gado de corte e leiteiro (pastagens), 

agricultura, principalmente laranja, milho, soja, feijão, batata e cana-de-açúcar e extração 

mineral como areia, argila, pedra e outros minerais (SEADE, s.d.).  

 

2.8. Geografia humana – Demografia 

 

Considerando o Censo de 2010 realizado pelo IBGE o município de São 

João da Boa Vista apresenta uma população total de 83 661 pessoas, sendo que: 40.545 

população masculina (48%) e um total de 66.826 feminina (52%). 
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A população urbana: 80.303 (96%) e a rural 3.336 (4%). Esta população 

divide-se em um total de 27.584 domicílios particulares. O Município apresenta distribuição 

etária similar à condição média do Estado de São Paulo (Figura 10 e Figura 11). 

 

A proporção ente homens e mulheres, também é similar à que se 

observa na maioria dos municípios brasileiros, ou seja, quando mais velha a população, maior 

a proporção de mulheres. Quando se observa isoladamente este fenômeno, pode-se atribuí-

lo tanto a mortalidade diferencial entre homens e mulheres com a migração preferencial entre 

homens e mulheres, contudo a observação de que este fenômeno repete-se em quase todos 

os municípios brasileiros, não deixa dúvidas quanto a maior importância da mortalidade entre 

homens como fator que conduz essa diferença. 

 

Observe-se na FIGURA, que a proporção entre homens e mulheres 

permanece equitativa e estável durante toda a idade fértil das mulheres e a vantagem para 

estas últimas acentua-se a partir dos 40 anos de idade.  

 

 

Distribuição da população residente no Município de São João da Boa Vista segundo idade e gênero, no período de 2012. 
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Distribuição da população residente no Estado de São Paulo segundo idade e gênero, no período de 2012 

 

A FIGURA mostra que a proporção entre mulheres e homens é menor 

que um para jovens até aproximadamente 40 anos e a partir de então, as mulheres torna-se 

cada vez mais presentes no município de modo que nas proximidades dos 80 anos, a 

proporção de mulheres supera a masculina em 50%. 

 

 

Razão entre o número de mulheres e de homens segundo idade no município de São João da Boa Vista 
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Acrescente-se que, nos últimos 20 anos, a população de São João da 

Boa Vista (FIGURA) continua crescendo e mantém uma taxa média de crescimento da ordem 

de 760 novos habitantes por ano, a evolução percentual da taxa de crescimento populacional 

do município mostra que o ímpeto de crescimento da cidade, embora seja ainda positivo, 

parece estar caindo lentamente. 

 

 

Evolução populacional de São João da Boa Vista 

 

       A densidade demográfica geral atual, conforme o IBGE é de 162 

hab./km2. Assumindo o horizonte de 2031, a população total estimada será de 99.000 com 

densidade demográfica de 192 hab./km2. A densidade demográfica já é maior ou igual à de 

77% dos municípios paulistas (FIGURA), ou seja, ainda que a densidade demográfica do 

município não a situe entre as cidades mais povoadas do estado, sua condição já configura um 

nível de povoamento maior que a média. 
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Curva comparativa das densidades demográficas dos municípios paulistas em 2010 

 

2.9. Geografia humana – Educação. 

 

A frequência escolar em São João da Boa Vista mostra um padrão no 

qual, cerca de 30% da população está atualmente frequentando algum tipo de escola e 63% 

já frequentaram em algum momento da vida o os outros 7%, Jamais frequentaram. 

 

 

Frequência escolar em São João da Boa Vista em fração percentual de cada faixa etária 
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Quando se observa a frequência por faixa etária, a FIGURA mostra que 

o grupo dos frequentantes consiste numa população onde 32% já começam a vida 

frequentando creches ou escolas e aos 4 anos, a grande maioria das crianças já está 

matriculada (81%). Na típica idade escolar, que vai da pré-escola ao final do ensino básico, a 

frequência escolar é praticamente plena, mas já se observa um pequeno grupo de desistentes 

na faixa dos 10 aos 14 anos (2%). 

 

A partir do 15 anos, quando as crianças ingressam no ensino médio, a 

frequência cai de 97 para 68%, de modo que 30% dos jovens em idade apropriada para cursar 

o ensino médio fica fora das escolas. Na idade de ingressar na faculdade, apenas 25% dos 

jovens estão estudando, descontando-se aqueles que podem estar atrasados, isto remete a 

uma taxa de menos de 1 em cada 4 jovens cursa ensino superior. A partir desta idade, 

encontra-se uma proporção cada vez menor de pessoas na escola. 

 

O número de pessoas que nunca frequentou a escola é formado por 

um grande grupo de crianças em idade pré-escolar entre 0 e 4 anos e um pequeno contingente 

de pessoas idosas. 

 

A FIGURA mostra o mesmo tipo de distribuição para o estado de São 

Paulo, e observa-se imediatamente que a distribuição básica da frequência escolar no Estado 

é muito parecida com a do município. De modo que se pode dizer que São João da Boa Vista 

é um típico município paulista quando se observa suas características educacionais: 
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Frequência escolar no Estado de São Paulo 

 

O maior volume de estudantes em São João da Boa Vista estuda no 

ensino Fundamental, de fato, 12% da população municipal está cursando algumas das séries 

de ciclo. Chama atenção a diferença entre o número de estudantes matriculados no ciclo 

básico e dos estudantes matriculados nos ciclos médio e graduação, que somados chegam à 

metade do número de estudantes no ensino básico. 

O número de estudantes cursando algum nível da educação de jovens 

e adultos chega a 1,7% da população municipal, um esforço considerável que atinge 30% dos 

adultos que nunca frequentaram o ensino regular no município. 

 

Distribuição da população escolar segundo ciclo de ensino em São João da Boa Vista 
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A participação do ensino privado na cidade é de 28% do número total 

de estudantes matriculados e permanece ao redor deste valor em todos os níveis 

fundamentais regulares e em torno de 21% no nível médio regular. 

 

Na alfabetização de crianças, o esforço privado atende 18% das 

crianças matriculadas. Já no ensino superior, a participação da iniciativa privada no esforço de 

formação do município corresponde a apenas 76% dos cursos e na pós-graduação, o ensino 

privado atende cerca de 60% das vagas, mas a maior parte dos cursos de pós-graduação do 

município são especializações lato sensu, de modo que a participação privada na educação 

stricto sensu atinge 25% dos alunos do município (não há alunos de São João da Boa Vista 

cursando doutoramento em instituições privadas). 

 

A participação da iniciativa privada na educação de jovens e adultos é 

pequena e também responde por 9% dos matriculados tardios. 

 

Distribuição da população escolar segundo ciclo de ensino no Estado de São Paulo 
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Razão entre nível de atendimento educacional em São João da Boa Vista sobre o Estado 

 

Quando se compara a situação de São João da Boa Vista com o Estado 

de São Paulo conclui-se, São João da Boa Vista atende parcelas menores de população do que 

o estado em praticamente todos os ciclos educacionais, exceto no ensino pré-escolar e no 

Ensino Fundamental de Jovens e Adultos em que a cidade é levemente melhor que o Estado. 

Os ciclos em que São João perde significativamente para a média estadual são os cursos de 

graduação e alfabetização de adultos. 

 

 

Grau de educação de São João da Boa Vista conforme etnia 
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Por sua vez, quando se observa o quadro educacional médio da 

população de São João da Boa Vista, constata-se que entre os residentes, 2 em cada 5 

possuem apenas o ensino fundamental incompleto, 1 em cada 5 possui até o ensino médio 

incompleto outro quinto da população está cursando ou cursou parcialmente o ensino 

superior e apenas 1 em cada 10 possui o superior completo. 

 

Dentre as etnias, brancos possuem níveis mais elevados de 

escolaridade, de modo que 57% da população branca não ultrapassou o ensino médio, entre 

os amarelos são 72% da população que não está cursando ou cursou parcialmente uma 

faculdade. Entre negros e pardos, a população que não ultrapassa o ensino médio situa-se 

entre 75 e 82% e entre os indígenas, quase 90% não ultrapassaram o ensino médio. 

 

Quando se compara a situação de São João da Boa Vista com o Estado 

de São Paulo, os números gerais são parecidos, mas nitidamente inferiores, ou seja 36% 

possuem apenas o ensino fundamental incompleto, 16% possuem até o ensino médio 

incompleto, 23% da população está cursando ou cursou parcialmente o ensino superior e 10% 

possui o superior completo. 

 

A distribuição étnica permite ver melhor esta diferença educacional: 

Na média paulista, não existe nenhum grupo étnico, no qual ocorra muito mais que 70% da 

população sem algum tempo de curso superior. 

 

Ao contrário de São João da Boa Vista, a média paulista encontra níveis 

mais elevados de educação para os amarelos, ao invés dos brancos e dentre amarelos e 

brancos, não mais que 55% da população deixa de cursar algum tempo de faculdade. Em 

resumo, para qualquer etnia, São João da Boa Vista apresenta condições educacionais piores 

que a média paulista. 
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Grau de educação no Estado de São Paulo conforme etnia 

 

2.10. Geografia humana - Saneamento básico. 

 

Os municípios na Região de São João da Boa Vista têm os serviços de 

saneamento básico, em sua maioria, operados por órgãos vinculados às Prefeituras locais. A 

Sabesp, por meio da Unidade de Negócio Pardo e Grande, vinculada à Diretoria de Sistemas 

Regionais, opera sistemas em cerca 07 dos 16 municípios da Região. 

 

Tabela III - Órgãos Responsáveis pela Operação dos Serviços de Água e Esgoto nos 

Municípios da Micro região de São João da Boa Vista – 2010 

Sabesp Órgãos Municipais 

Águas da Prata Aguaí 

Divinolândia Caconde 

Espírito Santo do Pinhal Casa Branca 

Itobi Santa Cruz das Palmeiras 

Mococa São José do Rio Pardo 
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Santo Antonio do Jardim São Sebastião da Grama 

São João da Boa Vista Tambaú 

 Tapiratiba 

 Vargem Grande do Sul 

Fonte: Fundação Seade: Informações dos Municípios Paulistas – Março 2010. 

 

 

A Tabela III mostra a distribuição dos órgãos responsáveis pela 

operação dos serviços de saneamento básico nos municípios da Região. 

 

Quanto aos níveis de atendimento relativos aos serviços de 

abastecimento de água, de esgotamento sanitário e coleta de resíduos domiciliares nas áreas 

urbanizadas dos Municípios da Região, os dados reportam-se ao Censo Demográfico (IBGE 

2000), uma vez que informações atualizadas não estão acessíveis e/ou disponíveis à consulta 

pública. 

 

Salientando-se que os dados disponíveis no Diagnóstico dos Serviços 

de Água e Esgoto, referente ao ano base de 2007, publicação do Sistema Nacional de 

Informações de Saneamento (SNIS/DataSUS), referem-se ao Censo IBGE, realizado no ano 

2000. 

 

Os dados atualizados, fornecidos pelos órgãos vinculados às 

Administrações Municipais e às Concessionárias, operadores dos sistemas instalados, não 

contemplam os níveis de atendimento relativos aos serviços prestados. 
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2.11. Abastecimento de Água. 

 

É relevante assinalar que os serviços de distribuição de água tratada 

no conjunto dos Municípios da Região de São João da Boa Vista, de acordo com os dados 

relativos ao ano de 2000, apresentaram percentuais que atendem a quase totalidade da 

população residente nas áreas urbanizadas da Região. O mesmo ocorrendo com a cidade de 

São João da Boa Vista. 

 

2.12. Esgotamento Sanitário. 

 

O nível de atendimento médio para os serviços de coleta de esgoto 

doméstico verificado, em 2000, para os 16 municípios da Região foi de 96,62%. 

 

A Tabela IV mostra os percentuais relativos aos Níveis de Atendimento 

para os serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, em 1991 e 2000, nos 

Municípios da RG de S. João da Boa Vista. 

 

Tabela IV - Nível de Atendimento (%) de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 

em Municípios da RG de S. João da Boa Vista 

 

Municípios 
Água Esgoto 

1991 2000 1991 2000 

Aguaí 97,76 99,18 96,31 98,57 

Águas da Prata 92,53 95,63 88,49 89,83 

Caconde 99,31 97,96 88,38 92,61 

Casa Branca 97,79 97,9 92,70 94,04 
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Divinolândia 98,74 98,57 95,75 96,21 

Espírito Sto. do Pinhal 98,91 99,31 97,07 98,62 

Itobi 94,30 97,26 87,81 95,01 

Mococa 99,10 99,07 97,90 98,42 

Sta. Cruz das Palmeiras 99,06 99,62 99,18 99,79 

Sto. Antonio do Jardim 96,86 97,06 85,45 95,18 

São João da Boa Vista 98,36 98,45 96,86 97,34 

São José do Rio Pardo 99,06 99,18 97,40 97,84 

São Sebastião da Grama 97,91 99,35 96,20 98,61 

Tambaú 98,77 98,9 89,49 97,37 

Tapiratiba 99,93 99,3 99,41 97,62 

Vargem Grande do Sul 98,47 99,24 97,69 98,81 

Fonte: Censo Demográfico – IBGE 2000 / Fundação Seade – Março 

2010. 

 

2.13. Resíduos sólidos. 

 

Os municípios da região de São João da Boa Vista geram um volume 

total de cerca de 162,3 ton./dia de resíduos, segundo informações do Inventário Estadual de 

Resíduos Sólidos Domiciliares da CETESB, SP, referente ao ano 2008. 

 

De acordo com o mesmo Inventário, dos 16 municípios da Região 4 

(25,8%) dispunham os resíduos coletados sob Condições Adequadas. Os que os dispunham 

sob Condições Controladas somavam 11 municípios, o que significava 63,7% (103,3 ton./dia) 

do total de resíduos coletados. Apenas os resíduos domiciliares coletados nas cidades de Itobi 
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(2,6 ton./dia) e Vargem Grande do Sul (14,5 ton./dia), 10,5% do volume coletado na região, 

eram dispostos sob condições consideradas Inadequadas. 

 

Os resíduos do Município de Itobi já estão sendo dispostos sob 

condições consideradas controladas.  

 

A Tabela V mostra a distribuição dos volumes diários coletados nos 

municípios da RG de São João da Boa Vista e as condições em que os resíduos eram dispostos. 

 

Tabela V - Volume de Resíduos Gerados e Condições de Disposição Final por Municípios da 

micro região de S. João da Boa Vista 

Adequadas 

Municípios Ton./dia 

Controladas 

Municípios Ton./dia 

Casa Branca 9,1 Aguaí 11,1 

Mococa 23,9 Águas da Prata 2,6 

Santo. Antônio 

Jardim 
1,2 Caconde 4,9 

Tambaú 7,7 Divinolândia 2,6 

Total 41,9 
Espírito Sto. 

Pinhal 
14,5 

  
Sta. Cruz 

Palmeiras 
12,4 

  
S. João da Boa 

Vista 
30,9 

  
S. José do Rio 

Pardo 
17,6 

  
S. Sebastião 

Grama 
3,1 
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  Tapiratiba 3,6 

  Total 103,3 

Fonte: Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares. CETESB. SP 2008. 

Os serviços de coleta resíduos das áreas urbanizadas de São João da 

Boa Vista são de responsabilidade do Setor de Conservação Ambiental, órgão do 

Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. 

 

2.14. Geografia humana - Desenvolvimento social. 

 

Tabela VI - Indicadores sociais de São João da Boa Vista 

 1991 2000 2010 Variação 1991 a 2010 

IDH – M 0,585 0,722 0,797 36% 

Renda 0,693 0,741 0,776 12% 

Longevidade 0,774 0,833 0,871 13% 

Educação 0,373 0,61 0,749 101% 

 

Tabela VII - Indicadores Sociais do Estado de São Paulo 

 

 1991 2000 2010 Variação 1991 a 2010 

IDH – M 0,578 0,702 0,783 35% 

Renda 0,729 0,756 0,789 8% 

Longevidade 0,730 0,786 0,845 16% 

Educação 0,363 0,581 0,719 98% 
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São João da Boa Vista possui um Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) médio (0,783), o 50º do país e 30º do Estado. Em 1991, tinha um IDH ainda médio, mas 

era o 34º do estado e o 66º do país, ou seja, este indicador social de São João da Boa Vista 

melhorou relativamente, um pouco a mais que a média do estado (35%), e por isso mas 

ganhou posições entre os mais desenvolvidos. Trata-se de um ganho de posições relativas no 

ranking, o valor médio do estado de São Paulo que é de 0,783. Para efeitos de comparação, o 

melhor IDH do estado e do país pertence ao município de São Caetano do Sul, com IDH de 

0,862. 

 

O IDH estabelece três critérios para avaliação: o índice de educação, 

longevidade e renda. O fator "educação" do IDH no município atingiu em 2010 a marca de 

0,749 – patamar considerado médio, em conformidade aos padrões do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), mas muito superior ao índice de 1991que era 0,373. 

 

De fato, esse foi o maior salto relativo ao desenvolvimento humano no 

município (101%), mas vale lembrar que esse fenômeno também é observado na maioria dos 

municípios brasileiros, que nos anos 80 passaram por um processo de incorporação de 

crianças nos sistemas educacionais municipais e estaduais. Em termos de comparação com o 

estado, São João da Boa Vista esta na posição 41, ou seja, está entre os 8% melhores 

municípios do Estado e em relação ao país ocupa a posição 76 e fica entre os 1,4% melhores. 

 

Esta condição indica que São João da Boa Vista ganhou espaço para 

além de suas possibilidades econômicas para melhorar neste aspecto, pois seu PIB o coloca 

entre 270 maiores do País e mesmo sua renda per capita é apenas a 155ª do país indicando. 

 

No que se refere à longevidade e renda, o município também cresceu, 

mas com variações mais modestas do que aquelas que são observadas na área de educação, 

mas vale notar que no que se refere à longevidade, São João da Boa Vista ocupa a posição de 

número 183 no ranking nacional e isso indica que a performance em proteção a saúde não 

acompanhou o enriquecimento médio da população nos últimos 20 anos. 
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Outra forma de medir o desenvolvimento social dos municípios é o 

índice Paulista de Responsabilidade Social, - IPRS 

 

Nas edições de 2008 e 2010 do IPRS, São João da Boa Vista classificou-

se no Grupo 4, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza e com deficiência em 

um dos indicadores sociais (longevidade ou escolaridade). 

 

2.15. Longevidade. 

 

Comportamento das variáveis que compõe esta dimensão no período 2008-2010: 

 

● a taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) variou de 14,6 para 14,4; 
● a taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) variou de 20,8 para 20,3;  
● a taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil habitantes) reduziu-se de 
1,5 para 1,3; 
● a taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil habitantes) variou de 17,1 
para 18,0. 
 

São João da Boa Vista somou um ponto nesse escore no período, e 

situa-se abaixo da média estadual. Com esse desempenho, piorou sua colocação nesse 

ranking. 

 

2.16. Escolaridade. 

 

Comportamento das variáveis que compõe esta dimensão no período 2008-2010: 

 

● a taxa de atendimento escolar de crianças de 4 a 5 anos elevou-se de 83,6% para 
88,0%; 
● a média da proporção de alunos da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática (5º ano do ensino fundamental) aumentou de 40,1% para 
50,6%; 
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● a média da proporção de alunos da rede pública, que atingiram o nível adequado nas 
provas de português e matemática (9º ano do ensino fundamental) elevou-se de 18,5% para 
23,4%; 
● o percentual de alunos com atraso escolar no ensino médio reduziu-se de 11,3% para 
9,6%. 
 

São João da Boa Vista acrescentou pontos nesse escore no período e 

está acima da média estadual. 

 

A despeito deste desempenho, o Município perdeu posições no 

ranking dessa dimensão. A única diferença entre os índices IDHM e IPRS surge na educação. 

 

Pelo IDHM, São João da Boa Vista ganhou posições no ranking nacional 

e estadual e pelo índice paulista, o município perdeu posições. 

 

2.2.18. Morbidade, mortalidade e doenças infecciosas. 
 
 

a) Mortalidade geral. 
 

No município de São João da Boa Vista a mortalidade geral é maior nas 

faixas etárias mais avançadas, característica do envelhecimento da população  (Observe na 

Figura 26). 

 

O risco de morrer por todas as causas aumenta exponencialmente com 

a idade, atingindo o máximo de 4457 óbitos/100.000 habitantes na faixa etária de 70 a 79 

anos no período de 2001 a 2012. Destaca-se na curva de mortalidade que o ajuste exponencial 

(FIGURA 18) adere perfeitamente a curva, sugerindo que não há eventos extraordinários de 

incidência precoce que afetem a curva de mortalidade: 
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Coeficiente de mortalidade específico por idade no município de São João da Boa Vista, segundo gênero no período de 

2008. 

 

 

Ajuste exponencial da curva de mortalidade da população de São João da Boa Vista 

 

A tendência da mortalidade no município, no período de 1999 a 2011, 

foi levemente decrescente com os coeficientes de mortalidade padronizados oscilando entre 

660 e 560 óbitos/100.000 habitantes, ou seja, houve uma redução média de 13 

óbitos/100.000 habitantes/ano. 
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No mesmo período, a mortalidade entre homens foi em todos os anos 

maior do que entre as mulheres, com a razão de mortalidade homem/mulher oscilando em 

torno de 1,69, ou seja, o risco de morrer para homens é 69% maior que o risco de morrer para 

as mulheres (Figura 20). 

 

 Coeficiente de mortalidade padronizado no município de São João da Boa Vista, segundo gênero e ano do óbito, no 

período de 2001 a 2012. 

 

As cinco principais causas de óbito, por capítulo da CID10, no período 

de 2011 foram doenças do aparelho circulatório (33%), neoplasias (17%), doenças do aparelho 

respiratório (9%), Achados anormais (8%) e causas externas (7%). 

 

Coeficiente de mortalidade bruto no município de São João da Boa Vista, segundo causa específica do capítulo da CID10, no 

período de 2001 a 2012 
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O padrão de distribuição dos óbitos no Município apresenta 

características semelhantes às cidades economicamente mais desenvolvidas e com população 

envelhecida, com predomínio das doenças crônicas e das causas externas, mas com inversão 

das proporções, ou seja, enquanto as causas externas são uma das principais causas de morte 

nas grandes metrópoles s, no município em estudo, isto se inverte, dando predominância às 

doenças crônicas. Entre as cinco principais causas o risco absoluto de morrer entre 2001 e 

2012 variou de 253 óbitos/100.000 habitantes a 55 óbitos/100.000 habitantes. 

 

O padrão de mortalidade segundo gênero apresenta semelhanças ao 

observado em grandes centros urbanos no que se refere às causas externas, que apresenta a 

maior diferença entre homens e mulheres e em todas as 5 principais causas de óbito. (Figura 

30), que em todos os casos mostram menos mortalidade entre mulheres que em homens. 

 

 

Coeficiente de mortalidade bruto no município de São João da Boa Vista, segundo gênero e causa específica do capítulo da 

CID10, no período de 2011 

 

A principal causa de morte em São João da Boa Vista é adoecimento 

do Aparelho Circulatório, apresentando coeficientes de mortalidade elevados para ambos os 

gêneros. A Figura 31 mostra que este tipo de doença é acometida principalmente na 

população mais idosa. 

Nos últimos onze anos o risco de morrer por esta causa decresceu 

numa taxa média de – 2 óbitos / 100.000 habitantes a cada ano, com os coeficientes de 
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mortalidade oscilando em torno de 200 a 180 óbitos/100.000 habitantes, um pouco mais para 

homens que para as mulheres. 

 

Número de casos de morte por doenças do aparelho circulatório no município de São João da Boa Vista, no período de 

2000 a 2011 por faixa etária 

 

 

Coeficiente de mortalidade padronizado, por doenças do aparelho circulatório, no município de São João da Boa Vista, 

segundo ano do óbito, no período de 1999 a 2011. 

 

As neoplasias são a segunda principal causa de mortes e sua evolução 

em relação à idade é compatível com a grande maioria dos estudos já efetuados em outras 

cidades não acometidas por eventos extraordinários, ou seja, o coeficiente padronizado de 
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morte por neoplasias é baixíssimo até o final da adolescência, quando os casos começam a 

aumentar exponencialmente e para as faixas da terceira idade são a principal causa de morte. 

 

 

Número de casos de morte por neoplasias no município de São João da Boa Vista, no período de 2000 a 2011 por faixa 

etária 

 

Ao longo do tempo, a mortalidade por neoplasias tem se mantido 

relativamente estável ao redor de 110 óbitos por 100.000 habitantes (Figura 28), talvez esteja 

ocorrendo até mesmo uma leve redução de -1 óbito / 100.000 habitantes a cada ano. Este 

valor é baixo quando comparado à média nacional que já supera os 210 óbitos por 100.000 

habitantes. 

 

Esta estabilidade (ou possível redução leve, sobretudo entre as 

mulheres) é contrastante com outras cidades s que apresentam aumento da esperança de 

vida ao nascer, uma vez que o aumento das neoplasias são normalmente associadas ao 

envelhecimento da população. 
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Coeficiente de mortalidade padronizado, por neoplasias, no município de São João da Boa Vista, segundo ano do óbito, no 

período de 2000 a 2011. 

 

As doenças do aparelho respiratório são a terceira causa de morte em 

São João da Boa Vista. Embora esta causa de mortalidade não seja incomum nas cidades s, a 

exponencialidade observada em São João da Boa Vista supera o esperado. 

 

Observa-se que o expoente para a mortalidade por causas 

respiratórias é muito maior que o expoente para a mortalidade geral (0,11 contra 0,08). Isto 

significa que a probabilidade de morrer por causas respiratórias aumenta 4,4 vezes mais que 

a probabilidade de morrer por outras causas entre os 30 e os 80 anos. Este grave aumento na 

incidência de mortalidade por causas respiratórias na velhice pode estar associado à 

existência de alguma doença crônica endêmica da região ou a alguma afecção ambiental ou 

ocupacional como as pneumoconioses ocupacionais. 
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Número de casos de morte por doenças do aparelho respiratório no município de São João da Boa Vista, no período de 

2000 a 2011 por faixa etária 

 

 

Variação do coeficiente de mortalidade bruto por doenças de causas respiratórias em comparação com a mortalidade geral 

a partir dos 30 anos 

 
b) Mortalidade infantil. 

 

Em 1991, a mortalidade infantil para nascidos vivos menores que 1 ano 

era de 19%. Esta condição, embora fosse elevada para parâmetros típicos de regiões 
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desenvolvidas do mundo, figurava entre as 13% melhores de São Paulo e entre as 6% melhores 

do Brasil. 

 

Estas figuras mostram histogramas de mortalidade infantil em São 

Paulo e no Brasil. Em ambos os casos, percebe-se que São João da Boa Vista estava entre as 

melhores cidades s neste aspecto. Evidentemente, a situação paulista era bem melhor que a 

situação nacional e a quase totalidade das cidades paulistas tinha taxas de mortalidade infantil 

entre 15 e 50% com média em 28% enquanto a condição  mostrava um histograma fortemente 

assimétrico que variava desde 10% até por volta de 130% com média de 50%. 

 

Nessa época, a média  nos colocava na posição número 107 do ranking 

mundial, ou seja, estávamos na pior metade do mundo e mesmo que o Brasil da época fosse 

avaliado pela média paulista, ainda assim estaríamos apenas entre os 80. 

 

A média de São João da Boa Vista, que naquele começo dos anos 90 

estava entre as melhores do país, mas mesmo que esta fosse a média , ocuparíamos a posição 

63 do ranking mundial, ou seja, a mortalidade infantil de São João da Boa Vista em 1991 não 

seria considerada um padrão de país desenvolvido. 

 

Histograma de mortalidade infantil do Estado de São Paulo em 1991. A mortalidade infantil de São João da Boa Vista está 

assinalada em vermelho 
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Histograma de mortalidade infantil do Brasil em 1991. A mortalidade infantil de São João da Boa Vista está assinalada em 

vermelho 

 

Uma nova avaliação feita no ano 2000 resulta em histogramas bem 

diferentes. Tanto o Brasil como São Paulo, reduziram, estreitaram e diminuíram a assimetria 

de seus histogramas, mas isso não mudou muito a nossa posição no ranking mundial, uma vez 

que praticamente todos os países do mundo obtiveram melhoras significativas em relação a 

mortalidade infantil. 

 

O Brasil, cuja média saltou de 50‰ para 34‰ ainda permanecia como 

o número 106 do ranking mundial e mesmo que se considerasse a média paulista de 15,4‰, 

nossa posição no ranking mundial de 2000, ficaria entre os 70 do mundo, uma melhora pouco 

substancial. 

 

Se usássemos os dados de São João da Boa Vista, 7 ‰, nos 

manteríamos na posição 34 do mundo, ou seja, em 2000, a condição de São João da Boa Vista 

poderia ser considerada equivalente a de pises do mundo desenvolvido. 
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Histograma de mortalidade infantil do Estado de São Paulo em 2000. A mortalidade infantil de São João da Boa Vista está 

assinalada em vermelho 

 

 

Histograma de mortalidade infantil do Brasil em 2000. A mortalidade infantil de São João da Boa Vista está assinalada em 

vermelho 

Uma característica que chama atenção em relação à condição de São 

João da Boa Vista é a sua posição no ranking paulista. Em 1991, 13% dos municípios paulistas 

eram melhores que São João da Boa Vista em mortalidade infantil, ou seja, o Município 

ocupava a posição de nº 84, mas em 2000, houve uma melhora significativa na mortalidade 

infantil do município, esta foi melhor que a de muitos outros municípios paulistas e naquele 

ano, São João caiu da 84ª (ocupada em 1991) para 3ª posição no ranking paulista. 
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No ranking brasileiro, ocorreu algo similar, ou seja, São João caiu da 

349ª posição em 91 para a 6ª em 2000. Esta condição confortável do inicio dos anos 2000, não 

se manteve ao longo da década e as taxas de mortalidade infantil do município flutuaram 

acentuadamente, atingindo em 2009 valores similares aos de 1990, mas vinte anos depois, 

isto colocaria São João da Boa Vista com mortalidade infantil equivalente a de países pobres 

da África Equatorial. 

 

Neste mesmo período, tanto a micro região onde se situa como o 

estado de São Paulo apresentaram melhoras significativas em suas taxas. Verdade que os 

números de 2011 parecem trazer São João da Boa Vista a valores mais compatíveis com as 

médias paulistas. 

 

 

Variação da taxa de mortalidade infantil em São João da Boa Vista, em sua micro região e no Estado de São Paulo 

 

c) Morbidade hospitalar. 
 

Entre 2001 e 2012 ocorreram 83.042 internações hospitalares-SUS em 

hospitais de São João da Boa Vista. 
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As dez primeiras causas de internação no Município, que respondem 

por quase 90% das internações são mostradas na Figura abaixo e são até certo ponto 

surpreendentes, pois o número de internações por doenças do aparelho circulatório supera o 

número de internações por motivo de parto e gravidez, algo incomum nos municípios 

brasileiros. 

 

 

Número de internações hospitalar-SUS no município de São João da Boa Vista, segundo causa específica, no período de 

1999 a 2011 

 

2.2.19. Valores brutos dos números de internações. 

 

A tendência temporal de algumas internações em São João da Boa 

Vista (Figura 38), inclusive as principais apresenta redução neste inicio de século XXI para a 

maioria das 10 principais causas de internação, ou seja, Há redução nas internações por 

gravidez, doenças do aparelho circulatório e doenças do aparelho respiratório. Mas talvez 

esteja se prenunciando uma estabilização do número de internações por doenças do aparelho 

respiratório. 

 

Esta redução pode ser decorrente de muitas causas, e é possível que 

fatores como o envelhecimento da população esteja contribuindo para a redução das 
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internações por gravidez, mas esta redução consistente, em 3 das dez principais causas de 

internação parece melhor explicada por ações de saúde pública, como melhorias de 

saneamento básico, atendimento médico precoce e outros. 

 

Vale ressaltar que o envelhecimento da população associado a uma 

possível causa ambiental ou ocupacional para o surgimento de doenças respiratórias pode 

estar dificultando a redução nos números deste tipo de internação. 

 

Número de internações hospitalar-SUS no município de São João da Boa Vista, segundo causas específicas conforme 

identificadas pela CID no período de 2001 a 2012. 

 

Outro conjunto de causas de internações que esta em redução menos 

intensa, ou estabilidade são as doenças do aparelho digestivo, as internações por causas 

externas e as doenças do aparelho geniturinário. Vale observar que a redução no número de 

internações por causas externas parece incompatível com o processo de urbanização que é 

atravessado pela cidade. 

 

Se houver reincidência dos mesmos efeitos associados ao trânsito e 

violência que acompanham os processos de urbanização, deve-se esperar um 

recrudescimento deste tipo de internação para futuro breve. 
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Número de internações hospitalar-SUS no município de São João da Boa Vista, segundo causas específicas conforme 

identificadas pela CID no período de 2001 a 2012. 

Com relação às neoplasias, observa-se o típico aumento esperado 

neste tipo de internação para sociedades que estão em processo de envelhecimento e as 

doenças infecciosas e parasitárias permanecessem estáveis na provável medida em que 

doenças típicas das sociedades rurais como as parasitoses são substituídas por outras mais 

típicas da vida urbana. 

A nítida redução recente das internações por transtornos mentais não 

encontra explicação simples, na medida em que também vai contra os processos típicos de 

urbanização e do consequente aumento no uso de substâncias psicoativas e das adicções.  

 

Número de internações hospitalar-SUS no município de São João da Boa Vista, segundo causas específicas conforme identificadas pela CID 

no período de 2001 a 2012. 
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2.2.20. Avaliação das cinco principais causas de internação. 

 

Dentre as cinco causas de internação com maior incidência em São 

João da Boa Vista, somente as internações por gravidez são tipicamente encontradas em 

pessoas em idade produtiva. Todas as outras quatro causas de internação mais comuns em 

São João da Boa Vista ocorrem predominantemente nos muito jovens e/ou nos muito velhos. 

 

As doenças do aparelho circulatório são típicas da velhice e suas taxas 

são muito mais elevadas a partir dos 50 anos. Há também uma discreta moda entre os recém-

nascidos. Este tipo de distribuição é a mais frequente entre os municípios brasileiros. 

 

 

Coeficiente de incidência bruta de internações hospitalares-SUS por doenças do aparelho circulatório, no município de São 

João da Boa Vista, no período de 2011 

 

Conforme observado na maioria das cidades, São João da Boa Vista 

apresenta um grave problema de gravidez na adolescência, cerca de 4,5% das adolescentes 

entre 15 e 19 anos são internadas todos os anos por motivo de gravidez e essa estatística se 

estende até mesmo para meninas nos arredores da puberdade. 0,18% dessa população de 

quase crianças são internadas por esta causa. 
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De fato, o número das mulheres que engravidam na juventude, entre 

20 e 29 anos (idade adequada para a gravidez), é muito semelhante (4,7%) ao número de 

grávidas adolescentes. 

 

Coeficiente de incidência bruta de internações hospitalares-SUS por gravidez no município de São João da Boa Vista, no 

período de 2011. 

As doenças do aparelho digestivo também são características da 

velhice e menos acentuadamente da infância, sobretudo dos menores que 1 ano. Esta é uma 

condição normalmente observada nos municípios brasileiros, mas tende a se reduzir com a 

melhoria nas condições de saneamento básico e no aparelhamento doméstico, sobretudo no 

uso de geladeiras e outros métodos de conservação dos alimentos. 

 

Coeficiente de incidência bruta de internações hospitalares-SUS por doenças do aparelho digestivo, no município de São João da Boa Vista, 

no período de 2011 
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As doenças do aparelho respiratório são muito comuns entre os 

recém-nascidos da cidade, mas essa incidência chega a ser desprezível quando comparada ao 

número de internações entre os idosos e todos os anos interna 6% da população entre 70 e 

79 anos e 35% da população octogenária. 

 

Embora esta condição de incidência de doenças respiratórias entre os 

mais velhos seja comum nos municípios brasileiros, no caso de São João da Boa Vista, a 

proporção de internações entre os mais velhos parece exagerada e parece, mais uma vez, 

confirmar a suspeita da existência de algum fenômeno ambiental ou ocupacional crônico que 

esteja afetando essa população. 

 

 

Coeficiente de incidência bruta de internações hospitalares-SUS por doenças do aparelho respiratório, no município de São 

João da Boa Vista, no período de 2011. 

 

Para as doenças do aparelho geniturinário, a incidência de internações 

acomete preferencialmente crianças e velhos, mas as diferenças desses grupos com os adultos 

em idade produtiva não são tão acentuadas como no caso das doenças do parelho respiratório 

e circulatório, ou seja, as doenças do aparelho geniturinário podem surgir como causa de 

internação em qualquer idade, mas entre adultos e velhos, a taxa de internação é um pouco 

maior. 
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 Coeficiente de incidência bruta de internações hospitalares-SUS por doenças do aparelho  

geniturinário, no município de São João da Boa Vista, no período de 2011 

 

2.2.21. Doenças infecciosas e parasitárias. 
 

a) Dengue 
 

No período de 2001 a 2013 foram notificados um total 166 casos de 

dengue no município de São João da Boa Vista (Figura 51). Estes números surgiram em três 

surtos de baixa intensidade que ocorreram em 2001/2007; 2010/2011. De modo geral, os 

surtos de dengue foram suaves até agora. 

 

Coeficiente de incidência padronizado para dengue no município de São João da Boa Vista, 

 segundo ano dos primeiros sintomas, no período de 2001 a 2013. 
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Na FIGURA abaixo é possível observar que os surtos de dengue 

afetaram sempre principalmente a populações de todas as idades, mas o surto recente, de 

2011 afetou sobretudo a população entre 40 e 60 anos. 

 

Distribuição dos casos de dengue em São João da Boa Vista por ano e faixa etária entre 2001 e 2013 

 
b) AIDS. 

 

 

Coeficiente de incidência padronizado para AIDS no município São João da Boa Vista, segundo ano do diagnóstico, no 

período de 1999 a 2011. 
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Em relação à AIDS observamos que a incidência desta doença expressa 

pelo coeficiente padronizado encontra-se ao redor de 40 casos / 100.000 habitantes , e 

mantem-se estável nos últimos 12 anos, este é uma número ainda elevado. A média de 

incidência de AIDS no Brasil é de 18 casos / 100.000 habitantes. 

A Figura mostra que a AIDS incidiu fundamentalmente sobre adultos 

na faixa dos 30 aos 39 anos, mas é possível observar que a população entre 30 e 60 anos 

apresentou um coeficiente médio de incidência de AIDS, muito elevado para os padrões 

brasileiros. 

Em resumo, é possível dizer que a Epidemia de AIDS em São João da 

Boa Vista, encontra-se sob controle precário e ainda é uma problema de saúde pública para o 

Município. 

 

Distribuição dos casos de AIDS em São João da Boa Vista por ano e faixa etária entre 2001 e 2013 

 

c) Hepatites virais. 
 

As hepatites virais, mostradas na Figura 55, consistem na soma de 

todos os tipos de hepatite viral, (majoritariamente A, B e C com predominância de Hepatite 

B). Observa-se uma tendência levemente crescente para as hepatites. 

 

As hepatites, que eram praticamente desprezíveis, do ponto de vista 

de incidência em 2001, em poucos anos se tornaram um problema epidemiológico sério e 
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chegaram a atingir 60 casos / 100.000 habitantes registrados em 2011, isto era o triplo da 

incidência nacional média. 

 

Coeficiente de incidência padronizado para Hepatites virias no município São João da Boa Vista, segundo ano do 

diagnóstico, no período de 2001 a 2013 

 

 

Distribuição dos casos de Hepatites virais em São João da Boa Vista por ano e faixa etária entre 2001 e 2013 

Esta doença afeta principalmente a população adulta entre 20 e 59 anos que concentra 83% 

dos casos notificados no período. 
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3. O Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – FAE 

 

HISTÓRICO 

 

O Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – FAE, 

com sede no município de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, é uma instituição de 

ensino municipal, autarquia, pluricurricular, criada pela Lei nº 633, de 01 de março de 2001, 

da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, SP, por via da transformação das Faculdades 

Associadas de Ensino – FAE, integrando o Sistema Estadual de Ensino. 

 

 

 

 

 

1. Governador Laudo Natel – aula 

inaugural 

1. Pátio do Colégio das Irmãs Andrelinas 

 

 O Centro Universitário, enquanto Autarquia Municipal atende a 

legislação da administração pública, possui autonomia didático-científica, administrativa, de 

execução orçamentária e disciplinar, conforme a Lei Municipal nº 633, de março de 2001 e é 

fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Centro Universitário das 

Faculdades Associadas de Ensino – FAE foi credenciado pela Portaria CEE/GP nº118/04 – DOE 

de 03/08/2004. 

  

O sistema de Gestão da Instituição é integrado por meio de três níveis 

de organização, constituídos pelos órgãos da Administração Superior, da Administração 

Acadêmica e Órgãos Suplementares, por meio de regime colegiado respeitado o disposto na 

LDB e suas alterações, assim como os princípios da qualidade do ensino previstos no Plano 

Nacional de Educação (PNE) e Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), 

integrando o Sistema Estadual de Ensino. 
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 A história da instituição começa em 1961, com a criação da Faculdade 

de Ciências Econômicas de São João da Boa Vista, em 23 de setembro de 1961, pela Lei 

Municipal nº187/61. Foi transformada em Autarquia Municipal, por meio da Lei Municipal 

nº140/65, em 05/11/65, com as atividades escolares se iniciando a partir do ano letivo de 

1963. A IES foi autorizada a funcionar pela Portaria CEE nº 03/65 – Decreto Estadual nº44.822, 

de 12/05/1965. O primeiro reconhecimento do curso de Ciências Econômicas foi formalizado 

pelo Decreto Federal nº 68.223 – DOU de 15/02/71 e a renovação de reconhecimento foi 

sancionada pela Portaria CEE/GP nº 41/07 – D.O.E. de 27/02/07, por um período de três anos. 

  

O começo foi nas primeiras salas da Antiga Escola Hugo Sarmento. O 

crescimento levou à compra das instalações do Antigo Colégio Santo André, que hoje abriga 

as modernas instalações da Instituição. 

  

Em 1973, foram autorizados pelo Parecer CEE nº481/73 – pelo 

Decreto Federal nº 72.395 – DOU de 26/06/73 a funcionar mais dois cursos: Administração, 

cujo primeiro reconhecimento foi formalizado pelo Decreto Federal nº 81.280 – DOU de 

1º/02/78 e a renovação de reconhecimento foi sancionada pela Portaria CEE/GP nº158/06 – 

D.O.E. de 18/05/06, por um período de cinco anos. Ciências Contábeis, o primeiro 

reconhecimento foi formalizado pelo Decreto Federal nº 81.280 – DOU de 1º/02/78 e a 

renovação de reconhecimento foi sancionada pela Portaria CEE/GP nº142/07 – D.O.E. de 

28/04/07, por um período de dois anos. 

  

Em 1998, mediante a Portaria CEE/GP nº 56/98 – DOE de 18/07/98, foi 

autorizado a funcionar o Curso de Educação Física (Bacharelado e Licenciatura). O primeiro 

reconhecimento foi formalizado pela Portaria CEE/GP nº 203/03 – D.O.E. de 24/05/03 e a 

renovação de reconhecimento foi sancionada pela Portaria CEE/GP nº 425/05 – D.O.E. de 

23/12/05, por um período de cinco anos. Neste mesmo ano, por meio da Portaria CEE/GP nº 

58/98 DOE de 23/07/98, foi autorizado a funcionar o Curso de Comunicação Social – 

Habilitação em Jornalismo e em Publicidade e Propaganda. O primeiro reconhecimento foi 

formalizado pela Portaria CEE/GP nº 205/03 – D.O.E. de 24/05/03 e a renovação de 

reconhecimento foi sancionada Portaria CEE/GP nº 281/06 – D.O.E. de 12/08/06, por um 

período de 4 anos. 
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 Em 2000, mediante a Portaria CEE/GP nº17/00 – DOE de 16/03/00, foi 

autorizado a funcionar o Curso de Fisioterapia. O primeiro reconhecimento foi formalizado 

pela Portaria CEE/GP nº 341/03 – D.O.E. de 05/12/03 e a renovação de reconhecimento foi 

sancionada pela Portaria CEE/GP nº 152/07 – D.O.E. de 28/04/07, por um período de dois 

anos. Neste mesmo ano, mediante a Portaria CEE/GP nº 21/00 – D.O.E. de 06/04/00, foi 

autorizado a funcionar o Curso de Psicologia. O primeiro reconhecimento foi formalizado pela 

Portaria CEE/GP nº 60/04 – D.O.E. de 21/04/04 e a renovação de reconhecimento foi 

sancionada pela Portaria CEE/GP nº 446/06 – D.O.E. de 31/10/06, por um período de três 

anos. Em 2000, também, foi autorizado a funcionar o Curso de Informática – Sistemas de 

Informação, mediante Portaria CEE/GP nº 22/00 – D.O.E. de 06/04/00. O primeiro 

reconhecimento foi formalizado pela Portaria CEE/GP nº 288/03 – D.O.E. de 18/09/03 e a 

renovação de reconhecimento foi sancionada pela Portaria CEE/GP nº 457/06 – D.O.E. de 

24/11/06, por um período de cinco anos. 

 

 Em 2002, dando continuidade ao que já vinha oferecendo, há mais de 

15 anos, cursos de pós-graduação lato sensu, o UNIFAE firmou convênio com o Instituto 

Nacional de Pós-Graduação – INPG, lançando diversos cursos. Atualmente, os cursos são 

gerenciados pelo Grupo Forte. 

  

Em 2005, Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2005 – 2010) 

foi aprovado pela Resolução CONSU nº 09/2005), que constitui um marco para o Centro 

Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – FAE, pois nele encontram-se novos rumos 

para os próximos cinco anos, explicitando os seus propósitos, as suas realizações e 

potencialidades, além de ser referencial para o planejamento anual de ora em diante. 

 

Orientando-se pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, foram 

reestruturados os diversos Projetos Pedagógicos de Cursos, regulamento do CEPE, regimento 

do CONSU, Programa de Apoio à Iniciação Científica – PAIC, Programa de Apoio à Pesquisa 

Científica – PAPEC, instalação e regulamento da Comissão Própria de Avaliação – CPA e da 

Comissão Interna de Avaliação – CIA, regulamentos dos diversos laboratórios, clínicas e ginásio 

poliesportivo. 
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Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – FAE, 

gozando de autonomia para criar cursos, observado os requisitos legais e mediante 

comunicação prévia ao Conselho Estadual de Educação, nos termos do Artigo 11 da 

Deliberação CEE GP nº09/98, criou mais dois cursos: Engenharia Mecânica e Ciência dos 

Materiais (Autonomia – Art. 11 – Delib. CEE nº 08/98) Autorização: Resolução CONSU nº 

06/05, de 12/10/2005 – Resolução CEPE nº 17/05, de 21/12/05; Engenharia Química e 

Ciências Ambientais (Autonomia – Art. 11 – Delib. CEE nº 08/98) Autorização: Resolução 

CONSU nº 07/05, de 12/10/2005 – Resolução CEPE nº 18/05, de 21/12/05. 

 Em 2006, Aprovados os regulamentos de projetos experimentais do 

curso de Comunicação Social e regulamento de estágio supervisionado, atendendo às DCN do 

curso de Educação Física. 

 

Assinado convênio “guarda-chuva” entre o UNIFAE e a UNICAMP, de 

ensino, pesquisa e extensão. Neste mesmo ato, foram assinados os termos aditivos nº01, 

referente ao curso de Engenharia Química e Ciências Ambientais e o nº 02, referente ao curso 

de Engenharia Mecânica e Ciência dos Materiais, que hoje funciona com o nome só de 

Engenharia Mecânica. 

 

Em junho, mediante a Resolução CONSU nº01/2006, criou-se a Escola 

de Extensão do UNIFAE, com o propósito de divulgar e atualizar conhecimentos e técnicas de 

trabalho, podendo alcançar o âmbito de toda a coletividade ou dirigir-se a pessoas e 

instituições públicas ou privadas. Projeto que foi readequando com a criação do IPEFAE. 

 

Criado o curso de Engenharia de Computação, (Autonomia – Art. 11 – 

Delib. CEE nº 08/98) Autorização: Resolução CONSU nº 02/06, de 26/06/2006 – Resolução 

CEPE nº 09/06, de 01/08/06. 

 

Realização do Projeto desenvolvido pelo Curso de Psicologia, 

desenvolvido na Delegacia de Defesa da Mulher, Delegacia Seccional de São João da Boa 

Vista/SP, Fóruns e Ministérios Públicos, abrangendo as cidades de São João da Boa Vista, 

Aguaí, Espírito Santo do Pinhal, São Sebastião da Grama, Divinolândia e Vargem Grande do 
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Sul. No Brasil, são raros os cursos de Psicologia que têm a disciplina Psicologia e Justiça e 

menos ainda os que possuem estágio na área Forense. 

 

Vale destacar que essa é uma área que oferece oportunidades 

importantes para o Psicólogo, com intervenções junto à comunidade. 

  

Em 2007, Em 15 de junho de 2007, através da Portaria GAB. REITORIA 

nº 42/2007, foi constituído o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, caracterizado de forma 

multidisciplinar e multiprofissional, de acordo com a Resolução nº 196 do Conselho Nacional 

de Saúde, de 10/10/1996. 

 

No mesmo ano, foi aprovado o Projeto Pedagógico Institucional – PPI, 

que se constitui em documento relevante, de caráter permanente, construído com a 

participação da comunidade acadêmica, e que deverá ser um norteador do Centro 

Universitário (Resolução CEPE Nº09/2007). 

 

Também neste ano, foram concluídas as obras dos modernos 

laboratórios das Engenharias: Química e Mecânica, projeto que contaram com experimentos 

desenvolvidos em parceria com a UNICAMP. Atualmente, estes laboratórios incorporaram 

novos equipamentos. . 

 

As instalações da nova Biblioteca foram concluídas em 2007, e o 

entrou em funcionamento o Laboratório de Informática ( nº 05) e uma sala de aula prática 

para uso das Engenharias. 

 

Lançamento da Revista Científica do UNIFAE: “Pensamento Plural” – 

ISSN 1982-3088, que foi editada durante três anos. 
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Em 2008, assinada uma parceria entre o UNIFAE e a TV UNIÃO, 

iniciando o Primeiro Programa de TV regional denominado “Universo do Conhecimento”, 

enfocando o mundo acadêmico através de entrevistas. 

  

Em 2009, Criação do Curso de Engenharia Elétrica – para os 

ingressantes a partir de 2010 , Autorização: Resolução CONSU nº 01/09, de 20/08/2009 – 

Resolução CEPE nº 14/2009, de14/08/2009. 

Construção de mais 14 salas de aula, com aproximadamente 1.300 

metros quadrados – parte superior de uma construção existente, que foi utilizada a partir do 

ano letivo de 2010. 

Em junho de 2009, a Agência Experimental do Curso de Publicidade e 

Propaganda – JUNIOR – chegou a marca de 100 trabalhos produzidos e a publicação da 

milésima matéria no site oficial do UNIFAE. 

CAPES recomendou o Primeiro Curso “Stricto Sensu” – Mestrado 

Acadêmico do UNIFAE. Área de concentração: Desenvolvimento Sustentável e Qualidade de 

Vida. 

Este ano marca também os documentários produzidos no LabCom do 

UNIFAE que passaram a ser exibidos na TV CULTURA, em São Paulo. Parceria esta firmada 

entre o UNIFAE e a EMISSORA paulista. Trata-se do Projeto Campus com parceria com a 

Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura de São Paulo. Somente 18 instituições 

de Ensino Superior participam do Projeto. Este projeto foi reformulado e atualmente, 2015, 

passa por nova reestruturação. 

  

Em 2010, Lançamento do Livro fotográfico “Novos Viajantes”, que diz 

respeito a estrada de Guaiases. Há dois séculos, essa estrada servia unicamente de acesso aos 

tropeiros de Minas Gerais e São Paulo, para chegarem a Goiás. 

Firmada a parceria com a Rádio Vinícola AM, da cidade de 

Andradas/MG, com a disponibilidade de uma (01) hora semanal de produção radiofônica, 

envolvendo diretamente os alunos e professores do UNIFAE. O Programa recebeu a 

denominação de Sintonia com a Educação. 
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Início das aulas do Primeiro Curso “Stricto Sensu” – Mestrado 

Acadêmico do UNIFAE. Área de concentração: Desenvolvimento Sustentável e Qualidade de 

Vida, já recomendado pela CAPES. 

Recredenciamento pelo Egrégio Conselho Estadual de Educação, do 

Centro Universitário UNIFAE, através da Portaria CEE/GP No. 361/10, publicado no D.O.E. de 

30/12/2010, por mais um período de cinco (05) anos. 

  

Em 2012, Ocorre a primeira Defesa de Dissertação, ocorrida no mês de 

Dezembro. A Mestranda Bernardete de Paiva Miranda defendeu: “Projeto de Assentamento 

Jaguari: a contribuição do acampamento dos Sem Terra de Mogi-Guaçu/SP para o 

desenvolvimento sustentável Regional”. 

Lançamento, pela Reitoria, do Projeto de Internacionalização da 

UNIFAE com a Universidade de Xiamem, na China. O evento contou com a presença do 

representante da Câmara Comercial e de Relações Econômicas e Culturais Brasil-China, Dr 

Hélcio José Amalfi Meca. 

Tomam posse os novos Dirigentes do UNIFAE: Reitor, Prof. Dr. 

Francisco de Assis Carvalho Arten e Vice-Reitora, Profa. Dra Maria Helena Cirne de Toledo, 

para um mandato de quatro anos. 

  

Em 2013, o UNIFAE assinou convênio e foi a única Instituição de Ensino 

superior do interior do Estado a enviar alunos para o processo de seleção de estagiários que 

atuarão na Copa do Mundo 2014, pela Host Broadcast Services – HBS. A empresa tem sede na 

Suíça e é um dos maiores grupos mundiais especializados na produção de dados e na 

transmissão de jogos para televisão, celulares, internet e rádio. Foram 14 alunos de diversos 

cursos que trabalharam nas transmissões dos jogos. 

Criação do Curso de Engenharia de Software – para os ingressantes a 

partir de 2014, Autorização: Resolução CEPE nº 03/2013, de 10/09/2013. 

Criação do Curso de Engenharia Civil – para os ingressantes a partir de 

2014 , Autorização: Resolução CEPE nº 05/2013, de 10/09/2013. 

Criação do Curso de Farmácia – para os ingressantes a partir de 2014 , Autorização: Resolução 

CEPE nº 04/2013, de 10/09/2013. 



 

 
 

64 
 

Assinado assinou convênio com a HBS. A empresa tem sede na Suíça e 

é um dos maiores grupos mundiais especializados na produção de dados e na transmissão de 

jogos para televisão, celulares, internet e rádio. O UNIFAE foi a única Instituição de Ensino 

Superior do interior do Estado a enviar alunos para trabalharem como estagiários 

remunerados nas transmissões da Copa do Mundo o 14 os alunos aprovados para estagiar 

com remuneração na Copa do Mundo 2014. 

Criação do CETEP, Centro Tecnológico de Engenharia e Pesquisa. 

 

Em 2015, Criação do Curso de Medicina – para os ingressantes a partir 

do Segundo Semestre de 2014, Autorização: Resolução CEPE nº 09/2013, de 10/09/13 – 

Resolução CONSU nº 10/2013, de 12/12/13, iniciando-se com sessenta vagas, período integral 

– com duração de 12 semestres. 

A implantação do Curso de Medicina foi à concretização do sonho de 

gerações de sanjoanenses.  

 

Em 2016, Visando fortalecer o propósito de formar profissionais de 

qualidade, aliando a formação acadêmica e a prática, bem como, dispor à sociedade a 

possibilidade de um serviço eficiente e reconhecida qualidade, foi estabelecido com o Munício 

o Termo de Cooperação, onde foi criado o Ambulatório de Especialidades UNIFAE, onde os 

discentes podem vivenciar as experiências e práticas profissionais no campo de atuação, se 

tornando em um campo de estudo valioso para a formação dos alunos. 
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II - DO OBJETO 

 

Realização de ações e atividades relacionadas ao programa de desenvolvimento de 

habilidades profissionais, com preceptores e alunos, proporcionando, em meio ao processo 

de ensino e aprendizado prático, atendimento de qualidade e humanizado à população, nas 

unidades de saúde municipais sob gestão autárquica, de modo pleno ou compartilhado. 

 

a) Realizar todo o Gerenciamento do Programa de Desenvolvimento de Habilidades 

fomentando o processo de ensino aprendizagem com enfoque pedagógico enfatizando 

aspectos formativos, em parceria com a UNIFAE; 

 

b) Realizar todo o Gerenciamento do Ambulatório de Especialidades Médicas e demais 

unidades que em termo de cooperação a UNIFAE manter; 

 

c) Administrar e manter a contratação e gestão de profissionais de todas as áreas 

concernentes ao Programa de Desenvolvimento de Habilidades, bem como, à operação das 

unidades de Saúde necessárias para a execução do programa; 

 

d) Acompanhar, mensurar e apresentar relatórios e adequações sempre que necessário, com 

indicadores de produção e eficiência, acordados com a UNIFAE, bem como, os de acordo com 

a legislação federal e municipal; 

 

e) Acompanhar, monitorar e supervisionar o desenvolvimento do ensino e formação aos 

alunos e exames especializados promovendo o acesso universal, cobertura integral e 

efetividade na gestão resolutiva com foco no cidadão e excelência nos resultados, integrando-

os por meio da vivência na comunidade, visando à integralidade da atenção à saúde. 
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f) Desenvolver o processo de ensino e aprendizado prático unificando-as com as necessidades 

da saúde pública promovendo os serviços de assistência à saúde; 

 

g) Enfoque na formação dos profissionais para o sistema de saúde; 

 

h) Desenvolvimento de linhas de trabalho que permitam avançar no desenvolvimento 

organizacional, na integralidade da assistência e do acesso da população local aos serviços e 

ações de saúde;  

 

i) Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde aos usuários, no âmbito do 

SUS e conforme este Edital;  

 

j) Operacionalização do atendimento integral, multiprofissional e interdisciplinar dos usuários 

dos equipamentos;  

 

l) Avaliação do desempenho de cada profissional contratado pela Organização Social. Estes 

devem ter incentivos aferidos para atividades específicas, que devem criar condições para o 

desenvolvimento de ambientes de motivação dos profissionais e atribuir às equipes melhorias 

nas unidades de saúde, nomeadamente no contexto físico do seu exercício, no reforço de 

competências, decorrente da facilitação do acesso a ações de formação, e ao atribuir aos 

profissionais recompensas associadas ao desempenho.  

 

1. O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PROFISSIONAIS (PDHP) 
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A integralidade da formação universitária é um elemento fundamental 

na transformação do processo ensino-aprendizagem, atuando diretamente como elo entre a 

universidade e a comunidade na construção de caminhos para a promoção social. Esta a base 

da proposta de celebração de CONTRATO DE GESTÃO para a realização de ações e atividades 

relacionadas ao PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE HABILITADES PROFISSIONAIS 

(PDHP), com preceptores e alunos, proporcionando, em meio ao processo de ensino e 

aprendizado prático, atendimento de qualidade e humanizado à população, nas unidades de 

saúde municipais sob gestão autárquica, de modo pleno ou compartilhado. 

 

A passagem pela extensão prática permite ao graduando a 

oportunidade de vivenciar a realidade de uma comunidade, por vezes da sua comunidade, 

observando de maneira crítica todos os aspectos que lhe influenciam. 

 

O PROGRAMA preconiza exatamente a formação dos futuros 

profissionais da saúde, enquanto graduandos, por meio da vivência na comunidade e da 

formação de vínculos com esta. 

 

O processo de aprendizado mediante inserção  demonstra a 

percepção de que a FAE tem a responsabilidade de formar Profissionais de Saúde mais 

completos, alternando os objetivos do profissional como cidadão, que atenda ao sistema de 

saúde, que valorize a equidade, mas com foco e compromisso de que a formação profissional 

deve ser suficiente para que estes saibam atender as doenças mais comuns da população e, 

mais do que isso, a responsabilidade de formar profissionais de saúde para o sistema de saúde, 

mas que sejam transformadores da realidade. 

Assim, visa apoiar a formação do estudante de saúde, para que ele 

possa entrar o mais cedo possível na realidade prática, não apenas para realizar 
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procedimentos, mas com o propósito de aprender a problematizar e planejar ações em prol 

da preservação da saúde humana. 

 

O PROGRAMA permite ao estudante ter uma visão ampliada de saúde, 

descartando a visão exclusivamente biológica transmitida pela academia e passando a 

perceber o homem inserido em um contexto político, econômico e social, o qual é permeado 

pela cultura, aspecto fundamental. 

 

Sendo assim, possibilita a formação de um profissional da saúde mais 

comprometido com a realidade social, enfatizando a prevenção e promoção da saúde. 

 

Apesar das práticas tradicionais, percebe-se a necessidade de 

contribuição, ou mesmo complementação, da prática com a formação de vínculo com a 

comunidade, através de uma mudança de atitude e de se apontar soluções ousadas e criativas 

como um caminho para melhorar a formação do profissional de saúde. Certamente, a vivência 

com a comunidade e suas dificuldades permitem formar um perfil profissional mais ousado, 

criativo e resolutivo. 

 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE 

ENSINO – FAE, com sede no Município de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, é uma 

instituição de ensino municipal, autarquia, pluricurricular, criada pela Lei nº 633, de 01 de 

março de 2001, da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, SP, por via da transformação 

das Faculdades Associadas de Ensino – FAE, integrando o Sistema Estadual de Ensino. 

Enquanto Autarquia Municipal atende a legislação da administração pública, possui 

autonomia didático-científica, administrativa, de execução orçamentária e disciplinar, 

conforme a Lei Municipal nº 633, de março de 2001 e é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do 
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Estado de São Paulo. O Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – FAE foi 

credenciado pela Portaria CEE/GP nº118/04 – DOE de 03/08/2004. 

 

Nosso sistema de Gestão é integrado por meio de três níveis de 

organização, constituídos pelos órgãos da Administração Superior, da Administração 

Acadêmica e Órgãos Suplementares, por meio de regime colegiado respeitado o disposto na 

LDB e suas alterações, assim como os princípios da qualidade do ensino previstos no Plano 

Nacional de Educação (PNE) e Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), 

integrando o Sistema Estadual de Ensino. 

 

Em meio ao nosso projeto de ensino universitário, destacamos para o 

PROGRAMA o CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA, com alunos realizando a modalidade 

do bacharelado, pelo turno de funcionamento integral, com número médio de XX vagas 

anuais, que dispõe de 02 entradas anuais, mediante seleção semestral, apresentando regime 

de matrícula seriado semestral e duração do curso de 12 semestres (observado o tempo 

máximo para integralização de 18 semestres). A medida apresenta-se como uma estratégia 

para a formação humanizada do profissional de saúde, notadamente o médico, que atuará, 

certamente, inserido dentro do contexto do nosso Sistema Único de Saúde. 

 

Como se sabe, o Sistema Único de Saúde (SUS), modelo oficial público 

de atenção à saúde no Brasil, surgiu em um cenário de mudanças econômicas e políticas, nos 

anos 80, justificando a necessidade de um novo modelo que fosse diferente da assistência 

curativa e individual praticada à época. A criação do SUS ocorreu a partir de uma reforma 

sanitária, que teve seus princípios parcialmente incorporados pela Constituição Federal de 

19881. 
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Por sua vez, o Programa de Saúde da Família (PSF), implantado em 

1994, pertencente ao Sistema Único de Saúde (SUS), atua na atenção básica. Ele está 

direcionado à família e suas influências sócio-culturais, o que possibilita uma abordagem mais 

completa das necessidades de cada indivíduo, tanto na forma curativa, como educativa, tendo 

como maior objetivo ampliar a resolubilidade dos conhecimentos e práticas em saúde. Para 

isso, o PSF possui uma equipe multiprofissional que acompanha as famílias, de uma 

determinada área, dinamizando as ações do SUS. 

 

Dentro destes matizes, o princípio norteador do PROGRAMA proposto 

parte da articulação entre a UNIVERSIDADE e o sistema de saúde, com ênfase na formação de 

profissionais competentes em todos os níveis de prevenção das doenças, capazes de atuar 

com qualidade e resolubilidade no Sistema Único de Saúde, sempre que necessário e, no caso, 

promovendo, em meio ao processo de ensino-aprendizado, o atendimento supervisionado e 

de qualidade à população de São João da Boa Vista e Região usuária de seus equipamentos 

públicos, que estejam colocados em regime de parceria ou sujeitos à gestão ou administração 

da FAE. 

 

Não se pode deixar de combater a desarticulação entre as definições 

políticas dos Ministérios da Saúde e da Educação, que por vezes tem contribuído para 

acentuar o distanciamento entre a formação dos profissionais e as necessidades do SUS. 

Embora o SUS constitua um significativo mercado de trabalho para os profissionais de saúde, 

tanto nos serviços públicos quanto nos contratados, este fato não tem sido suficiente para 

produzir impacto sobre o ensino de graduação na área de saúde. 

 

Daí porque essencial estabelecer um currículo inovador, exigindo que 

os educadores compreendam o esgotamento do modelo tradicional de ensino, fundamentado 
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na doença e na transmissão de conhecimentos, que afasta o aluno da visão prática da saúde. 

O enfoque pedagógico moderno enfatiza aspectos formativos. 

 

Claro que há sérios desafios para transformar a sociedade em que 

vivemos, numa busca de caminho para a liberdade e exercício da ética da solidariedade, justiça 

e inclusão social. No entanto, é particularmente na educação que se depositam todas as 

esperanças de superação das contradições que se descortinam. Somente uma educação 

integral do ser humano poderá atingir um desenvolvimento mais harmonioso, possibilitando 

a diminuição da pobreza, da violência, dentre tantas outras mazelas que nos afligem. 

 

Assim, é extremamente necessário e oportuno um papel indutor do 

SUS, em suas várias instâncias, para estimular as mudanças na formação profissional em saúde 

de acordo com seus interesses e necessidades. Isso vai possibilitar que se dê direcionalidade 

ao processo de mudança das escolas, facilitando que a formação profissional se aproxime do 

necessário para uma assistência à saúde mais efetiva, equânime e de qualidade. 

 

O PROGRAMA aqui proposto, conquanto de cunho universitário, 

desvela a importância de sua existência na relação estabelecida entre instituição e sociedade, 

consolidando-se através da aproximação e troca de conhecimentos e experiências entre 

professores, preceptores, alunos e população, pela possibilidade de desenvolvimento de 

processos de ensino-aprendizagem a partir de práticas cotidianas coadunadas com o ensino e 

pesquisa e, especialmente, pelo fato de propiciar o confronto da teoria com o mundo real de 

necessidades e desejos. Na área da saúde, assumem particular importância na medida em que 

se integram à rede assistencial e podem servir de espaço diferenciado para novas experiências 

voltadas à humanização, ao cuidado e à qualificação da atenção à saúde. 
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Em outras palavras, evidente se mostra a necessidade de inserir os 

graduandos na comunidade onde se dá o processo saúde-doença. Onde o morador e sua 

saúde estão integrados a todos os contextos pertinentes (sócia; econômico e político). 

Partimos de uma visão e premissa universitária para uma realização, onde a troca de 

experiências entre os graduandos e a comunidade poderá se dar de forma concreta, 

permitindo a apreensão da realidade, sobremaneira por parte dos graduandos. 

 

2. INFORMAÇÕES E CARACTERÍSTICAS GERAIS E COMPLEMENTARES DO PROGRAMA 

 

2.1. Considerações sobre as estratégias de ensino-aprendizagem a serem 

empregadas no PROGRAMA. 

 

O conteúdo a ser aprendido e apreendido pelos estudantes que serão 

inseridos no PROGRAMA terá origem na própria realidade, vez que, a partir da prática em 

serviço junto aos preceptores da OS, necessidades de compreensão e aprendizagens surgirão 

e serão trabalhadas por meio das informações docentes, da reflexão e integralização de 

elementos teóricos, de estudos autodirigidos, de tutoria junto à FAE quando das aulas 

correspondentes. 

 

O objetivo dessa metodologia é retomar o aprendizado prático, na 

forma de intervenção sobre esta e desenvolver no estudante a capacidade e o desejo de 

estudar, as habilidades auto didáticas e uma atitude profissional crítica e reflexiva. 

Ao mesmo tempo, essa proposta tem o potencial de agir sobre o 

serviço de saúde em que a prática discente acontece, no sentido de qualificá-lo 

continuamente. Isso significa que o conteúdo didático assumirá o fenômeno sócio existencial 

humano do qual faz parte o processo saúde-adoecimento. 
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Para garantir essa premissa, é oferecido ao estudante de Medicina do 

UNIFAE- Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino acesso às seguintes 

unidades e espaços de aprendizagem, em especial, dentro do PROGRAMA proposto, a prática 

em serviço, preceptorada pelos médicos e outros profissionais do SUS lotada nas unidades de 

saúde administradas em regime de gestão plena ou compartilhada, e supervisionadas pela 

Autarquia, seus docentes e administradores, sob a ótica da proposta pedagógica do Curso. 

 

Os estudantes serão alocados nas unidades assistenciais do SUS do 

Município de São João da Boa Vista para as quais a Autarquia estiver autorizada, e que serão 

geridas pela OS Contratada, podendo envolver desde as Unidades de Saúde Familiar – USF, 

unidades mistas, ambulatoriais até os hospitais. 

 

Os alunos deverão ser distribuídos em grupos em número compatível 

com a proposta de prestação em cada unidade e as diretrizes de ensino da FAE, e serão 

preceptorados por médicos e outros profissionais, os quais se integrarão à respectiva equipe 

assistencial, observado o regime semestral do curso. 

 

Junto com a equipe discente e sob a preceptoria do médico local e 

demais profissionais da equipe técnica de saúde e/ou de apoio, cada estudante se 

responsabiliza pelo acompanhamento de pelo menos uma pessoa de cada uma das seguintes 

categorias e critérios, adstrita à respectiva unidade: lactente, criança, gestante, adolescente, 

adulto jovem, idoso, oriundos de núcleos familiares diversos, ambos os sexos e diferentes 

inserções socioculturais. 
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Essas pessoas, a partir desse momento, receberão cuidado ampliado 

por parte de cada estudante, respeitado a autonomia profissional do estudante em cada fase 

do Curso, a preceptoria do médico, a posterior supervisão do docente e a abordagem de sua 

equipe junto à unidade. 

 

Esse cuidado implica, progressivamente, a identificação do sujeito em 

seu meio sociocultural, no acolhimento desses, no estabelecimento do vínculo pessoal e 

profissional, na identificação de necessidades de saúde dos sujeitos, no estabelecimento e na 

aplicação de um plano de cuidados, e na intervenção em todo o processo da assistência que 

for necessário à execução desse plano de cuidados. 

 

Simultaneamente, o estudante inserido na equipe de saúde, dela 

passando a fazer parte, compartilha com ela sua rotina e seus problemas, participando cada 

vez com mais autonomia técnica e capacidade de colaboração. Nesse sentido, além de prestar 

cuidados ampliados a um grupo de pessoas portadoras de variados problemas biológicos e/ou 

psicossociais, participa da gestão e das ações assistenciais, individuais, coletivas, de promoção 

da saúde e de vigilância em saúde de competência da Unidade. 

 

Quando inserido no contexto das equipes de saúde da família, ainda 

fará visitas domiciliares e executará outras ações dentro dessa competência. À medida que 

for evoluindo no curso, transitará pelos outros níveis da assistência médica, com a mesma 

proposta participativa. O desenvolvimento de pesquisas, que retomem a prática em forma de 

intervenção para a melhora do serviço de saúde, faz parte deste projeto. 
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O estudante desenvolverá as ações de campo e em unidades de saúde, 

integrando quatro atividades distintas: a preceptoria que recebe do médico da unidade, o 

trabalho em equipe dentro da unidade, o provimento de cuidados individuais e/ou familiares 

e sessões de tutoria para a reflexão e estudo das vivências. Além disso, ao menos 01 (uma) 

vez por mês, o tempo destinado ao trabalho em equipe será utilizado em reuniões de ordem 

administrativa ou técnica, envolvendo toda a equipe multiprofissional da unidade, garantindo 

a inserção do estudante nessa equipe, seja junto às unidades de saúde da família, seja junto 

às unidades complementares da atenção básica (ambulatórios de especialidades médicas e 

nível central da vigilância em saúde), ou seja, ainda nas unidades hospitalares. 

 

Ressalte-se que o ensino das profissões de saúde habitualmente tem-

se fundamentado na presunção de que o domínio e transmissão de conhecimentos e 

habilidades, lastreados nos últimos avanços técnico-científicos, conduzem necessariamente a 

uma prática profissional adequada. Organizam-se os currículos privilegiando-se a aquisição de 

bagagem cognitiva, psicomotora e, em menor extensão, afetiva. A concepção hegemônica de 

assistência à saúde ainda é a centrada no médico e no hospital/unidade de saúde. 

 

Em geral, as práticas a partir das quais são realizados os 

“treinamentos” constituem simulações do trabalho profissional, pois, apesar de envolverem 

personagens reais (profissionais e pacientes), desenvolvem-se em condições e cenários muito 

distintos daqueles encontrados na maioria das situações de trabalho concretas. Essa 

dicotomia entre a formação e a prática profissionais tem sido uma das forças propulsoras da 

busca de modelos alternativos de formação de recursos humanos para a saúde que, à 

formação acadêmica tradicional, incorporem as práticas do sistema de saúde, bem como 

características e especificidades das comunidades nas quais provavelmente os futuros 

profissionais vão se inserir. 
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Os novos modelos, tais quais o presente PROGRAMA, a ser 

contemplado em suas diretrizes na PROPOSTA TÉCNICA dos interessados, deverá buscar 

substituir processos de memorização e de transferência unidirecional e fragmentada de 

informações e de habilidades pelo auto aprendizado e pela educação permanente pela 

vivência prática no ambiente de futura atuação profissional dos educandos. 

 

O informe de Abraham Flexner (1910) a respeito da realidade do 

ensino médico nos E.U.A. teve influência na reformulação do ensino de suas Faculdades, das 

Escolas do Canadá e posteriormente da América Latina. As propostas decorrentes desse 

informe consignaram um modelo de ensino cujas principais características são: 

 

● Sólida formação em ciências básicas; 

● Atenção médica individual e pouca ênfase na prevenção da saúde; 

● Aprendizado hospitalocêntrico minuciosamente organizado em especialidades; 

● Grandes hospitais de ensino (8 (oito) leitos/alunos), próprios, com corpo clínico 

fechado e permanente; 

● Assistência ambulatorial de alta complexidade. 

 

Na concepção contemporânea, o modelo de ensino tem tendências 

que estão moldadas às necessidades de adaptação tanto da Instituição, como do corpo 

docente e do corpo discente às mudanças da ciência e da sociedade, que ocorrem em 

velocidade exponencial. Vemos, então, que há necessidade de enfoque e estratégias que se 

adaptem mais à formação dos profissionais que irão exercer suas atividades no século atual, 

considerando-se as seguintes características: 
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● Curiosidade científica e interesse permanente pelo aprendizado, com iniciativa na 

busca do conhecimento; 

● Espírito crítico e consciência da transitoriedade de teorias e técnicas, assumindo a 

necessidade da educação continuada ao longo de toda a vida profissional. 

● Domínio dos conhecimentos básicos necessários à compreensão dos processos 

relacionados com a prática médica; 

● Iniciativa criadora e senso de responsabilidade na busca de soluções para os problemas 

médicos assistenciais de sua competência; 

● Visão social dos problemas médicos; 

● Preparação técnica e motivação para participar de programas que visem informar e 

educar a população no sentido de preservar a saúde e prevenir doenças, incluindo 

promoção de autocuidado; 

● Capacidade para trabalhar em equipe, aceitar e atribuir responsabilidade com 

maturidade para fazer e receber críticas construtivas; 

● Engajamento nos processos decisórios que envolvam interesse da comunidade, 

principalmente no processo de análise e implantação de um sistema de saúde que 

garanta a efetivação do princípio constitucional de “saúde para todos”. 

● Ética e sensibilidade humana. 

 

Tem-se que o ensino em cursos superiores, não apenas na área 

médica, tem se caracterizado por uma grande ênfase na transmissão de conhecimentos por 

parte dos professores e a consequente necessidade de memorização por parte dos alunos. 

Nesse processo de transmissão predomina o ensino tradicional, centrado no professor, e cuja 

metodologia de ensino é fundamentalmente baseada na exposição, com algumas 

demonstrações práticas. Tal panorama, embora mude ao longo do curso, sobretudo com a 

introdução do internato, permanece, em sua essência o mesmo: o aluno é pouco exigido em 

termos de investigação, capacidade de buscar informações, de solucionar problemas e outras 

habilidades fundamentais para a formação de um profissional capaz e autônomo. Almejando 
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ser diferente, o projeto pedagógico que fundamenta a implantação do Curso de Medicina do 

UNIFAE- Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino relaciona-se com 

metodologias que visam a um maior envolvimento dos alunos na busca do conhecimento. 

 

Tal perspectiva de inovação baseia-se nos principais documentos e 

recomendações relativos à Educação Médicos Mundiais produzidos nos últimos 25 anos e 

dentre estes se destacam: o “Saúde para Todos” (OMS, 1977), Declaração de Alma Ata (1978), 

de Edimburgo (1988) e “Educação Médica nas Américas” (Projeto EMA, 1990), Programa UNI 

(Kellogg,1992), PROMED (MS/OPAS,2002), as Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de 

Medicina (MEC-Brasil, 2002), Aprender SUS (MS,2004), PRÓ-SAÚDE,(MS, 2005), PET Saúde 

(MS, 2008), dentre outros. Um destes documentos, elaborado pelo Conselho Geral de 

Medicina (General Medical Council) do Reino Unido, intitulado “Tomorrow’s Doctors” 

(“Médicos de Amanhã”), em fevereiro de 2003, constitui-se em um importante referencial 

consolidador dessas diretrizes para as Escolas Médicas sendo, por conseguinte, referenciado 

internacionalmente em vários artigos e documentos nacionais e em fóruns de educação 

médica que se seguiram. 

 

As principais orientações do PROGAMA, assim, propõem que o 

desfecho do processo de formação profissional em nível de graduação deve ser orientado para 

o melhor cuidado em saúde, a manutenção permanente das competências profissionais, uma 

boa relação com os pacientes e com seus colegas, perseguindo a probidade em sua prática e 

buscando o equilíbrio entre os cuidados de saúde e os interesses do paciente e de sua 

comunidade. 

 

Por seu turno, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Medicina propostas pelo Ministério da Educação em 2001 são fruto de um processo articulado 
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entre instituições médicas, as Universidades e representantes do governo no intuito de definir 

“os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de médicos, 

estabelecidas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, para 

aplicação, em âmbito nacional, na organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos 

pedagógicos dos Cursos de Graduação em Medicina das Instituições do Sistema de Ensino 

Superior” (MEC, 2001). Diz o caput do seu artigo 3º: 

 

O Curso de Graduação em Medicina tem como perfil do 

formando egresso/profissional o médico, com formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a 

atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-

doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações 

de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à 

saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com 

senso de responsabilidade social e compromisso com a 

cidadania, como promotor da saúde integral do ser 

humano. 

 

As Diretrizes Curriculares possuem um explícito alinhamento com as 

tendências internacionais da Educação Médica, sem perder naturalmente as características 

inerentes à realidade . Como será proposto a seguir, o Currículo do Curso de Medicina do 

UNIFAE- Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino está também alinhado 

com esse direcionamento. Seus conteúdos estão relacionados com todo o processo saúde-

doença do cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e 

profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em medicina. 
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A análise desses documentos oferece um conjunto de recomendações 

que constituem “pontos-chave” acerca da direção a ser seguida no âmbito da Educação 

Médica Contemporânea. 

 

Nesse sentido, o PROJETO a ser PROPOSTO tecnicamente pelas 

organizações sociais interessadas deve, na medida do possível e naquilo em que compatíveis, 

velar pela preservação dos 12 (doze) principais pontos mais que caracterizam o modelo 

pedagógico adotado no Curso de Medicina do UNIFAE- Centro Universitário das Faculdades 

Associadas de Ensino, quais sejam eles: 

 

1 - Educação Centrada no Estudante 

Isso implica a passagem do estudante de papel passivo 

para o ativo no processo de ensino-aprendizagem. Dessa 

forma, ao longo dos anos na Instituição, os estudantes 

poderão se envolver em um processo que lhes oferece uma 

aprendizagem relevante e que permite aprender a usar o 

método científico, a encontrar “a boa informação”, a 

avaliá-la e a desenvolver uma elevada capacidade 

analítica. 

2 - Educação Integrada e Integradora 

A situação atual nas Escolas Médicas não permite a 

integração e é falsa a ideia de que se pode obtê-la apenas 

durante o internato (2 (dois) últimos anos do Curso). As 

disciplinas isoladas não permitem dar aplicação às ciências 

básicas, fundamentais para o avanço do conhecimento no 
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campo da Saúde. Portanto, torna-se premente a 

necessidade de integrar as Ciências Básicas com a Clínica 

de forma constante e durante todo o curso, buscando dar 

maior “significado” àquilo que se aprende no decorrer do 

curso. 

 

3 - Aprendizagem Baseada em Problemas 

“Solucionar problemas” é o processo natural de 

aprendizagem da “vida real” de todo o trabalhador. Esse 

também é o caso de médicos e outros profissionais de 

saúde. A aprendizagem de temas isolados não permite 

analisar situações. Os problemas, ao se estabelecer a 

análise como método permanente, oferecem um 

treinamento acerca da busca das informações relevantes e 

da capacidade de analisá-las, possibilitando maior fixação 

da aprendizagem dentro dos padrões educacionais 

esperados para o contexto e para a realidade das 

condições de saúde. Os problemas passam a servir como 

“trampolim” que permite integrar e estudar segundo 

necessidades concretas. Levam a resultados que 

contemplam a realidade e que, portanto, são mais eficazes 

e eficientes. 

 

4 - Relevância de Problemas Prioritários em Diversidade 

de Cenários 
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O enfoque sobre problemas prioritários permite ao aluno o 

poder de análise dos componentes das situações de saúde. 

Quando se confronta com a realidade, a qualidade da 

informação deve ser de maior credibilidade possível. O uso 

de problemas relevantes permite que o estudante aprenda 

a reconhecer padrões e modelos que são de maior utilidade 

do que a simples enumeração de informações a que ele é 

submetido na atualidade. Essa metodologia requer um 

esforço dos professores no sentido de propiciar modelos e 

cenários de ensino que permitam o trabalho e a 

aprendizagem em níveis adequados de complexidade e que 

sejam relevantes. Nesse sentido, o ambiente intra-

hospitalar que oferece um campo de ensino importante e 

de grande utilidade não pode continuar sendo o terreno 

exclusivo para a formação profissional. Com o 

desenvolvimento tecnológico, a medicina praticada junto 

às comunidades, no primeiro nível de atenção, tende a 

alcançar um alto grau de eficiência e a dar cobertura para 

a maioria dos problemas de saúde. 

 

5 - Avaliação Formativa “Versus” Somativa (somação de 

informações) 

A Instituição de ensino deve ser o lugar onde o estudante 

adquire habilidades educacionais, profissionais, analíticas 

e de trabalho, ou seja, adquira um pensamento científico. 

Para tanto, a avaliação deve ter como objetivo ajudar o 

estudante a amadurecer e melhorar de forma constante. 
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Nesse sentido, a avaliação necessita identificar suas 

qualidades e facilitar o processo de reconhecimento das 

suas debilidades. Esse processo, no qual o docente é 

fundamental, leva o estudante a desenvolver habilidades 

analíticas e que permitem planejar a correção de 

deficiências, assim como desenvolver novas estratégias de 

trabalho. Esse é um processo que não se consegue 

implantar em poucos meses. 

A avaliação somativa, por outro lado, ao permitir a 

aprovação dos estudantes com cifras equivalentes a 51% 

do conhecimento em uma “prova”, não considera nem a 

qualidade profissional, nem cumpre com o que são os 

objetivos fundamentais da profissão, além de não dar 

resposta às responsabilidades que a sociedade coloca 

sobre o estudante ao final do curso. 

 

6 - Uso de Tempo “Eletivo” 

O sistema educacional atual não permite que os 

estudantes tenham seus próprios objetivos profissionais. 

Cada indivíduo tem seu estilo próprio de adquirir 

conhecimento. Os “eletivos” permitem ao estudante 

alcançar seus próprios objetivos e colocá-los dentro do 

contexto do seu processo de desenvolvimento profissional. 

Os eletivos são tempos de “estágio prático” que ocorrem 

durante o desenvolvimento do curso, devidamente 

normalizados pela Instituição por meio de convênios com 

Serviços de Saúde Locais, próximos do âmbito do UNIFAE 
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ou mesmo de caráter nacional. Esses estágios irão 

propiciar uma visão mais real da situação local e geral (do 

país) onde os futuros médicos deverão atuar. 

 

7 - Equilíbrio entre Conhecimentos, Habilidades e 

Atitudes 

Habilidades e atitudes não têm sido consideradas como 

parte importante do processo educacional. Toda a ênfase 

está em torno da quantidade de informações. A 

informação é a mais efêmera de todo o processo 

educacional. Os futuros médicos devem reconhecer a 

forma de buscar e avaliar uma informação que deve ser 

atualizada e da melhor qualidade. 

Dentre as habilidades que devem ser adquiridas no 

processo de formação estão: a Epidemiologia Clínica, a 

Informática Médica e as Habilidades de Comunicação. 

 

8 - Seleção de Conhecimentos Essenciais 

Os programas de ensino atuai não conseguem apresentar 

aquilo que é prioritário no processo de formação 

profissional. Torna-se muito difícil para os estudantes 

poder diferenciar o que é central do que é secundário, uma 

vez que seus “modelos”, os docentes, não conseguem 

estabelecer as prioridades em seus programas. Dessa 

forma, não se pode esperar com tranquilidade que os 
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futuros profissionais tenham essa habilidade, que é 

fundamental no sentido de tornar suas práticas mais 

eficazes e eficientes. Os métodos de ensino atuais não 

permitem considerar que a aprendizagem deve ser um 

processo contínuo e que deve ser desenvolvida 

constantemente. Isso acaba levando a uma sobrecarga de 

informações nos conteúdos programáticos das disciplinas 

e seus coordenadores “digladiam-se” constantemente no 

sentido de “ter mais tempo para se fazer as mesmas 

coisas”. Esse é um problema que tem como fundo uma 

grave distorção na formação geral dos médicos que 

“recebem informações” e “conteúdos” disciplinares 

determinados por especialistas, de forma isolada e 

fragmentada. 

 

9 - Capacitação Docente em Habilidades que vão além da 

Especialidade que exercem 

Os docentes devem possuir uma visão global da profissão 

médica e não somente dominar os conhecimentos que o 

exercício de sua especialidade venha a requerer. Portanto, 

devem participar constantemente de programas de 

formação e capacitação. Esse processo de formação 

acadêmica deve incluir um amplo espectro de habilidades, 

conhecimentos e atividades tais como: 

 

a) metodologia educacional; 
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b) avaliação; 

c) métodos de investigação; 

d) organização e planejamento institucional; 

e) métodos de comunicação audiovisual; 

f) desenvolvimento de projetos; 

g) desenvolvimento de programas educativos e de 

investigação baseados nas necessidades da população 

local, regional e nacional; 

h) princípios básicos dos processos administrativos; 

i) programas de qualidade; 

j) humanismo e profissionalismo médicos; 

k) Características, organização e funcionamento do 

Sistema de Saúde.  

 

10 - Fortalecimento das Relações entre Docentes e 

Estudantes 

No processo educativo atual, a necessidade imposta pela 

rotina de estudantes e professores impede que se criem 

“laços” de amizade na relação entre ambos. As turmas 

frequentemente são grandes e muitas vezes dezenas de 

estudantes têm aulas práticas e teóricas em salas repletas, 

dificultando ainda mais a relação e impossibilitando que 

haja um processo de troca mais interpessoal. Recomenda-

se, então, que o processo de ensino se dê em grupos 

pequenos, aumentando a eficiência dos trabalhos, além de 

torná-los mais agradáveis. 
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11 - Desenvolvimento da Capacidade de Análise e de 

Avaliação Crítica 

A capacidade de auto-avaliação é uma habilidade que se 

pode e se deve adquirir nas primeiras etapas do processo 

de formação do adulto jovem. Ela permite manter os níveis 

de exigência pessoal em patamares elevados, além de 

desenvolver a habilidade de criticar seu próprio trabalho e 

melhorá-lo de forma constante. Evita-se, com isso, o 

“autocontentamento fácil” que normalmente não 

corresponde à realidade.  

 

12 - Uso de grupos pequenos e docentes facilitadores 

Este método facilita o desenvolvimento do pensamento 

crítico. Nos grupos, o estudante consegue expressar suas 

ideias e isso propicia que o docente possa realmente saber 

o quanto o aluno sabe e consegue entender o assunto que 

está sendo trabalhado. Nessa situação, pode-se praticar, 

aluno e docente, um processo constante de avaliação 

formativa. O professor pode exercer, em toda sua 

plenitude, o conjunto de papéis que envolvem o processo 

educacional, não se limitando apenas a “transmitir 

conhecimento”. 

 

Aliás, vale ressaltar que a construção do Projeto Político Pedagógico 

para a implantação do Curso de Medicina do UNIFAE- Centro Universitário das Faculdades 
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Associadas de Ensino tomou como base teórica referencial de elaboração duas formulações 

que marcaram as duas últimas décadas no campo da Educação Médica Mundial. 

 

A primeira delas baseou-se na experiência do Programa UNI concebido 

por um grupo de consultores da Fundação W.K. Kellogg e que deu apoio à implantação de 23 

(vinte e três) projetos em Universidades da América Latina a partir do início dos anos 90. 

 

A segunda foi protagonizada por uma Rede de Instituições de Ensino 

Superior denominada Network of Community Oriented Educational Institutions for Health 

Sciences, cuja secretaria executiva é sediada em Limburg, Holanda, e reúne hoje mais de 250 

instituições filiadas. A “Network”, tal como é conhecida na América Latina, foi a responsável 

pela disseminação de duas importantes estratégias que marcaram a transformação do ensino 

das profissões de saúde por todos os cinco continentes do planeta: A Aprendizagem Baseada 

em Problemas e o Ensino Orientado para a Comunidade. 

 

Em função da importância dessas duas propostas de transformação 

para a Educação Médica Mundial e por imprimirem uma forte influência no modelo de ensino 

que proposto na FAE, uma síntese é apresentada a seguir: 

 

A Integração entre Ensino, os Serviços de Saúde e a 

Comunidade - Programa UNI. 

 

No início da década de 90, a Fundação W. K. Kellogg decide 

iniciar um programa denominado “Uma nova iniciativa na 



 

 
 

89 
 

formação dos profissionais de saúde: união com a 

comunidade”, conhecido como Programa UNI. 

Esse programa parte de avaliação crítica das experiências 

de integração docente assistencial, pretendendo ir além do 

que já tinha sido alcançado, seja no âmbito do ensino, seja 

no dos serviços de saúde e da comunidade. Segundo Kisil & 

Chaves (1991), em sua concepção original o programa 

visava à implantação de prática pedagógica inovadora, 

articuladamente com mudanças na assistência à saúde no 

âmbito dos sistemas locais de saúde - SILOS, e 

acompanhada de novo tipo de participação social, voltada 

à promoção da saúde e à melhoria da qualidade de vida. 

O Programa UNI, marcado pela existência de cooperação 

entre as instituições participantes e em colaboração com a 

Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) e com a 

“Network of Community Oriented Educational Institutions 

for Health Sciences”, apresenta como objetivos: 

a) promover os movimentos de progresso sincrônico na 

educação, na prestação de serviços de saúde e na 

comunidade; 

 

b) criar e difundir modelos, passíveis de replicação, 

envolvendo três parceiros - instituição de ensino, serviços 

de saúde e comunidade; 

c) apoiar modelos de Integração Docente Assistencial 

no âmbito de sistemas locais de saúde - SILOS, baseados no 

trabalho interdisciplinar e multiprofissional e na inovação 

de métodos pedagógicos; 
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d) promover o aprimoramento da formação 

profissional dos graduandos na área de saúde, adequando-

os às necessidades de saúde na comunidade e às 

características da futura prática profissional; 

e) promover a participação  nas decisões relativas ao 

setor da saúde; 

f) apoiar o desenvolvimento de lideranças (na 

instituição de ensino, nos serviços de saúde e na 

comunidade). 

 

 

Esse programa já foi postitivamente implantado em universidades de 

diversas cidades da América Latina, entre elas, no Brasil: Botucatu – SP, Marília - SP, 

Londrina - PR, Natal - RN, Salvador - BA e Brasília - DF. Cada Projeto UNI se constituiu de 

três componentes: instituição de ensino, serviços de saúde e comunidade. Na Figura 1, 

abaixo, estão representados os componentes e as estratégias de ação que resultaram da 

articulação dentre eles, dois a dois, existentes em experiências que antecederam a 

proposta UNI. 

 

FIGURA 1 - Componentes dos projetos UNI e estratégias de ação preexistentes. 

Fonte: CHAVES & KISIL, 1994. 
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Portanto, as articulações instituição de ensino-serviços se 

processaram por meio de Integração Docente Assistencial - IDA; serviços-comunidade, 

especialmente (embora não se limitando), por meio da atenção primária à saúde - APS 

(considerada como estratégia que incluía, além dos serviços, a comunidade e o trabalho Inter 

setorial). 

 

Finalmente a articulação instituição de ensino-comunidade era 

representada por inúmeros esforços e projetos ainda em voga na América Latina, em que o 

trabalho universitário com a comunidade é chamado de extensão ou ação , e historicamente 

era feito sem articulação com os serviços, dificultando sua replicação e disseminação. 

 

A tendência à descentralização e microregionalização desencadeou na 

América Latina, com estímulo e apoio da OPAS (Organização Pan-Americana de Saúde), o 

movimento de construção de Sistemas Locais de Saúde (SILOS), que consolidaram ideias 

contidas em APS como as de participação social e condução e programação local (OPAS 

(Organização Pan-Americana de Saúde), 1990). A concepção teórico-metodológica da 

proposta UNI pode ser visualizada no Quadro 1.1 onde está correlacionada aos resultados 

esperados e aos três componentes. 

 

 

QUADRO 1.1 - Concepção do Programa UNI e Resultados esperados. 

 

Concepção do Programa UNI Resultados Esperados 
Principal 

Instituição 

1. Identificação de uma comunidade 

geograficamente delimitada, na qual a 

escola se desenvolverá em união com ela e 

com o sistema local de saúde; participação 

1.  Modelo de União com a 

Comunidade, envolvendo, de parte 

desta, o autocuidado e participação 

efetiva na gestão do SILOS e, de parte 

COMUNIDADE 
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efetiva da comunidade e de seus 

representantes e líderes nas etapas de 

planejamento, execução e avaliação da 

escola. 

da Universidade e dos serviços, o 

trabalho em equipes 

multiprofissionais. Desenvolvimento 

de novos líderes comunitários para 

atuação em saúde. 

2. Atividades de educação para os 

estudantes de graduação das profissões de 

saúde, de assistência à saúde da comunidade 

e de pesquisa, com base em suas 

necessidades. 

● Formação de profissionais da saúde ao 
nível de graduação, incluindo colaboração de 
várias faculdades, escolas ou cursos, 
abrangendo, Medicina e Enfermagem, sendo 
desejável a participação de Odontologia, 
Saúde Pública, Serviço Social e de outras 
profissões da área da saúde (Nutrição, 
Fisioterapia, Psicologia, Farmácia, etc.) que 
tenham uma contribuição efetiva a dar para 
a solução dos problemas de saúde da 
comunidade; 
● Participação de docentes das várias 
carreiras da saúde no trabalho comunitário, 
dedicando a ele uma parte significativa de 
seu tempo acadêmico; 
● Ênfase na preparação dos estudantes de 
graduação para a prática geral de suas 
futuras profissões, com a experiência de 
aprendizagem ao nível da comunidade e com 
duração compatível com a aquisição das 
competências definidas para o produto final 
de cada carreira. 

2. Modelos Acadêmicos de União 
com a Comunidade e Articulação 
com os Serviços de Saúde, 
envolvendo: 
▪ T
ecnologias apropriadas para ensino-
aprendizagem junto com a prestação 
de serviços em unidades de saúde, ou 
junto à comunidade, em equipes 
profissionais ou multiprofissionais; 
▪ A
justes curriculares necessários para 
que o trabalho acima seja feito em 
tempo curricular; 
▪ A
tividades de investigação clínica, 
epidemiológica e gerencial 
orientadas para a solução dos 
problemas, da comunidade e dos 
serviços; 
▪ D
esenvolvimento de novos líderes no 
campo da educação dos 
profissionais. 

UNIVERSIDADE 

3. Desenvolvimento de um sistema local de 
saúde com, pelo menos, dois níveis de 
assistência, que atenda às necessidades de 
saúde prevalentes. Neste sistema, o 
programa de assistência primária à saúde 
deve incluir trabalho em equipe e 
mecanismos de referência e contra-
referência para um hospital geral 
comunitário. O sistema deve ser produto de 
uma estreita colaboração entre a 
comunidade, os serviços de saúde e as 

3. Modelos de SILOS, envolvendo: 

▪ O enfoque familiar; 
▪ Espaço e equipamento 

necessários para ensino-
aprendizagem das várias 
profissões da saúde 
participantes; 

▪ Desenvolvimento de novos 
líderes no campo de 
Sistemas Locais de Saúde. 

SERVIÇOS 
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instituições de ensino das profissões de 
saúde. 
▪ O sistema local de saúde deve 
contemplar ações de promoção da saúde, 
incluindo autocuidado, proteção e melhoria 
ambiental, prevenção de risco à saúde e 
cuidados básicos a nível local. 
Fonte: CHAVES & KISIL, 1994. 

 

Um projeto UNI não consistia no equivalente ao somatório dos três 

componentes e das suas relações bilaterais, como à primeira vista se poderia supor. Mais do 

que soma, tratava-se de superação, o que implicava movimentos simultâneos de continuidade 

e de ruptura com características das estratégias preexistentes. O quadro 1.2 exemplifica o que 

foi elaborado por TANCREDI (1995c) a respeito das diferenças entre os projetos IDA e os 

projetos UNI. 

 

 

 

QUADRO 1.2 - Quatorze diferenças entre projetos IDA e UNI. 

IDA 

(Integração Docente Assistencial) 

UNI 

(Uma Nova Iniciativa) 

1 Unidepartamental. Em geral medicina 

preventiva, pediatria, enfermagem  ou 

odontologia social 

1 Envolve todos os departamentos dos ciclos 

básico e clínico. 

2 Envolve somente um curso ou faculdade. Em 

geral, medicina ou enfermagem. 

2 Dois ou mais cursos/faculdades envolvidos no 

mesmo conjunto de atividades. 
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3 Favoreceram a dicotomia médico generalista 

X médico especialista e as acusações de que 

os IDAs pretendiam formar médicos 

sanitaristas com baixa qualidade técnica. 

3 Propõe a formação geral, holística do 

médico/do profissional de saúde, 

independente da sua vocação futura. 

4 Criaram novos cenários de ensino além do 

hospital, sem necessariamente criar novas 

metodologias de ensino adequadas aos 

novos cenários. 

4 Propõe novos cenários de ensino e a adoção 

de novas metodologias de ensino-

aprendizagem e de avaliação do estudante. 

5 O planejamento e condução dos projetos 

foram essencialmente uma iniciativa da 

Universidade. 

5 A paternidade e responsabilidade pela 

condução dos projetos é tripartite 

(Universidade-Serviços-Comunidade). 

6 Adotaram uma concepção de ensino 

multidisciplinar. 

6 Propõe um enfoque interdisciplinar e 

multiprofissional. 

7 A exposição de estudantes aos novos 

cenários deu-se de forma espasmódica 

(estágios em períodos concentrados ao longo 

do curso), tardia (estágios de internato) ou 

voluntária (atividades extracurriculares). 

7 Propõe uma exposição curricular (obrigatória) 

ao longo de todo o curso de forma 

continuada. 

8 Criaram os “Centros de Saúde-Escola”, um 

braço de extensão da universidade na 

comunidade, frequentemente gerenciado e 

mantido pela universidade e, não raro, 

desarticulado do sistema de saúde. 

8 O aprendizado se dá no sistema local de 

saúde. Não há “Centro de Saúde-Escola”; 

todas as unidades da rede são cenários 

potenciais de ensino e são administrados pelo 

Sistema Local de Saúde. 

9 Podiam prescindir de uma organização 

racional do sistema de saúde, na medida em 

que os Centros de Saúde-Escola estavam 

9 Exige uma organização racional do sistema de 

saúde para que o estudante vivencie o que se 

passa nos diversos níveis de atenção e não 
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respaldados pelo Hospital Universitário ou 

outros serviços da própria Universidade. 

tenha uma visão fragmentada da atenção 

primária de saúde. 

10 Os profissionais dos serviços atuam 

marginalmente com o recurso docente. 

10 A universidade é estimulada a incorporar os 

profissionais de serviço como recurso 

docente. 

11 Enfatizaram as ações e o ensino da atenção 

primária. 

11 O aprendizado se dá nos diversos níveis de 

atenção do sistema local de saúde. 

12 Elegeram preferencialmente comunidades 

marginalizadas e carentes, estimulando no 

aluno a percepção de que a medicina de 

comunidade ou familiar é algo idealizado 

para populações carentes. 

12 Elegem um setor geográfico onde está 

representado um corte da comunidade, com 

diferentes estratos sociais evitando a falsa 

relação medicina familiar = populações 

marginalizadas. 

13 A comunidade foi beneficiária dos serviços, 

mas sua participação frequentemente foi 

passivo-receptiva. 

13 A comunidade é envolvida desde o princípio 

como parceira da iniciativa, buscando-se uma 

participação ativa. 

14 Alunos e professores frequentemente 

usaram a comunidade como objeto de 

estudos e observação. 

14 Exige um compromisso dos professores e 

alunos com a comunidade, a qual realmente 

participa do projeto como sujeito. 

Fonte: TANCREDI, 1995c. 

Percebe-se, pois, que o UNI não é mera continuidade das experiências 

anteriores. Ele possui novas dimensões, representando uma nova gestalt, agregando aspectos 

específicos à soma das experiências anteriores, como o de equipe multiprofissional, ênfase na 

dimensão pedagógica, enfoque familiar, estreitamento da relação com a comunidade e 

desenvolvimento sincrônico de líderes para atuar nos três componentes. 
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Dentro deste contexto tem vez a Aprendizagem Baseada em 

Problemas e o Ensino Orientado para a Comunidade proposto pela Network of Community 

Oriented Educational Institutions for Health Sciences. Embora esta proposta remonte ao fim 

dos anos 70 (setenta), início dos 80 (oitenta), ela só passa a ter presença significativa na 

América Latina no início dos anos 90 (noventa). A criação da Network of Community-Oriented 

Educational Institutions for Health Sciences, mais conhecida como “NETWORK”, ocorreu em 

reunião realizada de 4 a 8 de junho de 1979, na “University of West Indies”, em Kingston 

(Jamaica). A reunião foi promovida pelo Health Manpower Development Program1 da OMS 

(Organização Mundial de Saúde)/Genebra e pelo Programa de Desenvolvimento de Recursos 

Humanos da OPAS(Organização Pan Americana de Saúde)/Washington. 

 

Os antecedentes dessa iniciativa, conforme está registrado pela 

própria Network, situam-se: a) na decisão da Assembleia Mundial da Saúde, de 1977, que 

estabeleceu a meta de “Saúde para todos no ano 2000”; b) na Conferência de Alma-Ata, de 

1978, que apontou a atenção primária de saúde como estratégia prioritária para se atingir a 

meta definida no ano anterior e para cujo desenvolvimento os recursos humanos 

desempenham papel chave; c) na existência de vários programas ou experiências inovadoras 

no campo da formação de recursos humanos em saúde, especialmente em escolas médicas, 

distribuídos pelas várias regiões do mundo, sem haver, contudo, intercâmbio entre eles. 

Assim, reconhecendo a necessidade de fortalecer esses programas ou 

experiências inovadoras, a OMS e a OPS decidiram promover um encontro entre os seus 

dirigentes para explorar as possibilidades de intercâmbio e de disseminação, com vistas a 

reforçar a implementação da APS. 

 

 
1
Chefiada, na época, pelo Dr. Tamas Fulöp. 
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A análise dos programas das instituições representadas no encontro 

que reuniu 20 (vinte) instituições de países desenvolvidos e 10 países em desenvolvimento 

permitiu identificar que, dentre suas principais características, destacavam-se as relativas à 

orientação (community orientation) e ao uso de abordagens de aprendizagem baseada em 

problemas (problem based learning). A diversidade de significados, encontrada a respeito 

destas características centrais, levou os participantes a uma primeira tentativa de estabelecer 

um consenso em torno de definições operacionais acerca de três conceitos: educação baseada 

na comunidade, educação orientada à comunidade e aprendizagem baseada em problemas. 

 

Considerou-se que a educação baseada na comunidade (community-

based education) envolve a utilização da comunidade, durante toda a experiência educativa, 

como um importante cenário no qual a aprendizagem tem lugar. Esta necessita ser distinguida 

da educação orientada à comunidade (community-oriented education) que, enfocando 

igualmente grupos populacionais e indivíduos, leva em conta as necessidades de saúde da 

comunidade, sem necessariamente isso significar o trabalho em uma determinada 

comunidade. Já a aprendizagem baseada em problemas (problem-based learning) se refere a 

uma metodologia de ensino que integra as várias disciplinas, como um modo de solução de 

problemas (problem-solving mode), em torno dos problemas de saúde dos indivíduos, das 

comunidades e da sociedade. 

 

Embora reconheça o valor do estabelecimento de relações entre as 

universidades, os serviços de saúde e a comunidade para a implantação de processos de 

mudança na educação dos profissionais de saúde, a proposta “NETWORK” privilegia a 

construção de modelos orientados à comunidade (“Community-Oriented”) e a adoção da 

metodologia da aprendizagem baseada em problemas (“problem based learning” - PBL). 
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Esses são os dois conceitos centrais do arcabouço teórico-

metodológico do PROGRAMA, por constituírem-se em base para o projeto pedagógico do 

curso de medicina da FAE. A educação orientada para a comunidade é característica das 

instituições cujos objetivos e princípios básicos são determinados pelas necessidades da 

comunidade, cujos currículos adotam um enfoque integral da saúde e desenvolvem atividades 

comprometidas com a meta de saúde para todos. A aprendizagem baseada em problemas é 

um método pelo qual o estudante ou o trabalhador de saúde utiliza a situação de um paciente, 

uma questão da assistência à saúde ou um tópico de pesquisa, como estímulos para aprender. 

 

Após análise inicial do problema, os estudantes definem seus objetivos 

de aprendizagem e buscam as informações necessárias para abordá-los. Após, relatam o que 

encontraram e o que aprenderam. A aprendizagem baseada em problemas na educação dos 

profissionais de saúde tem três objetivos: a aquisição de um corpo integrado de 

conhecimentos, a aplicação de habilidades para resolver problemas e o desenvolvimento do 

raciocínio clínico. 

 

O PROJETO para desenvolvimento do PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DE HABILITADADES deverá proporcionar a efetivação destes conceitos 

centrais, dentro dos limites da preceptoria. 

Além desses dois conceitos, há um terceiro, igualmente importante no 

contexto da proposta: o de educação centrada no estudante. Este se refere à estratégia 

instrucional que se vincula à capacidade e motivação do estudante. Ele, com o apoio do 

professor, deve ter total responsabilidade pelo seu auto aprendizado. A ênfase nesta 

estratégia é a busca ativa de informações e habilidades pelo estudante. A ele compete definir 

as melhores formas e o ritmo de estudar, bem como a avaliação do progresso da sua 

formação. A orientação , na maioria dos casos, se concebe como a incorporação, nos 
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conteúdos curriculares, dos problemas prioritários de saúde, ou de atividades desenvolvidas 

em ambientes comunitários ou, ainda, em alguns casos, pela estruturação de serviços 

universitários de saúde de primeiro nível de atenção, que funcionam de forma muito 

semelhante à extensão universitária. Em essência, a concepção que preside a orientação  da 

proposta se vincula ao compromisso de tornar a educação dos profissionais de saúde mais 

relevante em relação às necessidades da sociedade, definidas, essencialmente, através dos 

perfis epidemiológicos das populações. 

 

Quanto ao segundo grande pilar da proposta Network, a 

Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), VENTURELLI (1997), baseia-se no educador Paulo 

Freire para dizer que: 

... hay necesidad de enfocar la innovación educacional de 

forma a dar una idea de contexto y dirección hacia el 

cumplimiento de los principios generales de la educación 

de adultos ligados a las necesidades de la sociedad (...) el 

proceso sea centrado en el estudiante, basado en 

prioridades de salud, que integre la información y las 

ciencias, que tenga contacto directo con las comunidades 

– es  decir, basado en la comunidad – con  evaluaciones 

formativas que mejoran el rendimiento del indivíduo y 

permiten darle relevancia y proyección a la educación. 

 

Em essência, a metodologia implica currículos integrados (entre ciclos 

básico e clínico) organizados por módulos de ensino (em substituição a currículos estruturados 

em e por disciplinas), com relações mais horizontais e democráticas entre alunos e 

professores, fundamentando-se em uma filosofia educacional superadora da pedagogia da 

transmissão que adota a pedagogia crítico-reflexiva na construção do conhecimento. A Figura 

2 registra os principais conceitos existentes no corpo teórico da proposta NETWORK. 
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FIGURA 2 - Elementos conceituais básicos da educação inovadora proposta pela “NETWORK”. 

 

2.2. – AS UNIDADES ONDE O PROGRAMA É DESENVOLVIDO E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

Para o desenvolvimento do Programa, através de um Termo de 

colaboração entre o Munícipio de São João da Boa Vista e a UNIFAE, estabeleceu-se a 

disponibilidade das unidades de Saúde do Munícipio, delimitando deveres e obrigações, bem 

como, se dá o uso, mantendo firme o propósito de em regime de cooperação, aliviar a 

demando de saúde do município, e o intuito de agregar valor à formação do discente. 

2.2.1 - REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA 

BOA VISTA E REGIÃO 

 

O Departamento Regional de Saúde (DRS XIV) de São João da Boa 

Vista, de acordo a divisão adotada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, é 

integrado por 20 municípios; excetuando-se os de Estiva Gerbi, Itapira, Mogi Guaçu, Mogi 

Mirim, todos os demais fazem parte da RG de São João da Boa Vista. 

 

ACE 

Aprendizagem centrada no estudante 

ACE 

ABP 

AGP 

Currículo 

Integrado 
Prioridades 

em saúde 

AGP 

Aprendizagem em grupos pequenos 

ABP 

Aprendizagem baseada em problemas 
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Os serviços de saúde nos municípios da Região são vinculados ao 

Sistema SUS.  De acordo com dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES - março de 2010), a Região conta com 65 Unidades Básicas de Saúde (UBS / UBS/ PSF), 

42 Ambulatórios de Especialidades, que incluem Unidades Policlínicas, 8 Unidades de 

Atendimentos de Urgências e Emergências (Pronto Socorros) e 13 Hospitais Gerais, dos quais 

9 Santas Casas.  

 

O Sistema Municipal de Saúde de São João da Boa Vista está integrado 

ao SUS, que preconiza a regionalização na prestação dos serviços de saúde e a hierarquização 

das atribuições, onde cada esfera governamental deve cumprir funções e competências 

específicas, porém articuladas entre si. 

 

A rede de Atenção à Saúde de São João da Boa Vista, no nível primário 

e secundário, está organizada em 12 Unidades Básicas de Saúde (5 UBSs com atendimento 

tradicional, 7 UBSs com Estratégia de Saúde da Família), Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(ENASF I), Ambulatórios Médico de Especialidades, Ambulatório Serviço de Atendimento 

Especializado, Centro de Especialidades Médicas, Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador, Ambulatório Municipal de Saúde Mental, Centro de Atenção Psicossocial II, 

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outra Drogas, 1 Unidade de Pronto Atendimento 

(Pronto Socorro Municipal Dr. Oscar P Martins Filho).  

 

No atendimento pré-hospitalar o município conta com 1 unidade de 

suporte básico e 1 unidade de suporte avançado do Serviço Móvel de Urgência regional 

(SAMU 192). 
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O atendimento hospitalar é prestado por 1 hospital público (CONDERG 

Hospital Regional de Divinolândia) e 1 filantrópico do município (Santa Casa de Misericórdia 

Dona Carolina Malheiros). Os 2 hospitais que atendem a população de São João da Boa Vista 

possuem 359 leitos no total e 298 conveniados ao SUS.  

 

 

2.2.2 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM SÃO JOÃO 

DA BOA VISTA. 

 

 

A rede básica tem um papel estratégico na ordenação da rede de 

atenção, devendo ser um ponto aberto, resolutivo e que faz a coordenação do cuidado, 

acompanhando o usuário no seu caminho pelos vários pontos da rede. 

 

 

 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o modelo assistencial da Atenção 

Básica, que se fundamenta no trabalho de equipes multiprofissionais em um território adstrito 

e desenvolve ações de saúde a partir do conhecimento da realidade local e das necessidades 

de sua população. 
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O modelo da ESF busca favorecer a aproximação da unidade de saúde 

das famílias; promover o acesso aos serviços, possibilitar o estabelecimento de vínculos entre 

a equipe e os usuários, a continuidade do cuidado e aumentar, por meio da 

corresponsabilização da atenção, a capacidade de resolutividade dos problemas de saúde 

mais comuns, produzindo maior impacto na situação de saúde local. 

 

Tem como diretrizes a integralidade e a equidade da atenção, a 

coordenação e longitudinalidade do cuidado das famílias e das pessoas sob sua 

responsabilidade. A organização do trabalho das equipes deve estar centrada nas 

necessidades dos usuários e na busca contínua de melhoria da qualidade dos serviços 

ofertados à população.  

 

Em 2013, São João da Boa Vista contava com 12 equipes de saúde da 

família, o que representava uma cobertura de 50% da população. Em São João da Boa Vista a 

rede de atenção primária está organizada em Unidades Básicas de Saúde distribuídas na malha 

urbana, conforme apresentado na Tabela VIII. 

 

 

Tabela VIII. Unidades Básicas de Saúde segundo a estratégia de atendimento e Equipes de 

Saúde da Família 

UNIDADE BAIRRO ESTRATÉGIA EQUIPES ESF 

UBS DR ACIDINO DE ANDRADE - SÃO JOÃO DA 

BOA VISTA 
VILA CONRADO TRADICIONAL 0 
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UBS DR AMADO GONÇALVES DOS SANTOS - 

SÃO JOÃO DA BOA VISTA 
ALEGRE TRADICIONAL 0 

UBS DR DELVO DE OLIVEIRA WESTIN – SÃO 

JOÃO DA BOA VISTA 
CENTRO TRADICIONAL 0 

UBS DR PAULO EMILIO DE OLIVEIRA AZEVEDO 

– SÃO JOÃO DA BOA VISTA 
JARDIM SÃO PAULO TRADICIONAL 0 

UBS DR PAULO ROBERTO SORCI – SÃO JOÃO 

DA BOA VISTA 
PEDREGULHO TRADICIONAL 0 

PSF DR ALEXIS HAKIM – SÃO JOÃO DA BOA 

VISTA 
JARDIM PROGRESSO ESF 2 

PSF DR ANTENOR JOSÉ BERNARDES – SÃO 

JOÃO DA BOA VISTA 
JARDIM DOS YPÊS ESF 1 

PSF DR ERMELINDO ADOLPHO ARRIGUCI – 

SÃO JOÃO DA BOA VISTA 
VILA VALENTIM ESF 2 

PSF DR GERALDO PRADELA – SÃO JOÃO DA 

BOA VISTA 
SANTO ANTÔNIO ESF 2 

PSF DR RAUL DE OLIVEIRA ANDRADE – SÃO 

JOÃO DA BOA VISTA 

JARDIM DURVAL 

NICOLAU 
ESF 2 

PSF DR SEBASTIÃO JOSÉ RODRIGUES – SÃO 

JOÃO DA BOA VISTA 
JARDIM ITÁLIA ESF 2 

PSF DRA MARIA GABRIELA JUNQUEIRA VALIM 

– SÃO JOÃO DA BOA VISTA 
RECANTO DO JAGUARI ESF 1 

 

2.2.2.1. UNIDADES PASSÍVEIS DE ADMINISTRAÇÃO PELA FAE DENTRO DO CONTEXTO DO 

PROGRAMA. 

 

Dentro do contexto do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE 

HABILIDADES pretendido pela FAE as seguintes unidades, com números e quantidades 
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estimadas, poderão ser incluídas no projeto, conforma a sua administração, plena ou 

compartilhada, for lhe conferida pelo Poder Executivo Municipal. 

 

 

a) NASF – NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 

 NASF – NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 

Rua Abílio Ferreira, 319 – Vila Valentim 

 

As Unidades Básicas de Saúde com Estratégia de Saúde da Família são 

assistidas pelo Núcleo de Apoio a Saúde, instalado na Unidade PSF Dr. Ermelindo Adolpho 

Arriguci. 

O NASF conta 1 farmacêutico, 4 fisioterapeutas, 1 nutricionista, 1 

fonoaudiólogo, 2 educadores físico, 1 psicólogo e 1 assistente social. 

 

b) PSF DR ALEXIS HAKIM SAO JOAO DA BOA VISTA – ESF e TRADICIONAL 
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PSF DR ALEXIS HAKIM SAO JOAO DA BOA VISTA – ESF e TRADICIONAL 

Rua João Marcondes Neto, 9 – Jardim Progresso 

 

A unidade conta com 2 Equipes de Saúde da Família. Os profissionais 

atendendo nesta unidade são: 2 médicos da ESF, 1 médico ginecologista, 2 médicos pediatras, 

1 enfermeiro da ESF, 5 auxiliares de enfermagem da ESF, 12 ACSs, 1 cirurgião dentista da ESF, 

1 auxiliar em saúde bucal da ESF. 

A unidade conta com 3 consultórios médico, 1 consultório 

odontológico, 1 consultório para outros profissionais da saúde, 1 sala de cirurgia ambulatorial, 

1 sala de curativo, 1 sala de enfermagem, 1 sala de imunização, 1 sala de nebulização, 1 sala 

de pequena cirurgia. 

Os serviços oferecidos pela unidade incluem: estratégia de saúde da 

família, estratégia de saúde da família modalidade saúde bucal, acompanhamento do pré-

natal de risco habitual, assistência domiciliar. 

 

c) PSF DR ANTENOR JOSE BERNARDES – ESF e TRADICIONAL 
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PSF DR ANTENOR JOSE BERNARDES – ESF e TRADICIONAL 

Rua João Garcia Ramos, S/N – Jardim dos Ypes 

 

A unidade conta com 1 Equipe de Saúde da Família. Os profissionais 

atendendo nesta unidade são: 1 médico da ESF, 1 médico pediatra, 1 médico ginecologista, 1 

enfermeiro da ESF, 4 auxiliares de enfermagem da ESF, 6 ACSs, 1 cirurgião dentista da ESF, 1 

auxiliar em saúde bucal da ESF. 

A unidade conta com 2 consultórios médico, 1 consultório para outros 

profissionais da saúde, 1 consultório odontológico, 1 sala de curativo, 1 sala de enfermagem, 

1 sala de imunização, 1 sala de nebulização. 

Os serviços oferecidos pela unidade incluem: estratégia de saúde da 

família modalidade saúde bucal, acompanhamento do pré-natal de risco habitual, assistência 

domiciliar. 

 

d) PSF DR ERMELINDO ADOLPHO ARRIGUCI – ESF E TRADICIONAL 
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 PSF DR ERMELINDO ADOLPHO ARRIGUCI – ESF e TRADICIONAL 

Rua Abílio Ferreira, 319 – Vila Valentim 

 

A unidade conta com 2  Equipes de Saúde da Família. Os profissionais 

atendendo nesta unidade são: 2 médicos da ESF, 1 médico pediatra, 1 médico ginecologista, 

1 enfermeiro da ESF, 1 técnico de enfermagem, 5 auxiliares de enfermagem da ESF, 11 ACSs. 

A unidade conta com 2 consultórios médico, 1 consultório 

odontológico, 1 sala de curativo, 1 sala de enfermagem, 1 sala de imunização, 1 sala de 

nebulização. 

Os serviços oferecidos pela unidade incluem: estratégia de saúde da 

família, estratégia de saúde da família modalidade saúde bucal, acompanhamento do pré-

natal de risco habitual, assistência domiciliar. 

 

e) PSF DR GERALDO PRADELA – ESF e TRADICIONAL 
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 PSF DR GERALDO PRADELA – ESF e TRADICIONAL 

Avenida Doutor Luiz Gambeta Sarmento, 908 – Santo Antônio 

A unidade conta com 2 Equipes de Saúde da Família. Os profissionais 

atendendo nesta unidade são: 2 médicos da ESF, 1 médico ginecologista, 1 médico pediatras, 

2 enfermeiros da ESF, 6 auxiliares de enfermagem da ESF, 12 ACSs, 6 cirurgiões dentista, 1 

técnico em saúde bucal. 

A unidade conta com 3 consultórios médico, 1 consultório 

odontológico, 1 sala de curativo, 1 sala de enfermagem, 1 sala de imunização, 1 sala de 

nebulização, 1 sala de pequena cirurgia, 1 sala de repouso/observação com 2 leitos. 

Os serviços oferecidos pela unidade incluem: estratégia de saúde da 

família, acompanhamento do pré-natal de risco habitual, assistência domiciliar. 

 

f) PSF DR RAUL DE OLIVEIRA ANDRADE – ESF e TRADICIONAL  
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PSF DR RAUL DE OLIVEIRA ANDRADE – ESF e TRADICIONAL 

Avenida Guilherme Guerreiro, 634 – Jardim Durval Nicolau 

 

A unidade conta com 2 Equipes de Saúde da Família. Os profissionais 

atendendo nesta unidade são: 2 médicos da ESF, 1 médico ginecologista, 2 enfermeiros da 

ESF, 6 auxiliares de enfermagem da ESF, 13 ACSs, 2 cirurgiões dentista, 1 auxiliar em saúde 

bucal. 

A unidade conta com 3 consultórios médico, 1 consultório 

odontológico, 1 sala de curativo, 3 salas de enfermagem, 1 sala de imunização, 1 sala de 

nebulização, 1 sala de pequena cirurgia, 1 sala de repouso/observação com 1 leito. 

Os serviços oferecidos pela unidade incluem: estratégia de saúde da 

família, acompanhamento do pré-natal de risco habitual, assistência domiciliar, exame 

eletrocardiográfico por telemedicina. 

 

g) PSF DR SEBASTIAO JOSE RODRIGUES – ESF e TRADICIONAL 
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PSF DR SEBASTIAO JOSE RODRIGUES – ESF e TRADICIONAL 

Estrada Vicinal João Batista Merlin, 963 – Jardim Itália 

A unidade conta com 2 Equipes de Saúde da Família. Os profissionais 

atendendo nesta unidade são: 2 médicos da ESF, 1 médico pediatra, 1 médico ginecologista, 

2 enfermeiros da ESF, 5 auxiliares de enfermagem da ESF, 9 ACSs, 1 cirurgião dentista da ESF, 

1 auxiliar em saúde bucal da ESF. A unidade conta com 6 consultórios médico, 1 consultório 

odontológico, 1 consultório para outros profissionais da saúde, 1 sala de curativo, 3 salas de 

enfermagem, 1 sala de imunização, 1 sala de nebulização, 1 sala de repouso/observação com 

2 leitos. 

Os serviços oferecidos pela unidade incluem: estratégia de saúde da 

família, estratégia de saúde da família modalidade saúde bucal, acompanhamento do pré-

natal de risco habitual, assistência domiciliar. 

 

h) PSF MARIA GABRIELA JUNQUEIRA VALIM – ESF e TRADICIONAL
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PSF MARIA GABRIELA JUNQUEIRA VALIM – ESF e TRADICIONAL 

Rua Tabapuã, 770 – Recanto do Jaguari 

 

A unidade conta com 1 Equipe de Saúde da Família. Os profissionais 

nesta unidade são: 1 médico da ESF, 1 médico pediatra, 1 médico ginecologista, 1 enfermeiro 

da ESF, 4 auxiliares de enfermagem da ESF, 5 ACSs, 1 cirurgião dentista da ESF, 1 auxiliar em 

saúde bucal da ESF. 

A unidade conta com 1 consultório médico, 1 consultório para outros 

profissionais da saúde, 1 consultório odontológico, 1 sala de curativo, 1 sala de imunização, 1 

sala de nebulização. 

Os serviços oferecidos incluem: estratégia de saúde da família 

modalidade saúde bucal, acompanhamento do pré-natal de risco habitual, assistência 

domiciliar. 

 

i) UBSDR ACIDINO DE ANDRADE – TRADICIONAL 
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UBSDR ACIDINO DE ANDRADE – TRADICIONAL 

Rua Carolina Malheiros, 322 – Vila Conrado 

 

Os profissionais atendendo nesta unidade são: 1 médico pediatra, 4 

médicos clinico geral, 1 médico ginecologista, 1 enfermeiros, 8 auxiliares de enfermagem. 

A unidade conta com 4 consultórios médico, 1 consultório 

odontológico, 1 sala de cirurgia ambulatorial, 1 sala de curativo, 1 sala de enfermagem, 1 sala 

de imunização, 1 sala de nebulização, 1 sala de pequena cirurgia, 1 sala de 

repouso/observação com 2 leitos. 

Os serviços oferecidos pela unidade incluem: acompanhamento do 

pré-natal de risco habitual, assistência domiciliar, exame eletrocardiográfico por telemedicina. 

 

j) UBSDR AMADO GONCALVES DOS SANTOS – TRADICIONAL  
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UBSDR AMADO GONCALVES DOS SANTOS – TRADICIONAL 

Praça da Matriz, 26 – Bairro Alegre 

 

Os profissionais atendendo nesta unidade são: 1 médico pediatra, 1 

médico clinico geral, 1 médico ginecologista, 1 enfermeiros, 2 auxiliares de enfermagem. A 

unidade conta com 1 consultório médico, 1 consultório odontológico, 1 sala de curativo, 1 sala 

de enfermagem, 1 sala de imunização, 1 sala de nebulização. 

Os serviços oferecidos pela unidade incluem: acompanhamento do 

pré-natal de risco habitual, assistência domiciliar. 

 

k) UBSDR DELVO DE OLIVEIRA WESTIN – TRADICIONAL 
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 UBSDR DELVO DE OLIVEIRA WESTIN – TRADICIONAL 

Rua Francisco Paschoal, 260 – Centro 

 

Os profissionais atendendo nesta unidade são: 2 médicos pediatra, 4 

médicos clinico geral, 1 médico ginecologista, 1 enfermeiro, 8 auxiliares de enfermagem, 2 

cirurgiões dentista, 1 auxiliar em saúde bucal. 

A unidade conta com 5 consultórios médico, 1 consultório 

odontológico, 1 sala de curativo, 3 salas de enfermagem, 1 sala de imunização, 1 sala de 

nebulização, 1 sala de pequena cirurgia, 1 sala de repouso/observação com 2 leitos. 

Os serviços oferecidos pela unidade incluem: acompanhamento do 

pré-natal de risco habitual, assistência domiciliar. 

 

 

l) UBSDR PAULO EMILIO DE OLIVEIRA AZEVEDO – TRADICIONAL 

 

 

UBSDR PAULO EMILIO DE OLIVEIRA AZEVEDO – TRADICIONAL 

Rua Santa Filomena, 719 – Jardim São Paulo 
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Os profissionais atendendo nesta unidade são: 2 médicos pediatra, 1 

médico clinico geral, 2 médicos ginecologista, 2 enfermeiros, 9 auxiliares de enfermagem, 8 

cirurgiões dentista, 2 técnicos em saúde bucal, 2 auxiliares em saúde bucal. 

A unidade conta com 4 consultórios médico, 1 consultório 

odontológico, 1 sala de cirurgia ambulatorial, 1 sala de curativo, 4 salas de enfermagem, 1 sala 

de imunização, 1 sala de nebulização, 1 sala de pequena cirurgia, 1 sala de 

repouso/observação com 4 leitos. 

Os serviços oferecidos pela unidade incluem: acompanhamento do 

pré-natal de risco habitual, assistência domiciliar, exame eletrocardiográfico por telemedicina. 

 

m) UBS DR PAULO ROBERTO SORCI – TRADICIONAL 

 

 

UBSDR PAULO ROBERTO SORCI – TRADICIONAL 

Praça São Bom Jesus, S/N – Bairro do Pedregulho 

 

Os profissionais atendendo nesta unidade são: 1 médico pediatra, 1 

médico clinico geral, 1 médico ginecologista, 1 enfermeiro, 1 técnico de enfermagem, 1 

auxiliar de enfermagem. 
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A unidade conta com 1 consultório médico, 1 sala de curativo, 1 sala 

de enfermagem, 1 sala de imunização, 1 sala de nebulização. Os serviços oferecidos pela 

unidade incluem: acompanhamento do pré-natal de risco habitual, assistência domiciliar. 

 

2.2.3. - ATENÇÃO SECUNDÁRIA - ATENDIMENTO AMBULATORIAL. 

 

A rede de atenção secundária de São João da Boa Vista inclui: 

Ambulatório SAE, AME-Ambulatório de Especialidades Médicas, Centro de Especialidades 

João Baptista de Figueiredo Costa, CEREST-Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. 

 

2.2.3.1. UNIDADES PASSÍVEIS DE ADMINISTRAÇÃO PELA FAE DENTRO DO CONTEXTO DO 

PROGRAMA. 

 

Dentro do contexto do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE 

HABILIDADES pretendido pela FAE as seguintes unidades, com números e quantidades 

estimadas e que podem sofrer pequenas variações, poderão ser incluídas no projeto, 

conforme a sua administração, plena ou compartilhada, for-lhe conferida pelo Poder 

Executivo Municipal ou Estadual, conforme o caso e competência. 

  

Vale ressaltar que o AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES, em 

funcionamento em pareado com o PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. OSCAR PIRAJÁ 

MARTINS FILHO, à Rua da Saudade, 25 – Jardim Conrado, encontra-se sob a gestão da UNIFAE: 
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a) AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES 

 

AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – GESTÃO UNIFAE 

Rua da Saudade, 25 – Jardim Conrado 

 

Horário de atendimento: segunda feira à sexta feira das 07 às 17:30hs 

CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde: 9064818 

 

Procedimentos ofertados na Unidade: Cadastro, aferição de sinais 

vitais, avaliação antropométrica, acompanhamento do programa SISVAN, retirada de pontos, 

acompanhamento de pré-natal de baixo risco da mulher e do homem, consultas médicas, 

encaminhamentos para especialidades. 

 

Exames ofertados na Unidade: Teste rápido para detecção de HIV e 

Sífilis, glicemia capilar, Papanicolau, Colposcopia (Lesões do Colo do Útero), Lavagem Auditiva 

e Ultrassonografia. 
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Participação em programas ministeriais: Sis Pré-natal. 

 

População atendida: todos os bairros do município de São João da Boa Vista 

 

Quadro de funcionários: 01 Enfermeira, 01 Técnica de Enfermagem, 

01 Recepcionista, 02 Auxiliares de limpeza, 01 segurança, 02 estagiárias (IPEFAE), 01 

Recepcionista para USG. 

 

Obs.: A responsabilidade da UNIFAE sobre o serviço de 

ultrassonografia é apenas as segundas-feiras no período vespertino (13h30min às 17h30min) 

e quintas-feiras no período matutino (07h30min às 11h30min). Fora deste período, o serviço 

é de responsabilidade da Prefeitura. 

 

Laboratório Municipal: tem sua instalação no mesmo local do 

ambulatório UNIFAE, porém a gestão deste é realizada pela Prefeitura.  

 

O Número total de consultas ofertadas pelo Ambulatório Médico 

UNIFAE para cada especialidade é de 08, sendo 04 vagas de primeira consulta e 04 vagas de 

retorno. Este número é igual para todas as especialidades: 
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Especialista Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Cardiologia 08   08  

Cirurgia Geral  08  08 08 

Clínico Geral  08  08 08 

Endocrinologia   08  08 

Ginecologia 08   08  

Neurologia 08   08  

Ortopedia   08  08 

Otorrinolaringologia 08   08  

Pediatria 08   08  

Pneumologia   08  08 

Pré- Natal (Obstetrícia)  08   08 

 

As especialidades médicas oferecidas à população no ambulatório 

médico UNIFAE, variam de acordo com as diretrizes do projeto pedagógico do curso de 

medicina, estando todas elas previstas dentro das especialidades médicas reconhecidas pelo 

CFM conforme Resolução Nº 2.116/2015. 

 

Todos os atendimentos serão realizados pelos discentes do curso de 

medicina da UNIFAE, sempre acompanhado de seu preceptor.  
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Fluxo de Pacientes:  

Todos os pacientes do Ambulatório Médico UNIFAE, vêm 

encaminhados da rede básica de saúde do município de São João da Boa Vista, sendo os 

agendamentos realizados via departamento municipal de saúde, com base na demanda 

reprimida do município. Todos estes agendamentos são realizados online, através do sistema 

informatizado, SALUTE, que é utilizado por toda a rede pública do município. 

Respeitando a agenda disposta no período, os agendamentos 

respeitam hoje a seguinte agenda: 

 

HORÁRIOS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

07:30 ÀS 11:30 PEDIATRIA  PNEUMO NEURO PRE NATAL 

07:30 ÀS 11:30 GINECO  ENDOCRINO OTORRINO C.CIRURGICA 

07:30 ÀS 11:30 CARDIO  ORTOPEDIA USG C.MEDICA 

      

13:30 ÀS 17:30 NEURO PRE NATAL  PEDIATRIA PNEUMO 

13:30 ÀS 17:30 OTORRINO C.CIRURGICA  GINECO ENDOCRINO 

13:30 ÀS 17:30 USG C.MÉDICA  CARDIO ORTOPEDIA 

 

As especialidades médicas oferecidas à população no ambulatório 

médico UNIFAE variam de acordo com as diretrizes do projeto pedagógico do curso de 

medicina, estando todas elas previstas dentro das especialidades médicas reconhecidas pelo 

CFM conforme Resolução Nº 2.116/2015, conforme segue relação abaixo: 

 

1. Acupuntura 15. Cirurgia Vascular 28. Mastologia 41. Nutrologia 
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2. Alergia e Imunologia 16. Clínica Médica 
29. Medicina de 

Família e 
Comunidade 

42. Oftalmologia 

3. Anestesiologia 17. Coloproctologia 
30. Medicina do 

Trabalho 
43. Ortopedia e 
Traumatologia 

4. Angiologia 18. Dermatologia 
31. Medicina de 

Tráfego 
44. Otorrinolaringologia 

5. Cancerologia 
19. Endocrinologia e 

Metabologia 
32. Medicina 

Esportiva 
45. Patologia 

 

6. Cardiologia 20. Endoscopia 
33. Medicina Física e 

Reabilitação 
46. Patologia Clínica / 
Medicina Laboratorial 

7. Cirurgia 
Cardiovascular 

21. Gastroenterologia 
34. Medicina 

Intensiva 
47. Pediatria 

8. Cirurgia da Mão 22. Genética Médica 
35. Medicina Legal e 

Perícia Médica 
48. Pneumologia 

9. Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço 

23. Geriatria 36. Medicina Nuclear 49. Psiquiatria 

10. Cirurgia do Aparelho 
Digestivo 

24. Ginecologia e 
Obstetrícia 

37. Medicina 
Preventiva e Social 

50. Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem 

11. Cirurgia Geral 
25. Hematologia e 

Hemoterapia 
38. Nefrologia 51. Radioterapia 

12. Cirurgia Pediátrica 26. Homeopatia 39. Neurocirurgia 52. Reumatologia 

13. Cirurgia Plástica 27. Infectologia 40. Neurologia 53. Urologia 

14. Cirurgia Torácica    

 

A unidade também conta com serviços de apoio que poderão ser 

exigidos, conforme a seguir referidos: 

Serviços de Limpeza (2 posto dia) - Material Incluso 

Serviços de Segurança/ Portaria (1 posto dia) 

Serviços de Manutenção Predial Eletrica e Hidraulica 

Material e Medicamento 

Coleta de Lixo Infectante 

Sistema de Gestão (software) 

Telefone 



 

 
 

123 
 

Internet 

Oxigênio 

Manutenção Mobiliario e Equipamentos 

Suporte de Informatica 

Investimentos, reformas e manutenção predial 

 

 

Os serviços de apoio estão sobre vigência contratual entre as partes e 

a UNIFAE; a medida que houver necessidade podem ser inclusos no plano operacional, para 

tanto devem ser estimados. 

 

 

Todos os pacientes do Ambulatório Médico vêm encaminhados da 

rede básica de saúde do município de São João da Boa Vista, sendo os agendamentos 

realizados via departamento municipal de saúde, com base na demanda reprimida do 

município. Todos estes agendamentos são realizados online, através do sistema 

informatizado, SALUTE, que é utilizado por toda a rede pública do município. 

 

 

 

 

b) AMBULATORIO SAE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 
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AMBULATORIO SAE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

Rua Jarbas Amaral de Carvalho, 115 – Jardim Progresso 

 

O ambulatório presta assistência especializada aos pacientes com 

DSTs/AIDS. Os profissionais atendendo nesta unidade são: 1 médico infectologista, 1 médico 

pediatra, 1 médico clinico geral, 1 médico ginecologista, 1 enfermeiro, 1 enfermeiro 

sanitarista, 2 auxiliares de enfermagem, 1 cirurgião dentista, 1 técnico em saúde bucal, 1 

farmacêutico, 1 psicólogo.  

 

A unidade conta com 1 consultório médicos, 1 consultório 

odontológico, 1 sala de enfermagem, 1 sala de repouso/observação com 1 leito. Os 

equipamentos disponíveis incluem: 1 desfibrilador, 2 monitores de pressão não invasivos, 1 

reanimador pulmonar. 

 

Os serviços oferecidos pela unidade incluem: atenção a DST/AIDS, 

acolhimento da demanda espontânea, assistência médica, orientação psicológica individual e 

familiar.  

c) AME AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES 
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AMBULATORIO SAE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

Praça Monsenhor Ramalho, 25 – Centro 

 

Inaugurado em 2012, o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) 

São João da Boa Vista é referência de atendimento para oito municípios, que juntos possuem 

268 mil habitantes O ambulatório é gerenciado pela Unicamp, via contrato de gestão firmado 

com a Secretaria de Saúde.  

 

Além de oferecer mais de 20 serviços de apoio diagnóstico, como 

mamografia, endoscopia, ecocardiograma, ultrassonografia e radiologia, presta atendimento 

em 23 especialidades médicas. 

O AME tem a capacidade para realizar mensalmente 13,4 mil consultas 

médicas, 4 mil consultas com outros profissionais da saúde, 6 mil sessões de fisioterapia e 17 

mil exames de apoio diagnóstico, totalizando 484 mil atendimentos por ano. 
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Construído em uma área de aproximadamente 1,8 mil m², o 

ambulatório tem 20 consultórios médicos, 4 consultórios para outros profissionais da saúde e 

23 salas de atendimento.  

 

 

Os profissionais atendendo nesta unidade são: 1 médico 

acupunturista, 3 médicos neurologista, 4 médicos cardiologista, 1 médico pneumologista, 3 

médicos dermatologistas, 1 médico reumatologista, 3 médicos endocrinologistas, 4 médicos 

gastrenterologistas, 1 médico cirurgião vascular, 1 médico cirurgião geral, 2 médicos 

ginecologista, 1 médico mastologista, 6 médicos oftalmologista, 4 médicos ortopedista, 2 

médicos otorrinolaringologista, 1 médico coloproctologista, 2 médicos urologistas, 8 médicos 

radiologistas, 7 enfermeiros, 21 técnicos de enfermagem, 6 técnicos em radiologia, 1 

farmacêutico, 4 fisioterapeutas, 2 nutricionistas, 1 fonoaudiólogo.  

 

 

Em recursos tecnológicos existem 3 equipamento de audiologia (1 

audiômetro de 2 canais, 1 cabine acústica, 1 imitanciômetro), 41 equipamentos de 

manutenção da vida (3 desfibriladores, 4 monitores de ECG, 28 monitores de pressão não 

invasivos, 3 reanimadores pulmonares, 1 respirador/ventilador), 6 equipamentos de 

diagnóstico por imagem (1 mamógrafo com estereotaxia, 1 equipamento de Raios-X 

convencional, 1 equipamento de Raios-X para densitometria óssea, 3 equipamentos de 

ultrassom Doppler colorido) 2 equipamentos de diagnóstico por método grafodinâmico (1 

eletrocardiógrafo, 1 eletroencefalógrafo), 9 equipamentos de diagnóstico por método óptico 

(7 endoscópios, 2 equipamentos para optometria). 
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As instalações físicas para atendimento ambulatorial consistem em: 20 

consultórios médico, 4 consultórios para outros profissionais da saúde, 1 sala de cirurgia 

ambulatorial, 1 sala de curativo, 3 salas de enfermagem, 1 sala de gesso, 1 sala de nebulização, 

1 sala de pequena cirurgia, 1 sala de repouso/observação com 4 leitos. 

Os serviços oferecidos pela unidade incluem: diagnóstico em 

audiologia, acompanhamento do pré-natal de alto risco, diagnóstico por citopatologia e 

anatomo patologia (exame citopatológico, exame anatomopatológico), diagnóstico por 

imagem (radiologia, ultrassonografia, radiologia intervencionista, ressonância magnética, 

mamografia, densitometria óssea), diagnóstico por laboratório clínico, diagnóstico por 

métodos grafodinâmicos (teste ergométrico, teste de Holter, exame eletrocardiográfico, 

exame eletroencefalográfico), endoscopia (aparelho urinário, aparelho digestivo, aparelho 

respiratório), fisioterapia (disfunções musculoesqueléticas, alterações em neurologia, 

diagnóstico cinético funcional), tratamento clinico e cirúrgico do aparelho da visão, 

diagnóstico em oftalmologia, medicina tradicional chinesa, acupuntura, atenção 

fonoaudiológica, ortopedia e traumatologia, dispensação de medicamento estratégicos. 

 

d) CENTRO DE ESPECIALIDADES DR JOÃO BAPTISTA DE FIGUEIREDO COSTA 
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CENTRO DE ESPECIALIDADES DR JOÃO BAPTISTA DE FIGUEIREDO COSTA 

Rua João Francisco Vallim, 42 – Jardim Santa Rita 

 

Os profissionais atendendo nesta unidade são: 1 médico neurologista, 

1 médico clínico geral, 2 médicos pneumologista, 1 médico dermatologista, 1 médico 

gastrenterologista, 1 médico cirurgião geral, 1 médico cirurgião plástico, 1 médico 

oftalmologista, 1 médico ortopedista, 4 médicos urologistas, 1 médico endoscopista, 6 

médicos radiologistas, 1 enfermeiros, 10 técnicos de enfermagem, 1 nutricionista, 1 

fonoaudiólogo. 

Em recursos tecnológicos existem 41 equipamentos de manutenção 

da vida (3 desfibriladores, 4 monitores de ECG, 28 monitores de pressão não invasivos, 3 

reanimadores pulmonares, 1 respirador/ventilador), 2 equipamentos de diagnóstico por 

imagem (1 ultrassom convencional, 1 ultrassom Doppler colorido) 2 equipamentos de 

diagnóstico por método grafodinâmico (1 eletrocardiógrafo, 1 eletroencefalógrafo), 1 

equipamentos de diagnóstico por método óptico (1 endoscópio). 

As instalações físicas para atendimento ambulatorial consistem em: 12 

consultórios médico, 3 salas de curativo, 5 salas de enfermagem, 1 sala de gesso, 1 sala de 

imunização. 

 

Os serviços oferecidos pela unidade incluem: atenção ao paciente com 

tuberculose (diagnóstico e tratamento, tratamento multidrogas resistente), 

acompanhamento ao pré-natal de risco habitual, assistência domiciliar, atenção integral em 

hanseníase, controle do tabagismo, diagnóstico por imagem (ultrassonografia), diagnóstico 

por métodos grafodinâmicos (exame eletrocardiográfico, exame eletroencefalográfico), 

endoscopia (aparelho digestivo), diagnóstico em oftalmologia, tratamento de doenças das 

vias aéreas inferiores. 



 

 
 

129 
 

e) CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR- CEREST 

 

 

CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR- CEREST 

Rua Conselheiro Antônio Prado, 476 – Vila Conrado 

O CEREST é uma Unidade Especializada de retaguarda e orientação 

técnica para as ações de saúde do trabalhador no SUS. Entre as principais funções, destacam-

se as ações preventivas para a redução dos índices de acidentes e doenças do trabalho, ações 

de vigilância sanitária através de visitas técnicas nos ambientes de trabalho, investigação dos 

acidentes de trabalho, participação em estudos, pesquisas, avaliação e controle de riscos e 

agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho, acolhimento aos 

trabalhadores, realização do nexo-causal através de avaliação do médico do trabalho que faz 

a relação da doença apresentada com o trabalho exercido, promoção de ações educativas em 

Saúde do Trabalhador e participação efetiva na Comissão Inter setorial de Saúde do 

Trabalhador – CIST. 

Os profissionais atendendo nesta unidade são: 1 médico do trabalho, 

1 enfermeiro do trabalho, 1 fisioterapeuta do trabalho, 1 engenheiro de segurança do 

trabalho, 1 técnico de segurança do trabalho, 1 técnico em radiologia. 
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2.2.4  ATENÇÃO SAÚDE MENTAL. 

 

Em São João da Boa Vista a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é 

composta os serviços: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II), Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e Outras Drogas (CAPS AD), Ambulatório de Saúde Mental. 

 

2.2.4.1. UNIDADES PASSÍVEIS DE ADMINISTRAÇÃO PELA FAE DENTRO DO CONTEXTO DO 

PROGRAMA. 

Dentro do contexto do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE 

HABILIDADES pretendido pela FAE as seguintes unidades, com números e quantidades 

estimadas e que podem sofrer pequenas variações, poderão ser incluídas no projeto, 

conforma a sua administração, plena ou compartilhada, for-lhe conferida pelo Poder 

Executivo Municipal. 

 

a) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II 

 

 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II 

Rua José Primola, 55 - Vila Valentim 
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O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço de saúde aberto 

e comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é um lugar de referência e tratamento 

para pessoas que sofrem de transtornos mentais, cuja gravidade ou persistência justifiquem 

sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e 

promotor de vida. 

O objetivo dos CAPS é oferecer atendimento à população de sua área 

de abrangência, fazendo o acompanhamento clínico e a inserção social dos usuários pelo 

acesso ao trabalho, lazer, exercício, dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e 

comunitários. É um serviço de atendimento de saúde mental criado para ser substitutivo às 

internações em hospitais psiquiátricos. 

Os profissionais atendendo nesta unidade são: 2 médicos psiquiatra, 2 

psicólogos, 1 assistente social, 1 terapeuta ocupacional, 1 educador físico, 1 enfermeiro, 2 

técnicos de enfermagem, 4 cuidadores em saúde.  

 

b) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E OUTRAS DROGAS VIDA NOVA 

 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E OUTRAS DROGAS VIDA NOVA 

Avenida Zezinho Magalhães, 1660 – Vila Nova Jaú 
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O CAPS AD é a unidade de saúde especializada em atender os 

dependentes de álcool e outras drogas, dentro das diretrizes determinadas pelo Ministério da 

Saúde, que tem por base o tratamento do paciente em liberdade, buscando sua reinserção 

social. 

Desta forma, o CAPS AD oferece atendimento diário a pacientes que 

fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, permitindo o planejamento terapêutico 

dentro de uma perspectiva individualizada de evolução contínua. O apoio da família é 

fundamental neste processo, então semanalmente é organizado um grupo de atendimento 

aos familiares, com esclarecimento de dúvidas, anseios e dado o suporte que a família 

necessita. 

Os profissionais atendendo nesta unidade são: 1 médico psiquiatra, 1 

médico clinico geral, 1 psicólogo, 1 assistente social, 1 terapeuta ocupacional, 1 educador 

físico, 1 enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem, 4 cuidadores em saúde.  

 

c) AMBULATORIO DE SAÚDE MENTAL 

 

 

AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL 

Rua Silviano Barbosa, 54 – Perpétuo Socorro 
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O Ambulatório de Saúde Mental oferece o atendimento a pessoas com 

sofrimento psíquico que não necessitam de cuidados intensivos. Os serviços oferecidos pelo 

ambulatório incluem: Pronto Atendimento em Psiquiatria (triagem), Avaliação Psiquiátrica, 

acompanhamento psiquiátrico (consultas agendadas e intercorrências), psicodiagnóstico, 

controle de tabagismo.  

 

Os profissionais atendendo no Ambulatório são: 3 médicos 

psiquiatras, 1 médico clinico geral, 4 psicólogos, 3 enfermeiros, 1 terapeuta ocupacional, 3 

auxiliares de enfermagem. 

 

2.2.5. ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS. 

 

A conformação da rede de atenção às urgências passa pela 

estruturação deste atendimento a partir de vários serviços e estratégias de cuidado da rede, 

ocorrendo desde a atenção básica até os hospitais, se materializando nos componentes 

móveis e fixo. 

No que se refere ao componente fixo, o município conta com 1 

Unidade de Pronto Atendimento (Pronto Socorro Municipal Dr. Oscar Pirajá Martins Filho) e 

serviços de Pronto Socorro e Pronto Atendimento dos Hospitais locais. 

São unidades que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e 

estão preparadas para prestar atendimento com resolubilidade aos pacientes acometidos por 

quadros agudos ou crônicos agudizados.  No componente móvel, o Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência – SAMU 192, é a principal estratégia.  
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2.2.5.1. UNIDADES PASSÍVEIS DE ADMINISTRAÇÃO PELA FAE DENTRO DO CONTEXTO DO 

PROGRAMA. 

Dentro do contexto do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE 

HABILIDADES pretendido pela FAE as seguintes unidades, com números e quantidades 

estimadas e que podem sofrer pequenas variações, poderão ser incluídas no projeto, 

conforma a sua administração, plena ou compartilhada, for-lhe conferida pelo Poder 

Executivo Municipal. 

 

a) PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. OSCAR PIRAJÁ MARTINS FILHO 

 

 

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. OSCAR PIRAJÁ MARTINS FILHO 

Rua da Saudade, 25 – Jardim Conrado 

 

A Unidade possui 8 médicos pediatras, 92 médicos clínico geral, 3 

médicos cirurgião geral, 1 médico cirurgião plástico, 7 médicos radiologistas, 12 enfermeiros, 

37 técnicos de enfermagem, 3 técnicos em radiologia, 9 socorristas. 
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Em recursos tecnológicos existem: 2 equipamentos de diagnóstico por 

imagem (2 equipamentos de Raios-X convencional), 9 equipamentos de manutenção da vida 

(2 desfibriladores, 1 monitor ECG, 5 reanimadores pulmonar, 1 respirador/ventilador), 2 

eletrocardiógrafos. 

As instalações físicas para atendimento a urgências e emergências 

consistem em 5 consultórios médico, 1 sala de atendimento a paciente crítico/grave, 2 salas 

de atendimento indiferenciado, 1 sala de repouso/observação feminina com 3 leitos, 1 sala 

de repouso/observação masculina com 4 leitos, 2 salas de repouso/observação indiferenciada 

com 5 leitos, 1 sala de repouso/observação pediátrica com 3 leitos. 

O atendimento ambulatorial conta com 5 consultórios médicos, 1 

consultório odontológico, 2 salas de curativo, 2 salas de enfermagem, 1 sala de gesso, 1 sala 

de nebulização, 1 sala de imunização, 2 salas de pequena cirurgia. 

Os serviços prestados pelo Pronto Socorro incluem: diagnóstico por 

imagem (radiologia), diagnóstico por métodos grafodinâmicos (exame eletrocardiográfico por 

telemedicina), pronto atendimento pediátrico, pronto atendimento clínico, pronto socorro 

geral. 

b) SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192 
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192 

Avenida João Osório, 258 – Vila Molina 

 

O SAMU 192 faz parte da Política Nacional de Urgências e Emergências 

desde 2003, e ajuda a organizar o atendimento na rede pública prestando socorro à 

população. Com este serviço o Governo Federal está reduzindo o número de óbitos, o tempo 

de internação em hospitais e as sequelas decorrentes da falta de socorro precoce. 

O serviço funciona 24 horas por dia através de chamada gratuita para 

o telefone 192 e conta com equipes de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, Técnicos 

de enfermagem e socorristas que atendem às urgências de natureza traumática, clínica, 

pediátrica, obstétrica e de saúde mental da população. 

Inaugurado em 2012, o SAMU 192 está sob a gestão do CONDERG - 

Consórcio de Desenvolvimento da Região do Governo de São João da Boa Vista. Participam do 

serviço os municípios de Casa Branca, Espírito Santo do Pinhal, Mococa, Santa Cruz das 

Palmeiras, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Tambaú e 

Vargem Grande do Sul. 

A Central de Regulação do SAMU regional está sediada em São João 

da Boa Vista, em funcionamento 24 horas com Equipe Médica, Operador de Frota e 

Telefonista Auxiliar de Regulação Médica (TARM). A ligação de todo usuário para 192 é 

transferida ao Médico Regulador, que irá avaliar a necessidade e o tipo de atendimento que 

será disponibilizado. Ao todo são 12 ambulâncias do SAMU na região. Todos os municípios 

têm uma ambulância de suporte básico e 3 deles (São João da Boa Vista, Santa Cruz das 

Palmeiras e São José do Rio Pardo) tem também 1 ambulância de atendimento avançado (UTI 

móvel). 
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Este serviço facilita à organização da assistência as urgências, 

articulando os serviços do município desde a rede pré-hospitalar com funcionamento 24 

horas/dia, habilitada a prestar assistência correspondente ao primeiro nível de assistência da 

média complexidade (M1). 

 

2.2.6.  ATENÇÃO HOSPITALAR. 

 

As Políticas de Atenção Hospitalar de São João da Boa Vista se 

estruturam para fins de desenvolvimento e aplicação de tecnologias de cuidado e para fins de 

gestão. A rede hospitalar, conveniada do SUS, é composta por 2 hospitais: Santa Casa de 

Misericórdia Dona Carolina Malheiros, CONDERG Hospital Regional de Divinolândia. 

 

A capacidade para internação oferecida pelos 2 hospitais é de 359 

leitos (298 leitos SUS), conforme apresentado na Tabela IX e na Tabela X. 

 

Tabela IX. Distribuição do total de leitos de internação segundo unidade hospitalar e 

especialidade 

 

UNIDADE 

HOSPITALAR 

TIPO DE LEITO 

TOTAL 

CIRURGIA CLÍNICA 
OBSTETRÍCI

A 
PEDIATRIA COMPLEMENTAR CRÔNICOS 

SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA 

39 81 21 10 10 0 161 
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DONA CAROLINA 

MALHEIROS 

CONDERG 

HOSPITAL 

REGIONAL DE 

DIVINOLÂNDIA 

21 13 6 8 0 150 198 

TOTAL 60 94 27 18 10 150 359 

 

 

 

 

 

Tabela X. Distribuição dos leitos SUS de internação segundo unidade hospitalar e 

especialidade 

 

 

UNIDADE 

HOSPITALAR 

TIPO DE LEITO 

TOTAL 

CIRURGIA CLÍNICA 
OBSTETRÍCI

A 
PEDIATRIA COMPLEMENTAR CRÔNICOS 

SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA 

DONA CAROLINA 

MALHEIROS 

20 52 12 10 6 0 100 
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CONDERG 

HOSPITAL 

REGIONAL DE 

DIVINOLÂNDIA 

21 13 6 8 0 150 198 

TOTAL 41 65 18 18 6 150 298 

 

 

a) SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  

 

 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS 

Rua Carolina Malheiros, 92 – Vila Conrado 

 

O hospital possui 123 médicos e 449 profissionais de saúde com outra 

formação. A equipe de profissionais médicos inclui: 5 nefrologistas, 1 neurologista, 9 

cardiologistas, 1 oncologista clínico, 13 pediatras, 5 clínicos gerais, 1 pneumologista, 2 

psiquiatras, 2 reumatologistas, 1 anatomopatologista, 1 intensivista, 9 anestesiologistas, 1 

endocrinologista, 2 gastrenterologistas, 1 geriatra, 2 hematologistas, 4 cirurgiões vasculares, 

1 cirurgião cardiovascular, 6 cirurgiões do aparelho digestivo, 8 cirurgiões geral, 1 cirurgião 

pediátrico, 5 cirurgiões plástico, 19 ginecologistas, 1 mastologista, 7 neurocirurgiões, 1 
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oftalmologista, 9 ortopedistas, 4 otorrinolaringologistas, 8 urologistas, 2 cirurgiões 

oncológicos, 5 radiologistas. 

 

O hospital possui 20 leitos SUS cirúrgicos (4 traumato-ortopedia, 14 

cirurgia geral, 2 ginecologia), 52 leitos clínicos (49 clinica geral, 3 AIDS), 6 leitos 

complementares (UTI adulto Tipo II), 10 leitos pediátricos (8 pediatria cirúrgica, 2 pediatria 

clínica). 

Em recursos tecnológicos existem 16 equipamentos para diagnóstico 

por imagem (7 raios-X convencional, 1 raios-X para densitometria óssea, 1 raios-X para 

hemodinâmica, 1 mamógrafo com comando simples, 1 equipamento de ressonância 

magnética, 1 tomógrafo computadorizado, 1 ultrassom convencional, 2 ultrassom Doppler 

colorido, 1 ultrassom ecógrafo), 199 de manutenção da vida (6 berços aquecidos, 80 bombas 

de infusão, 1 balão intra-aórtico, 10 desfibriladores, 4 equipamentos para fototerapia, 5 

incubadoras, 2 marcapassos temporário, 3 monitores de ECG, 4 monitores de pressão 

invasivos, 23 monitores de pressão não invasivos, 45 reanimadores pulmonares, 16 

respirador-ventilador), 3 equipamentos de diagnóstico por método grafodinâmico 

(eletrocardiógrafos), 4 equipamentos de diagnóstico por método óptico (1 endoscópio das 

vias respiratórias, 1 endoscópio das vias urinárias, 2 endoscópios digestivo), 3 microscópios 

cirúrgico. 

 

As instalações físicas para atendimento de urgência e emergência 

consistem em: 3 consultórios médico, 1 sala de atendimento ao paciente crítico, 1 sala de 

atendimento indiferenciado, 1 sala de curativo, 1 sala de gesso, 1 sala de higienização, 1 sala 

de pequena cirurgia, 1 sala de repouso/observação indiferenciado com 4 leitos. 
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O atendimento ambulatorial possui: 6 consultórios médico, 1 sala de 

cirurgia ambulatorial, 1 sala de enfermagem, 1 sala de nebulização, 2 salas de 

repouso/observação indiferenciado com 4 leitos, 3 salas de repouso/observação feminino 

com 2 leitos, 3 salas de repouso/observação masculino com 2 leitos. O atendimento hospitalar 

conta com 6 salas de cirurgia, 1 sala de recuperação com 5 leitos, 1 sala de curetagem, 1 sala 

de parto normal, 2 sala pré-parto com 2 leitos, 24 leitos de alojamento conjunto, 7 leitos RN 

normal, 2 leitos RN patológico. 

Os serviços prestados pelo hospital incluem: cirurgia vascular (fistula 

arteriovenosa com e sem enxerto), medicina nuclear in vivo, diagnóstico em audiologia, 

neurologia/neurocirurgia (neurocirurgia do trauma e de anomalias do desenvolvimento, 

coluna e nervos periféricos, tumores do sistema nervoso, neurocirurgia neurovascular, 

tratamento neurocirúrgico da dor funcional), atenção à saúde mental, tratamento em 

queimados, exames anatomopatológicos, exames citopatológicos, diagnóstico por imagem 

(mamografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia computadorizada, 

ultrassonografia), diagnóstico por laboratório clínico, diagnóstico por métodos 

grafodinâmicos (exame eletroencefalográfico, exame eletrocardiográfico, teste ergométrico, 

teste de Holter), endoscopia (aparelho respiratório, aparelho digestivo, aparelho 

geniturinário), fisioterapia (assistência fisioterapêutica cardiovascular e pneumofuncional, nas 

alterações em neurologia, nas disfunções músculo-esqueléticas, em queimados, alterações 

oncológicas, alterações obstétricas e neonatal, diagnóstico cinético funcional), hemoterapia 

(diagnóstico, medicina transfusional), nefrologia/urologia (confecção de acessos para diálise, 

litotripsia, tratamento dialítico), oncologia (oncologia cirúrgica, oncologia clínica, 

hematologia, radioterapia), ortopedia e traumatologia, pronto atendimento pediátrico, 

pronto atendimento clínico, atendimento ao paciente com acidente vascular encefálico, 

pronto atendimento obstétrico, transplante (ações para doação e captação de órgãos, 

retirada de órgãos). 
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III – PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA  

 

1.  ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE  

 

Abaixo serão especificados todos os serviços a serem executados 

conforme preconiza o Sistema Único de Saúde – SUS e fica sob responsabilidade do Munícipio 

pelo desenvolvimento e gerenciamento das atividades, os quais a UNISAU propõe cooperar 

na integralização das ações. 

 

2. DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

2.1 – ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

A atenção primária tem fortalecido o Sistema de Saúde como um todo, 

em todos os países que a adotaram como ordenadora do sistema, como principal porta de 

entrada, mostrando-se competente para resolver a maioria dos principais problemas de saúde 

da população.  

 

Internacionalmente tem-se apresentado 'Atenção Primária à Saúde' 

(APS) como uma estratégia de organização da atenção à saúde voltada para responder de 

forma regionalizada, contínua e sistematizada à maior parte das necessidades de saúde de 

uma população, integrando ações preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos 

e comunidades. Esse enunciado procura sintetizar as diversas concepções e denominações 

das propostas e experiências que se convencionaram chamar internacionalmente de APS.  
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No Brasil, a APS incorpora os princípios da Reforma Sanitária, levando o Sistema Único de 

Saúde (SUS) a adotar a designação Atenção Básica à Saúde (ABS) para enfatizar a reorientação 

do modelo assistencial, a partir de um sistema universal e integrado de atenção à saúde.  

 

Historicamente, a ideia de atenção primária foi utilizada como forma 

de organização dos sistemas de saúde pela primeira vez no chamado Relatório Dawnson, em 

1920. Esse documento do governo inglês procurou, de um lado, contrapor-se ao modelo 

flexineriano americano de cunho curativo, fundado no reducionismo biológico e na atenção 

individual, e por outro, constituir-se numa referência para a organização do modelo de 

atenção inglês, que começava a preocupar as autoridades daquele país, devido ao elevado 

custo, à crescente complexidade da atenção médica e à baixa resolutividade.  

 

O referido relatório organizava o modelo de atenção em centros de 

saúde primários e secundários, serviços domiciliares, serviços suplementares e hospitais de 

ensino. Os centros de saúde primários e os serviços domiciliares deveriam estar organizados 

de forma regionalizada, onde a maior parte dos problemas de saúde deveria ser resolvida por 

médicos com formação em clínica geral. Os casos que o médico não tivesse condições de 

solucionar com os recursos disponíveis nesse âmbito da atenção deveriam ser encaminhados 

para os centros de atenção secundária, onde haveria especialistas das mais diversas áreas, ou 

então, para os hospitais, quando existisse indicação de internação ou cirurgia. Essa 

organização caracteriza-se pela hierarquização dos níveis de atenção à saúde.  

 

Os serviços domiciliares de um dado distrito devem estar baseados 

num Centro de Saúde Primária - uma instituição equipada para serviços de medicina curativa 

e preventiva para ser conduzida por clínicos gerais daquele distrito, em conjunto com um 

serviço de enfermagem eficiente e com o apoio de consultores e especialistas visitantes. Os 
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Centros de Saúde Primários variam em seu tamanho e complexidade de acordo com as 

necessidades locais, e com sua localização na cidade ou no país. Mas, a maior parte deles é 

formada por clínicos gerais dos seus distritos, bem como os pacientes pertencem aos serviços 

chefiados por médicos de sua própria região. (Ministry of Health, 1920)  

 

Esta concepção elaborada pelo governo inglês influenciou a 

organização dos sistemas de saúde de todo o mundo, definindo duas características básicas 

da APS. A primeira seria a regionalização, ou seja, os serviços de saúde devem estar 

organizados de forma a atender as diversas regiões nacionais, através da sua distribuição a 

partir de bases populacionais, bem como devem identificar as necessidades de saúde de cada 

região. A segunda característica é a integralidade, que fortalece a indissociabilidade entre 

ações curativas e preventivas. 

 

Os elevados custos dos sistemas de saúde, o uso indiscriminado de 

tecnologia médica e a baixa resolutividade preocupavam a sustentação econômica da saúde 

nos países desenvolvidos, fazendo-os pesquisar novas formas de organização da atenção com 

custos menores e maior eficiência. Em contrapartida, os países pobres e em desenvolvimento 

sofriam com a iniquidade dos seus sistemas de saúde, com a falta de acesso a cuidados 

básicos, com a mortalidade infantil e com as precárias condições sociais, econômicas e 

sanitárias.  

 

Em 1978 a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) realizaram a I Conferência Internacional sobre Cuidados 

Primários de Saúde em Alma-Ata, no Cazaquistão, antiga União Soviética, e propuseram um 

acordo e uma meta entre seus países membros para atingir o maior nível de saúde possível 

até o ano 2000, através da APS. Essa política internacional ficou conhecida como 'Saúde para 
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Todos no Ano 2000'. A Declaração de Alma-Ata, como foi chamado o pacto assinado entre 134 

países, defendia a seguinte definição de APS, aqui denominada cuidados primários de saúde:  

 

Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde 

baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e 

socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da 

comunidade, mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam 

manter em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e 

autodeterminação. Fazem parte integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual 

constituem a função central e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e econômico 

global da comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e 

d , 1978). 

 

Apesar de as metas de Alma-Ata jamais terem sido alcançadas 

plenamente, a APS tornou-se uma referência fundamental para as reformas sanitárias 

ocorridas em diversos países nos anos 80 e 90 do último século. Entretanto, muitos países e 

organismos internacionais, como o Banco Mundial, adotaram a APS numa perspectiva 

focalizada, entendendo a atenção primária como um conjunto de ações de saúde de baixa 

complexidade, dedicada a populações de baixa renda, no sentindo de minimizar a exclusão 

social e econômica decorrentes da expansão do capitalismo global, distanciando-se do caráter 

universalista da Declaração de Alma-Ata e da ideia de defesa da saúde como um direito 

(Mattos, 2000).  

 

No Brasil, algumas experiências de APS foram instituídas de forma 

incipiente desde o início do século XX, como os centros de saúde em 1924 que, apesar de 

manterem a divisão entre ações curativas e preventivas, organizavam-se a partir de uma base 



 

 
 

146 
 

populacional e trabalhavam com educação sanitária. A partir da década de 1940, foi criado o 

Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp) que realizou ações curativas e preventivas, ainda que 

restritas às doenças infecciosas e carências. Essa experiência inicialmente limitada às áreas de 

relevância econômica, como as de extração de borracha, foi ampliada durante os anos 50 e 

60 para outras regiões do país, mas represada de um lado pela expansão do modelo médico-

privatista, e de outro, pelas dificuldades de capilarização local de um órgão do governo 

federal, como é o caso do Sesp (Mendes, 2002).  

 

Nos anos 70, surge o Programa de Interiorização das Ações de Saúde 

e Saneamento do Nordeste (Piass) cujo objetivo era fazer chegar à população historicamente 

excluída de qualquer acesso à saúde um conjunto de ações médicas simplificadas, 

caracterizando-se como uma política focalizada e de baixa resolutividade, sem capacidade 

para fornecer uma atenção integral à população. 

 

Com o movimento sanitário, as concepções da APS foram 

incorporadas ao ideário reformista, compreendendo a necessidade de reorientação do 

modelo assistencial, rompendo com o modelo médico-privatista vigente até o início dos anos 

80. Nesse período, durante a crise do modelo médico previdenciário representado pela 

centralidade do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), 

surgiram as Ações Integradas de Saúde (AIS), que visavam ao fortalecimento de um sistema 

unificado e descentralizado de saúde voltado para as ações integrais. Nesse sentido, as AIS 

surgiram de convênios entre estados e municípios, custeadas por recursos transferidos 

diretamente da previdência social, visando à atenção integral e universal dos cidadãos.  

 

Essas experiências somadas à constituição do SUS (Brasil, 1988) e sua 

regulamentação (Brasil, 1990) possibilitaram a construção de uma política de ABS que visasse 
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à reorientação do modelo assistencial, tornando-se o contato prioritário da população com o 

sistema de saúde. Assim, a concepção da ABS desenvolveu-se a partir dos princípios do SUS, 

principalmente a universalidade, a descentralização, a integralidade e a participação popular, 

como pode ser visto na portaria que institui a Política Nacional de Atenção Básica, definindo 

a ABS como:  

“um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e 

coletivo que abrangem a promoção e proteção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e manutenção da saúde. É desenvolvida 

através do exercício de práticas gerenciais e sanitárias 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho em 

equipe, dirigidas a populações de territórios bem 

delimitados, pelas quais assume a responsabilidade 

sanitária, considerando a dinamicidade existente no 

território em que vivem essas populações. Utiliza 

tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, 

que devem resolver os problemas de saúde de maior 

frequência e relevância em seu território. É o contato 

preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. 

Orienta-se pelos princípios da universalidade, 

acessibilidade e coordenação do cuidado, vínculo e 

continuidade, integralidade, responsabilização, 

humanização, equidade, e participação social. (Brasil, 

2006)” . 

 

Atualmente, a principal estratégia de configuração da ABS no Brasil é 

a saúde da família que tem recebido importantes incentivos financeiros visando à ampliação 
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da cobertura populacional e à reorganização da atenção. A saúde da família aprofunda os 

processos de territorialização e responsabilidade sanitária das equipes de saúde, compostas 

basicamente por médico generalista, enfermeiro, auxiliares de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde, cujo trabalho é referência de cuidados para a população adscrita, com 

um número definido de domicílios e famílias assistidos por equipe.  

 

Entretanto, os desafios persistem e indicam a necessidade de 

articulação de estratégias de acesso aos demais níveis de atenção à saúde, de forma a garantir 

o princípio da integralidade, assim como a necessidade permanente de ajuste das ações e 

serviços locais de saúde, visando à apreensão ampliada das necessidades de saúde da 

população e à superação das iniquidades entre as regiões do país.  

 

Ressalta-se também na ABS a importante participação de profissionais 

de nível básico e médio em saúde, como os agentes comunitários de saúde, os auxiliares e 

técnicos de enfermagem, entre outros responsáveis por ações de educação e vigilância em 

saúde.  

 

No Brasil, a atenção primária deve se constituir como principal porta 

de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o Ministério da Saúde, sendo o ponto 

de partida para a estruturação dos sistemas locais de saúde (MS-2006). 

 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da 

experiência acumulada de vários atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e 

a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, usuários, 

trabalhadores e gestores das três esferas de governo.  
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No Brasil, a atenção básica (AB) é desenvolvida com alto grau de 

descentralização, capilaridade e próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato preferencial 

dos usuários, a principal porta de entrada e o centro de comunicação com toda a Rede de 

Atenção à Saúde. Por isso, é fundamental que ela se oriente pelos princípios da universalidade, 

da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.  

 

As Unidades Básicas de Saúdes instaladas perto de onde as pessoas 

moram, trabalham, estudam e vivem desempenham um papel central na garantia à população 

de acesso a uma atenção à saúde de qualidade. Dotar estas unidades da infraestrutura 

necessária a este atendimento é um desafio que o Brasil único país do mundo com mais de 

100 milhões de habitantes com um sistema de saúde público, universal, integral e gratuito 

está enfrentando com os investimentos do Ministério da Saúde. Essa missão faz parte da 

estratégia Saúde Mais Perto de Você, que enfrenta os entraves à expansão e ao 

desenvolvimento da atenção básica no País.  

 

Em 2012, além do aumento dos recursos (quase 40% em relação a 

2010) repassados fundo a fundo desde a criação do PAB, a nova PNAB mudou o desenho do 

financiamento federal para a atenção básica, passando a combinar equidade e qualidade. Em 

relação à equidade, o PAB Fixo diferencia o valor per capita por município, beneficiando o 

município mais pobre, menor, com maior percentual de população pobre e extremamente 

pobre e com as menores densidades demográficas. Pelo viés da qualidade, induz a mudança 

de modelo por meio da Estratégia Saúde da Família e cria um componente de qualidade que 

avalia, valoriza e premia equipes e municípios, garantindo aumento do repasse de recursos 

em função da contratualização de compromissos e do alcance de resultados, a partir da 

referência de padrões de acesso e qualidade pactuados de maneira tripartite.  
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A nova PNAB atualizou conceitos na política e introduziu elementos 

ligados ao papel desejado da AB na ordenação das Redes de Atenção. Avançou no 

reconhecimento de um leque maior de modelagens de equipes para as diferentes populações 

e realidades do Brasil. Além dos diversos formatos de equipes de Saúde da Família (eSF), 

houve a inclusão de equipes de Atenção Básica (EAB) para a população de rua (Consultórios 

na Rua), ampliação do número de municípios que podem ter Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), simplificou e facilitou as condições para que sejam criadas UBS Fluviais e ESF 

para as Populações Ribeirinhas.  

 

A nova política articula a AB com importantes iniciativas do SUS, como 

a ampliação das ações Inter setoriais e de promoção da saúde, com a universalização 

Programa Saúde na Escola (PSE) e expansão dele às creches – acordo com as indústrias e 

escolas para uma alimentação mais saudável, implantação de mais de quatro mil polos da 

Academia da Saúde até 2014. Às equipes de Atenção Básica se somam as equipes do Melhor 

em Casa para ampliar em muito o leque de ações e resolubilidade da atenção domiciliar. O 

Teles saúde, a integração dos sistemas de informação e a nova política de regulação apontam 

para a ampliação da resolubilidade da AB e para a continuidade do cuidado do usuário, que 

precisa da atenção especializada.  

 

A Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter individual e 

coletivo, situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a 

promoção da saúde, a prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação (PNAB, 2006) 

enquanto estratégia das ações municipais de saúde é concebida como ordenadora do sistema 

loco-regional, integrando os diferentes pontos que compõe e definindo um novo modelo de 

atenção à saúde. Princípios Ordenadores: Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 

Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade.12  
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É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de 

territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 

dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.  

 

Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que 

devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território. É 

o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da 

universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da 

integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.  

 

A Atenção Primária considera o sujeito em sua singularidade, na 

complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, 

a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam 

comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável.  

 

A atenção primária tem a Saúde da Família como estratégia prioritária 

para a sua organização, de acordo com os preceitos do SUS “(PNAB - MS- 2006).  

 

O MS estabeleceu as bases conceituais para a implantação da 

Estratégia Saúde da Família, desde 1994. Os municípios que aceitaram o desafio de instituir a 

estratégia Saúde da Família como eixo estruturante da Atenção Primária, têm colhido bons 

resultados, principalmente no sentido da equidade e da integralidade na assistência à saúde.  
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A organização do trabalho das equipes de Saúde da Família, realizado 

a partir da Unidade de Saúde da Família (USF), possibilita a formação de vínculos de 

responsabilidade e confiança entre as equipes e as famílias, permitindo uma compreensão 

ampliada do processo saúde/doença e das intervenções que se fazem necessárias, 

firmemente calcadas em dados da realidade presente em cada comunidade.  

 

Decorridos os 19 anos da implantação da estratégia Saúde da Família 

no Brasil, temos mais de 32.500 equipes de Saúde da família distribuídas por mais de 99% dos 

municípios. Os municípios de áreas metropolitanas ainda se constituem em grandes desafios 

para a implantação da estratégia, fato este relacionado a múltiplas variáveis, tais como: 

complexidade sócio-sanitária, modelos de atenção em saúde já estabelecidos e aspectos da 

organização urbana (edifícios, condomínios, áreas de invasão), perfil e formação de 

profissionais, dentre outros. (AMQ- Documento Técnico- MS-2006). 

 

2.1.2 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS 

 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) são locais onde você pode receber 

atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e 

Odontologia. Os principais serviços oferecidos pelas UBS são consultas médicas, inalações, 

injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, 

encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica.  

 

A partir do conceito de Atenção Básica pode-se considerar que a 

missão da Unidade Básica de Saúde (UBS), independentemente da estratégia de sua 

organização, é desenvolver ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde, de modo 
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a intervir no processo de saúde doença da população respeitando os princípios de 

integralidade, equidade e universalidade, ampliando a participação e o controle social com 

vistas à Vigilância à Saúde na defesa da qualidade de vida. 

 

2.1.2 – ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 

 

A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação 

do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes 

multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo 

acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica 

delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, 

reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta 

comunidade.  

 

De acordo com a Portaria Nº 2488/2011 são características do 

processo de trabalho das equipes de Atenção Básica:  

- Definição do território de atuação e de população sob 

responsabilidade das UBS e das equipes;  

- Programação e implementação das atividades de 

atenção à saúde de acordo com as necessidades de saúde 

da população, com a priorização de intervenções clínicas e 

sanitárias nos problemas de saúde segundo critérios de 

frequência, risco, vulnerabilidade e resiliência. Inclui-se 

aqui o planejamento e organização da agenda de trabalho 

compartilhado de todos os profissionais e recomenda-se 

evitar a divisão de agenda segundo critérios de problemas 
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de saúde, ciclos de vida, sexo e patologias dificultando o 

acesso dos usuários;  

- Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os 

fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou 

ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento 

ou a persistência de doenças e danos evitáveis;  

- Realizar o acolhimento com escuta qualificada, 

classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e 

análise de vulnerabilidade tendo em vista a 

responsabilidade da assistência resolutiva à demanda 

espontânea e o primeiro atendimento às urgências;  

- Prover atenção integral, contínua e organizada à 

população adscrita;  

- Realizar atenção à saúde na Unidade Básica de Saúde, no 

domicílio, em locais do território (salões comunitários, 

escolas, creches, praças, etc.) e outros espaços que 

comportem a ação planejada;  

- Desenvolver ações educativas que possam interferir no 

processo de saúde-doença da população, no 

desenvolvimento de autonomia, individual e coletiva, e na 

busca por qualidade de vida pelos usuários;  

- Implementar diretrizes de qualificação dos modelos de 

atenção e gestão tais como a participação coletiva nos 

processos de gestão, a valorização, fomento a autonomia 

e protagonismo dos diferentes sujeitos implicados na 

produção de saúde, o compromisso com a ambiência e com 
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as condições de trabalho e cuidado, a constituição de 

vínculos solidários, a identificação das necessidades sociais 

e organização do serviço em função delas, entre outras;  

- Participar do planejamento local de saúde assim como do 

monitoramento e a avaliação das ações na sua equipe, 

unidade e município; visando à readequação do processo 

de trabalho e do planejamento frente às necessidades, 

realidade, dificuldades e possibilidades analisadas;  

- Desenvolver ações Inter setoriais, integrando projetos e 

redes de apoio social, voltados para o desenvolvimento de 

uma atenção integral;  

- Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão local e 

do controle social; e  

- Realizar atenção domiciliar destinada a usuários que 

possuam problemas de saúde controlados/compensados e 

com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até 

uma unidade de saúde, que necessitam de cuidados com 

menor frequência e menor necessidade de recursos de 

saúde e realizar o cuidado compartilhado com as equipes 

de atenção domiciliar nos demais casos.  

  

 

2.1.3 - NÚCLEO DE APOIO À ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)  

 

Foi visando desenvolver estratégias que promovam a saúde dos 

indivíduos, bem como, prevenir agravos e doenças, surgiram os NASF´s com o objetivo de 
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ampliar a abrangência das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade apoiando a 

inserção da Estratégia de Saúde da Família na rede de serviços a partir da atenção básica. 

 

O NASF deve ampliar o escopo de ações da SF e, consequentemente, 

a sua resolubilidade. É importante ressaltar que o NASF não se constitui como porta de 

entrada do sistema, mas atua de forma integrada com as Equipes de Saúde da Família e com 

toda a rede de serviços em saúde. 

 

São assim estipulados seus atributos essenciais: o acesso de primeiro 

contato do indivíduo com o sistema de saúde, a continuidade e a integralidade da atenção, e 

a coordenação da atenção dentro do sistema.  

 

Um NASF deve ser constituído por uma equipe, na qual profissionais 

de diferentes áreas de conhecimento atuam em conjunto com os profissionais das equipes de 

Saúde da Família, compartilhando e apoiando as práticas em saúde nos territórios sob 

responsabilidade das equipes de SF. Tal composição deve ser definida pelos próprios gestores 

municipais e as equipes de SF, mediante critérios de prioridades identificadas a partir das 

necessidades locais e da disponibilidade de profissionais de cada uma das diferentes 

ocupações.  

O NASF deve atuar dentro de algumas diretrizes relativas à APS, a 

saber: ação interdisciplinar e Inter setorial; educação permanente em saúde dos profissionais 

e da população; desenvolvimento da noção de território; integralidade, participação social, 

educação popular; promoção da saúde e humanização. 
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Assim, a organização dos processos de trabalho dos NASF, tendo 

sempre como foco o território sob sua responsabilidade, deve ser estruturada priorizando o 

atendimento compartilhado e interdisciplinar, com troca de saberes, capacitação e 

responsabilidades mútuas, gerando experiência para todos os profissionais envolvidos, 

mediante amplas metodologias, tais como estudo e discussão de casos e situações, projetos 

terapêuticos, orientações e atendimento conjunto, entre outras possibilidades de caráter 

matricial.  

Intervenções diretas do NASF frente a usuários e famílias podem ser 

realizadas, mas, sempre sob encaminhamento das equipes de SF com discussões e negociação 

a priori entre os profissionais responsáveis pelo caso. Tal atendimento direto e individualizado 

pelo NASF ocorrerá apenas em situações extremamente necessárias. Devem ser lembradas, 

ainda, as diversas modalidades de intervenção no território, por exemplo, no 

desenvolvimento de projetos de saúde no território; no apoio a grupos; nos trabalhos 

educativos e de inclusão social; no enfrentamento de situações de violência e ruptura social; 

nas ações junto aos equipamentos públicos. Todas são tarefas a serem desenvolvidas de 

forma articulada com as equipes de SF e outros setores interessados.  

A organização e o desenvolvimento do processo de trabalho do NASF 

dependem de algumas ferramentas já amplamente testadas na realidade, como é o caso do 

Apoio Matricial, da Clínica Ampliada, do Projeto Terapêutico Singular (PTS), do Projeto de 

Saúde no Território (PST) e a Pactuação do Apoio.  

A constituição de uma rede de cuidados é uma das estratégias 

essenciais dentro da lógica de trabalho de um NASF. Para tanto, sua equipe e as equipes de 

SF deverão criar espaços de discussões internos e externos, visando o aprendizado coletivo.  

Dentro de tal perspectiva, o NASF deve buscar superar a lógica 

fragmentada da saúde para a construção de redes de atenção e cuidado, de forma co-

responsabilizada com a ESF. É a situação desejável, mas, que não acontecerá de forma 

espontânea e natural. Sendo assim, é necessário que os profissionais do NASF assumam suas 
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responsabilidades em regime de cogestão com as equipes de SF e sob a coordenação do gestor 

local, em processos de constante construção.  

O NASF é composto de nove áreas estratégicas: saúde da criança/do 

adolescente e do jovem; saúde mental; reabilitação/saúde integral da pessoa idosa; 

alimentação e nutrição; serviço social; saúde da mulher; assistência farmacêutica; atividade 

física/práticas corporais; práticas integrativas e complementares. 

A expectativa é que o NASF fortaleça a APS, por meio do aumento do 

conhecimento das equipes que nela atuam, sejam das equipes de SF, dos próprios NASF e da 

gestão em geral. 

A experiência do trabalho do NASF, busca identificar evidencias de 

articulação entre ações e interação Inter profissionais e as ESF's, com vista à construção de 

um projeto assistencial comum, assim como os fatores vem facilitando ou dificultando a 

construção deste projeto. 

Incorporar a dimensão da atenção básica ao trabalho é optar por uma 

abordagem ampliada e qualificada do problema de saúde e de suas determinações, a partir 

do cotidiano dos usuários, é possibilitar a abertura de canais de escuta e comunicação 

propiciando a democratização das informações, a efetivação da educação em saúde e dos 

princípios do SUS, e da busca pelo fim da supremacia de saberes profissional sobre outros. É 

a realização de um trabalho que contribua para a qualidade dos serviços e tenha como 

finalidade a emancipação dos sujeitos. 

 

2.3.  ATENÇÃO SECUNDÁRIA 

 

2.3.1. AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – UNIFAE 
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Os AMEs são centros ambulatoriais de diagnóstico e orientação 

terapêutica de alta resolutividade em especialidades médicas, com ênfase nas necessidades 

da rede básica. Devem proporcionar atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, 

através da prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida e 

eficaz, a fim de promover o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica e ampliar a oferta de 

serviços ambulatoriais especializados, atendendo à necessidade regional nos problemas de 

saúde que não podem ser plenamente diagnosticados ou orientados na rede básica, pela sua 

complexidade, mas que não precisam de internação hospitalar ou atendimento urgente. Os 

atendimentos nos AMEs são referenciados e programados, em regime de consultas 

 

2.3.2. AMBULATÓRIO SAE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

 

Os serviços ambulatoriais são serviços de saúde que realizam ações de 

assistência, prevenção e tratamento às pessoas. Estes serviços possuem diferentes 

configurações institucionais: são ambulatórios gerais ou de especialidades, ambulatórios de 

hospitais, unidades básicas de saúde, postos de saúde, policlínicas e serviços de assistência 

especializados (SAE).  

 

O objetivo destes serviços é prestar um atendimento integral e de 

qualidade aos usuários, por meio de uma equipe de profissionais de saúde composta por 

médicos, psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, assistentes sociais, 

educadores, entre outros. 

 

Algumas de suas atividades principais são: cuidados de enfermagem; 

orientação e apoio psicológico; atendimentos em infectologia, ginecológico, pediátrico e 

odontológico; controle e distribuição de antirretrovirais; orientações farmacêuticas, 
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realização de exames de monitoramento; distribuição de insumos de prevenção; atividades 

educativas para adesão ao tratamento e para prevenção e controle à doenças. 

 
 
2.3.3. CENTRO DE ESPECIALIDADES 

 
“Com a expansão do conceito de atenção básica, e o consequente 

aumento da oferta de diversidade de procedimentos, fazem-se necessários, também, 

investimentos que propiciem aumentar o acesso aos níveis secundário e terciário de atenção. 

Para fazer frente ao desafio de ampliar e qualificar a oferta de serviços odontológicos 

especializados foi criado o Centro de Especialidades Odontológicas – CEO” Diretrizes da 

Política Nacional de Saúde Bucal.  

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) são estabelecimentos 

de saúde, participantes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, 

classificadas como Clínica Especializada ou Ambulatório de Especialidade. Os Centros de 

especialidades Odontológicas estão preparados para oferecer à população, no mínimo , os 

seguintes serviços:  

 

» Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca. 

» Periodontia especializada 

» Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros 

» Endodontia 

» Atendimento a portadores de necessidades especiais 
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Os centros são uma das frentes de atuação do Brasil Sorridente. O 

tratamento oferecido nos Centros de Especialidades Odontológicas é uma continuidade do 

trabalho realizado pela rede de atenção básica e no caso dos municípios que estão na 

Estratégia Saúde da Família, pelas equipes de saúde bucal.  

Os profissionais da atenção básica são responsáveis pelo primeiro 

atendimento ao paciente e pelo encaminhamento aos centros especializados apenas casos 

mais complexos. São centros de referência para as Unidades Básicas de Saúde e Equipes de 

Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família. Os CEOs podem ser municipal e ou regional. Os 

CEOs regionais atendem o município sede e os municípios de sua área de abrangência, 

conforme pactuação. 

As especialidades odontológicas ofertadas são: pacientes especiais, 

diagnóstico de lesões bucais, endodontia, periodontia e cirurgia oral menor. 

 

2.3.4. CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR- CEREST 

Os CEREST´s são Centros de Referências Especializados em Saúde do 

Trabalhador), integrado os serviços do Sistema Único de Saúde-SUS, voltados à Assistência e 

a Vigilância, de forma a congregar/unificar os esforços dos principais executores com interface 

na Saúde do Trabalhador, tendo como objetivo atuar, prevenindo, controlando e enfrentando, 

de forma estratégica, integrada e eficiente, os problemas de saúde coletiva como as mortes, 

acidentes e doenças relacionados com o trabalho. 

 

2.4.  ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um 

estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-

se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. 
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A atenção em saúde mental é oferecida no Sistema Único de Saúde 

(SUS), através de financiamento tripartite e de ações municipalizadas e organizadas por níveis 

de complexidade. A Rede de Cuidados em Saúde Mental, Crack, Álcool e outras Drogas foi 

pactuada em julho de 2011, como parte das discussões de implantação do Decreto nº 7508, 

de 28 de junho de 2011, e prevê, a partir da Política Nacional de Saúde Mental, os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPs), os Serviços Residenciais Terapêuticos, os Centros de Convivência 

e Cultura, as Unidades de Acolhimento e os leitos de atenção integral em Hospitais Gerais.  

Além de atender pessoas com transtornos mentais, estes espaços 

acolhem usuários de álcool, crack e outras drogas e estão espalhados pelo país, modificando 

a estrutura da assistência à saúde mental. E vêm substituindo progressivamente o modelo 

hospitalocêntrico e manicomial, de características excludentes, opressivas e reducionistas 

(leia mais no artigo Desafios da reforma psiquiátrica no Brasil, de Benilton Bezarra Jr.), na 

tentativa de construir um sistema de assistência orientado pelos princípios fundamentais do 

SUS (universalidade, equidade e integralidade). 

Esta forma de atendimento é fruto de um longo processo de luta social 

que culminou com a Reforma psiquiátrica, em 2001. Sua principal bandeira está na mudança 

do modelo de tratamento: no lugar do isolamento, o convívio com a família e a comunidade. 

O maior desafio para as políticas de saúde mental no Brasil hoje é o 

enfrentamento do uso do crack. Com a desospitalização promovida a partir dos princípios da 

Reforma psiquiátrica e o consumo crescente da droga em todas as esferas sociais, o SUS tem 

atuado de forma interdisciplinar, objetivando construir uma estratégia eficaz de 

enfrentamento do problema, já considerado uma epidemia por diversas instituições. 

FONTE: https://pensesus.fiocruz.br/saude-mental 

 

2.4.1. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAP´S 

http://pensesus.fiocruz.br/financiamento
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312007000200002
https://pensesus.fiocruz.br/saude-mental
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Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou Núcleo de Atenção 

Psicossocial é um serviço de saúde aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele 

é um lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, 

psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua 

permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor 

de vida.O objetivo dos CAPS é oferecer atendimento à população de sua área de abrangência, 

realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao 

trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e 

comunitários. É um serviço de atendimento de saúde mental criado para ser substitutivo às 

internações em hospitais psiquiátricos. Os CAPS visam: 

•   prestar atendimento em regime de atenção diária; 

• gerenciar os projetos terapêuticos oferecendo cuidado clínico eficiente e 

personalizado; 

• promover a inserção social dos usuários através de ações intersetoriais que 

envolvam educação, trabalho, esporte, cultura e lazer, montando estratégias conjuntas de 

enfrentamento dos problemas. 

Os CAPS também têm a responsabilidade de organizar a rede de 

serviços de saúde mental de seu território; 

• dar suporte e supervisionar a atenção à saúde mental na rede básica, PSF (Programa 

de Saúde da Família), PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde); 

• regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental de sua área; 

• coordenar junto com o gestor local as atividades de supervisão de unidades 

hospitalares psiquiátricas que atuem no seu território; 



 

 
 

164 
 

• manter atualizada a listagem dos pacientes de sua região que utilizam medicamentos 

para a saúde mental. 

Os CAPS devem contar com espaço próprio e adequadamente 

preparado para atender à sua demanda específica, sendo capazes de oferecer um ambiente 

continente e estruturado. Deverão contar, no mínimo, com os seguintes recursos físicos: 

• consultórios para atividades individuais (consultas, entrevistas, terapias); 

• salas para atividades grupais; 

• espaço de convivência; 

• oficinas; 

• refeitório (o CAPS deve ter capacidade para oferecer refeições de acordo com o 

tempo de permanência de cada paciente na unidade); 

• sanitários; 

• área externa para oficinas, recreação e esportes. 

As práticas realizadas nos CAPS se caracterizam por ocorrerem em 

ambiente aberto, acolhedor e inserido na cidade, no bairro. Os projetos desses serviços, 

muitas vezes, ultrapassam a própria estrutura física, em busca da rede de suporte social, 

potencializadora de suas ações, preocupando-se com o sujeito e sua singularidade, sua 

história, sua cultura e sua vida quotidiana. 

 

2.4.2. AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL 

 

                                     No Brasil, a Reforma Psiquiátrica, marcada pela extinção progressiva dos 

manicômios e tendo como eixo orientador das ações dos profissionais a inclusão e a 

reabilitação social da pessoa em sofrimento psíquico, encontra-se em curso. De acordo com 
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essa reforma, os estados e municípios devem implementar uma política de saúde mental 

equânime, inclusiva, extra-hospitalar e com base comunitária. Para tanto, faz-se necessária a 

organização de uma rede de atenção integral à saúde mental, de modo a suprir as 

necessidades de cuidado, favorecer a integração social e qualificar a existência dessas pessoas. 

 

                                 Uma das primeiras regulamentações para a organização dos serviços de 

saúde mental dividiu o atendimento em dois grandes grupos: o hospitalar e o ambulatorial. O 

atendimento hospitalar compreendia a internação e a semi-internação, e o atendimento 

ambulatorial compreendia o ambulatório propriamente dito, os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) e os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS). 

 

                            Os ambulatórios, pontos de atenção da rede de assistência em saúde 

mental, e no âmbito da reforma psiquiátrica, devem englobar os atendimentos realizados nas 

unidades básicas de saúde (UBS), centros de saúde e nos ambulatórios especializados 

inseridos ou não em policlínicas. As atividades desenvolvidas devem concentrar-se nos 

atendimentos individuais e em grupo, nas visitas domiciliares e nas atividades comunitárias, 

especialmente na área de referência. 

 

                   Entretanto, os ambulatórios de saúde mental permanecem 

reproduzindo, de certo modo, o modelo asilar, porque centravam suas atividades na 

especialidade e adotavam um modelo assistencial baseado no saber psiquiátrico. Dessa 

forma, mesmo inseridos em uma política assistencial fundamentada nos princípios da 

Reforma Psiquiátrica e do Sistema Único de Saúde (SUS), e de se constituírem em referência 

para inúmeras consultas em psiquiatria e psicologia, esses ambulatórios apresentam alguns 

problemas, entre os quais a pouca resolutividade e a baixa articulação com a rede de saúde 

mental, o que favorece o ciclo crise - internação - alta - crise - re-internação e a cronificação 

dos casos atendidos. 
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                Em concomitância, a ausência de uma política assistencial que delimite 

o funcionamento dos ambulatórios, associada à falta de capacitação e atualização dos 

profissionais; à dificuldade em produzir ações de forma integrada com outros pontos da rede 

de assistência; de construir portas de saída e de circulação na rede; e de possibilitar às pessoas 

que sofrem de transtornos mentais novas formas de relação e de sociabilidade na 

comunidade, fazem com que o papel desses serviços no atual cenário da Reforma Psiquiátrica 

sejam questionados. 

 

            Diante desse contexto, conhecer a opinião dos profissionais atuantes 

no Ambulatório de Saúde Mental sobre o atendimento oferecido às pessoas com transtorno 

mental é fundamental para a compreensão do papel desses serviços na Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS). 

 

2.5. ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 

 

A conformação da rede de atenção às urgências passa pela 

estruturação deste atendimento a partir de vários serviços e estratégias de cuidado da rede, 

ocorrendo desde a atenção básica até os hospitais, se materializando nos componentes 

móveis e fixo. 

São unidades que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e 

estão preparadas para prestar atendimento com resolubilidade aos pacientes acometidos por 

quadros agudos ou crônicos agudizados.  

 

2.5.1. PRONTO SOCORRO 

Estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência a doentes, 

com ou sem risco de vida, cujos agravos à saúde necessitam de atendimento imediato (ex. 
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traumas, acidentes, estado agudo de doenças) . Funciona durante as 24 horas do dia e dispõe 

apenas de leitos de observação. 

 

2.5.2. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192 

 

O SAMU 192 faz parte da Política Nacional de Urgências e Emergências 

desde 2003, e ajuda a organizar o atendimento na rede pública prestando socorro à 

população. Com este serviço o Governo Federal está reduzindo o número de óbitos, o tempo 

de internação em hospitais e as sequelas decorrentes da falta de socorro precoce. 

 

O serviço funciona 24 horas por dia através de chamada gratuita para 

o telefone 192 e conta com equipes de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, Técnicos 

de enfermagem e socorristas que atendem às urgências de natureza traumática, clínica, 

pediátrica, obstétrica e de saúde mental da população. 

 

Este serviço facilita à organização da assistência as urgências, 

articulando os serviços do município desde a rede pré-hospitalar com funcionamento 24 

horas/dia, habilitada a prestar assistência correspondente ao primeiro nível de assistência da 

média complexidade. 

 

2.6. ATENÇÃO HOSPITALAR. 

 

                  Segundo a definição do Ministério da Saúde do Brasil: “O termo hospital 

se refere a um conjunto muito heterogêneo de estabelecimentos de saúde, unidades de 

diferentes portes, que podem oferecer uma variada gama de serviços e atividades e 
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desempenhar funções muito distintas no âmbito da rede de atendimento à saúde. Entretanto, 

os estabelecimentos possuem uma característica em comum: a prestação de cuidados de 

saúde a pacientes internados em leitos hospitalares durante as 24 horas do dia”. 

 

              Encontramos outra definição no manual de orientações para o 

cadastramento de hospitais no CNES: “estabelecimento de saúde dotado de internação, meios 

diagnósticos e terapêuticos, com o objetivo de prestar assistência médica curativa e de 

reabilitação, podendo dispor de atividades de prevenção, assistência ambulatorial, 

atendimento de urgência/emergência e de ensino/pesquisa”. 

 

              Ainda, segundo a OMS, o conceito de hospital é aplicado para todos os 

estabelecimentos com pelo menos cinco leitos para a internação de pacientes que garantam 

um atendimento básico de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e com 

prova de admissão e assistência permanente prestada por médicos. 

 

                             Na prática, estas instituições agregam uma série de funções que as 

caracterizam como as organizações mais complexas do setor Saúde. Suas funções têm 

atravessado um período de rápidas mudanças que envolvem questões sociais, emprego, 

ensino e pesquisa, assistenciais e de apoio aos serviços de saúde. 

 

                 Hoje, o Brasil conta com uma rede de serviços hospitalares construídos 

e legitimados historicamente, detentora de uma realidade concreta sendo operacionalizada 

dentro de um novo cenário sanitário e com diretrizes gerais que apontam para a busca de uma 

maior inserção na rede de serviços de saúde. São mais de 7,5 mil instituições que produzem 

mais de 11 milhões de internações por ano, segundo dados do DATASUS/MS (ano base 2008). 

 

2.6.1. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

 



 

 
 

169 
 

As Santas Casas de Misericórdia são classificadas como hospitais 

filantrópicos e são instituições privadas, sem fins lucrativos e são contratadas pelos gestores 

públicos para prestarem serviço ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

O setor hospitalar filantrópico corresponde a uma importante parcela 

do parque hospitalar brasileiro, com especial presença entre os prestadores de serviços 

assistenciais para o Sistema Único de Saúde, responsável pela oferta pública, gratuita e 

universal de serviços de saúde no país. 

 

 

3.  AÇÕES PARA A GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO  

 

Todos os processos de trabalhos envolvendo as atividades 

relacionadas às unidades passíveis de administração, ou ações e atividades que delas provém, 

serão desenvolvidos com base e respeito às normas e regulamentações formulado pelo 

Ministério da Saúde, avaliadas, projetadas e programas pelo Departamento de Saúde do 

Munícipio de São João Batista, detentor da responsabilidade de Organização. 

 

A UNISAU propõe que as programações das atividades sejam 

orientadas pelas demandas/necessidades estabelecidas, respeitando as orientações e 

determinações definidas pelo Munícipio, amparadas por um planejamento prévio 

considerando às características dos serviços, perfil dos usuários, oferta de serviços, horário de 

funcionamento, configuração mínima de profissionais e estrutura física e perfazendo a todas 

as orientações e recomendações estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

No contexto do Programa, a UNISAU organizará em todos os aspectos, 

os recursos necessários para a prática dos Discentes e Preceptores, atendendo ao que 



 

 
 

170 
 

recomenda e preconiza o programa, principalmente no planejamento disciplinar atendendo 

aos períodos mínimos determinados para práticas conforme a disciplina, e dispor de estrutura 

adequada em cada campo de atuação. 

  

3.1 PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL 

 

ASPECTOS GERAIS 

 

Considerando a proposta da UNIFAE em proporcionar uma aliança 

entre a formação acadêmica e melhorias no atendimento de saúde, resolvemos colocar o 

melhor da nossa “expertise” para participar deste momento peculiar de transformação e 

quebra de paradigmas, através das parcerias público-privadas, desenvolvidas com seriedade 

e transparência.  

Sabemos do imenso desafio que representa essa gestão diante do 

panorama atual da saúde no Brasil. 

 Apesar de sabermos que os desafios são grandes, os aceitamos pela 

inquietude do compromisso social e acreditando nas intenções desta autarquia e na sua 

sensibilidade para construirmos juntos um projeto à altura do que os discentes e a população 

merece. 

O objetivo desta proposta, portanto, é apresentar um modelo de 

gestão participativo e inovador. Para tal, caracterizando a os aspectos que permeiam esse 

projeto, sendo então traçado um plano de gestão que valoriza os investimentos dessa 

autarquia nesse inovador PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES 

PROFISSIONAIS,  ampliando a resolutividade que a UNISAU traz com todo seu conhecimento 

e experiência. 
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A UNISAU gerará um alto padrão assistencial, fortemente ligado à 

produção de benefícios, atuando junto à comunidade, o que assegura o caráter público da 

prestação de serviços. O mesmo possui a habilidade necessária para a execução dos serviços 

assistenciais, sendo capaz de cumprir o Contrato de Gestão, desde a organização e 

implantação do serviço, a sua execução, expansão, com as respectivas avaliações de 

resultados e prestação de contas. 

A melhoria contínua da qualidade faz parte do planejamento da 

UNISAU, uma vez que visamos à implantação de programas que promovam a melhoria da 

qualidade em até e com reavaliação mensal, possibilitando assim, uma prestação com maior 

qualidade e no menor espaço de tempo possível após a sua implantação.  

Esse programa será implantado como um Plano Estratégico que, ao 

longo do tempo, passará a ser incorporado na rotina da gestão, contribuindo para a conquista 

da qualidade total e tendo como vantagem o fato de provocar mudanças comportamentais 

em todos os níveis hierárquicos.  

Com a Implantação de um Modelo Integral de Gestão nos 

comprometemos com a proteção da dignidade humana, desenvolvendo suas atividades de 

gestão segundo os preceitos propagados por uma metodologia própria de gestão, pautada em 

4 dimensões fundamentais – a metodologia 4As – onde a gestão subdivide-se nos seguintes 

Macroprocessos: 

ACOLHIMENTO: serão trabalhados os aspectos subjetivos e humanos 

inerentes à atividade assistencial. A abordagem se dá por meio de um processo permanente 

de educação em serviço, treinamento de posturas e valorização das relações humanas no 

ambiente de saúde. 

ABASTECIMENTO: dimensão onde são implementadas práticas 

consagradas em Gestão de Suprimentos, a fim de otimizar a utilização e garantir o melhor 
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insumo, no tempo e na quantidade adequados, para o desenvolvimento das práticas 

profissionais. 

ADMINISTRAÇÃO: são definidas todas as premissas administrativas, 

regimentais e documentais da gestão de serviços de saúde, abrangendo todos os setores, 

sistemas de documentação e arquivos, trâmites burocráticos e boas práticas administrativas, 

além dos referenciais orçamentários e financeiros que garantam a transparência e o senso 

otimizado de performance em todas as atividades realizadas. 

ASSISTÊNCIA: garantir a segurança tanto para os pacientes como para 

os profissionais. A Assistência é a finalidade, o objetivo principal da existência da estrutura 

dos serviços de saúde. E o processo de atendimento de urgência e emergência é complexo, e 

exige uma gestão diferenciada.  

 

PLANO GERENCIAL 

 

O Plano Gerencial proposto é orientado para o estabelecimento de 

centros de resultado, os quais propiciam a descentralização, a autonomia gerencial, os 

sistemas de controle, a administração de processos, bem como a tomada de decisão, com 

base no sistema de informações gerenciais.  

Assim, tendo por princípios básicos as leis, as diretrizes, as normas, os 

instrumentos de organização, de controle, avaliação e regulação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e do Ministério da Saúde (MS), especialmente buscando a descentralização, a 

autonomia e o controle, propormos manter um canal de comunicação permanente, 

garantindo as metas pactuadas pela Secretaria referente aos serviços de saúde objeto deste 

Contrato.  
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Planejar é uma atividade essencial a todo e qualquer processo 

produtivo organizado. A partir de premissas técnicas, operacionais, mercadológicas, 

econômicas e financeiras, estabelecidas pela alta administração de uma instituição, é possível 

construir o sistema de planejamento e acompanhamento de resultados desta.  

O aumento das exigências da sociedade quanto aos serviços de saúde 

e a necessidade de garantia de resultados, fruto das políticas públicas de saúde, impõem a 

necessidade da implantação de metodologias de gestão baseadas na conquista de resultados 

técnicos, financeiros e de imagem. A alta administração deve colocar o PDHP para a conquista 

de resultados e os seus integrantes devem assumir esta responsabilidade, nas perspectivas 

individuais e coletivas. 

Diante destas constatações, o processo de planejamento e 

acompanhamento de resultados precisa ser implementado de forma efetiva, dinâmica e 

sinérgica. 

Efetividade significa que, este processo precisa ser incorporado pelos 

líderes e liderados como uma obrigação profissional permanente. Todos precisam entender 

aceitar e internalizar o processo de planejamento e acompanhamento de resultados. 

Dinamismo significa que, este processo deve ser constantemente 

avaliado e atualizado, visando expressar a realidade PDHP. As mudanças no macro ambiente 

operacional influenciam diretamente o processo de planejamento e acompanhamento de 

resultados. 

Sinergismo significa que, este processo precisa estar completamente 

integrado, na busca da maximização dos resultados pactuados entre lideres e liderados e em 

todas as unidades operacionais. A maneira mais adequada de garantir a integração de dados 

e informações é através de um sistema de informações gerenciais corretamente implantadas. 

A administração estratégica é um processo envolvendo 

administradores de todos os níveis da instituição, que formulam e implementam objetivos 
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estratégicos. Já o Planejamento Estratégico seria o processo de elaboração da estratégia, na 

qual se definiria a relação entre a empresa e os ambientes interno e externo, bem como os 

Objetivos desta, com a definição de estratégias. (MAXIMIANO, 2006). 

Para Michael Porter (2009), uma empresa sem planejamento corre o 

risco de se transformar em uma folha seca, que se move ao capricho dos ventos da 

concorrência. 

No contexto organizacional, a estratégia corresponde a capacidade de 

se trabalhar contínua e sistematicamente o ajustamento da instituição às condições 

ambientais, que se encontram em constante mudança, tendo sempre em mente a visão de 

uma situação futura desejada e a perpetuidade empresarial. 

É fundamental que os líderes e liderados saibam utilizar 

adequadamente os instrumentos do processo de planejamento e acompanhamento de 

resultados, pois esta prática pode ser uma excelente estratégia de geração de resultados.  

Vamos considerar que o sistema de planejamento e acompanhamento 

de resultados é constituído de duas partes, uníssonas e integradas, o planejamento e o 

acompanhamento. Podemos até considerar como subsistemas. Não adianta planejar sem 

acompanhar, avaliar e julgar. 

Dessa forma vamos apresentar cada um desses subsistemas, com o 

objetivo de especificar melhor suas funções, mas sempre com a visão de que estão integrados 

em um único sistema organizacional. 

Para utilizar o planejamento de forma eficaz e eficiente, é fundamental 

que os gestores conheçam bem cada um dos elementos e suas funções, assim como as 

mudanças que estão ocorrendo no macro ambiente externo operacional, as quais poderão 

influenciar, direta e indiretamente a prática do planejamento e lançar alguns desafios para a 

sua gestão. 
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O processo de planejamento pode ser estruturado em: 

● Planejamento Estratégico Anual;  

● Planejamento Estratégico Plurianual; e 

● Planejamento Operacional. 

 

Há muitas conceituações para planejamento estratégico. Segundo 

Philip Kotler (1992), “planejamento estratégico é definido como o processo gerencial de 

desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e as 

mudanças e oportunidades de mercado”. O objetivo do planejamento estratégico é orientar 

e reorientar os negócios, produtos e serviços de uma empresa de modo que gere lucros e 

crescimento satisfatórios. 

Já Peter Drucker (1977) define planejamento estratégico como um 

processo contínuo, sistemático, organizado e capaz de prever o futuro, de maneira a tomar 

decisões que minimizem riscos. 

Em todas as definições dos estudiosos da Administração percebe-se 

que o planejamento é um processo contínuo e evolutivo. 

O Planejamento Estratégico Anual corresponde às orientações da alta 

administração para o exercício seguinte ao atual. Disto resultará o plano de ação do PDHP cujo 

responsável é o Coordenador Gestor, e que é a ferramenta de orientação dos líderes para os 

liderados. Podemos considerar que este é o fluxo da alta administração para as unidades 

operacionais, ou seja, centros de resultados: unidades operacionais, unidades de apoio e 

unidades administrativas. 
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O Planejamento Estratégico Plurianual corresponde às orientações da 

alta administração para os próximos exercícios e a sua temporalidade ficará a cargo do 

Responsável pelo PDHP. Geralmente esta modalidade de peça de planejamento é mais restrito 

a alta administração como uma ferramenta estratégica de médio e longo prazo. 

O Planejamento Operacional corresponde às respostas das unidades 

operacionais para a alta administração, como forma de materializar o plano de ação do PDHP 

para um determinado exercício. Neste momento podemos definir como o refluxo das 

unidades operacionais para a alta administração e isto pode ser materializado na forma de 

programas de ação. 

Acoplado ao planejamento temos o orçamento, composto por peças 

contábeis e econômico-financeiras indispensáveis para o processo de planejar e acompanhar 

o desempenho e a melhor base para mensurar a conquista dos resultados pelos colaboradores 

do projeto. Os instrumentos que podem ser utilizados são: o demonstrativo de resultados e o 

fluxo de caixa. 

Com base no organograma é possível estruturar e implantar o sistema 

de planejamento e de acompanhamento de resultados.  

O processo de acompanhamento de resultados é o processo de 

análise, avaliação e julgamento do desempenho do PDHP nas esferas econômica, financeira, 

mercado e operacional, tendo como base o processo de planejamento. 

Com base no plano de ação, nos programas de ação, nos indicadores 

de desempenho e no orçamento podemos analisar, avaliar e julgar os resultados quantitativos 

e qualitativos PDHP como um todo. 

Como primícias para uma performance adequada dos resultados se faz 

necessário um sistema de informações integrado, fundamental para a sua gestão profissional, 

o processo de análise, avaliação e julgamento acontecerá nas reuniões mensais planejadas 
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para este objetivo e diariamente, na administração dos indicadores de desempenho por parte 

dos líderes e liderados de todas as unidades operacionais. 

A cultura de administrar com base nos indicadores de desempenho é 

uma necessidade crescente e passa por um processo profundo de educação. Esta é uma 

responsabilidade da alta administração, que deve promover um processo interno de educação 

com base na metodologia de gestão e na busca dos resultados. 

O mais difícil nesta tarefa não é a implantação do sistema, mas sim, 

transformar o mesmo em processos efetivos, aceitos, internalizados e praticados pelos 

colaboradores. 

Esse sistema ajudará a disciplinar as atividades de planejamento e 

acompanhamento dos resultados e na ótica do PDCA (Plan, Do, Check e Act), essas atividades 

serão permanentes e poderão criar uma vantagem competitiva. O PDCA é um ciclo de 

desenvolvimento que tem foco na melhoria contínua e é aplicado para se atingir resultados 

dentro de um sistema de gestão. O ciclo começa pelo planejamento, em seguida a ação ou 

conjunto de ações planejadas são executadas, checa-se se o que foi feito estava de acordo 

com o planejado, constantemente e repetidamente, e toma-se uma ação para eliminar ou ao 

menos mitigar defeitos no produto ou na execução. 

O planejamento é uma das funções da administração que auxiliará na 

gestão. A administração deve estar baseada num Plano Diretor com cenários preditivos e com 

planejamento de longo e médio prazo.  

Através dele podem-se destinar recursos (humanos, materiais, 

informação, financeiros), programar medidas para o alcance de metas e acompanhamento 

das constantes transformações políticas, econômicas, ambientais na área da saúde. O plano é 

uma segurança para a manutenção da continuidade do negócio. 
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ROTINAS GERENCIAIS DA EQUIPE GESTORA E COMPETÊNCIAS 

 

Função Gerencial (Diretoria e gerentes)  

 

A função gerencial requer conhecimentos e habilidades que passam 

pelas dimensões técnica, administrativa, política e psicossocial. Essas dimensões possuem 

significados próprios, permitindo caracterizar não um único estilo de gerência eficaz, mas 

qualidades que devem permear a ação do gerente. Apesar de já ser do conhecimento comum 

que um bom técnico não será, necessariamente, um bom gerente, também não é possível um 

bom gerente sem conhecimento específico do trabalho gerenciado. Não se esperam 

conhecimentos de especialista, mas um conhecimento que o legitime, diante de seus 

subordinados, podendo, inclusive, constituir fonte de prestígio. 

O papel do gerente é planejar, organizar, coordenar, controlar e 

avaliar o trabalho para que a organização possa atingir seus objetivos, ele deve possuir 

conhecimentos e habilidades aperfeiçoados de planejamento e controle das atividades 

organizacionais. 

Portanto, uma das dimensões importantes na gerência é o 

comprometimento com a tarefa organizacional e o trabalho de envolver seus subordinados 

nessa tarefa. Fazer com que cada um desempenhe seu papel, mas assuma um compromisso 

conjunto de produzir um serviço de saúde que satisfaça às necessidades da população. 

 

Coordenador Gestor  

 

● Dirigir o PDHP, orientando e controlando suas atividades, expedindo normas,  
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● Instruções e ordens para execução das atividades;  

● Participar do planejamento e programação das atividades a ser implantados; 

● Submeter à aprovação superior o plano de ação e a proposta orçamentária; 

● Fornecer orientação técnica-administrativa aos subordinados diretos, garantindo um bom 

nível de desempenho, mantendo gerência participativa sobre o grupo;  

● Elaborar o planejamento estratégico do PDHP; 

● Garantir um bom assessoramento técnico-profissional e administrativo;  

● Baixar portarias, instruções e ordens de serviço, bem como determinar a instauração de 

processos administrativos;  

● Programar e presidir reuniões com os Preceptores, Coordenação de Enfermagem e 

Administrativas;  

● Elogiar e/ou aplicar penas disciplinares, inclusive pena de suspensão aos colaboradores do 

projeto;  

 

 

À Coordenação Administrativa compete:  

 

● Exercer atividades de planejamento, organização, coordenação e controle de recursos 

humanos, materiais, patrimônio, infraestrutura e serviços gerais;  

● Analisar a estrutura da organização, classificar os cargos de pessoal, verificar a 

adequação dos mesmos em relação à estrutura do PDHP e os objetivos propostos, 

analisar a situação funcional de cada empregado e controlar o fluxo de papéis na 

organização;  

● Otimizar integração da equipe multiprofissional;  

● Elaborar pareceres, relatórios, planos, projetos, laudos, assessoria em geral, chefia 

intermediária e direção superior;  

● Supervisionar os atos e procedimentos referentes à administração de pessoal;  
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● Proceder ao levantamento de necessidades de pessoal e de desenvolvimento de 

recursos humanos, assim como, na busca de meios para supri-las;  

● Supervisionar os processos de compras velando pela legalidade, legitimidade e 

tramitação correta;  

● Gerir os trabalhos de expediente e arquivo geral, comunicação, reprodução e trâmite 

de papéis e documentos, transporte de pessoas e materiais, segurança, higiene e 

qualidade;  

● Organizar e acompanhar as atividades de serviços gerais e de apoio;  

● Propor e implementar rotinas de trabalho no âmbito Administrativo;  

● Cumprir e fazer cumprir os horários estabelecidos bem como as Ordens de Serviço, 

Rotinas, Protocolos, e outros instrumentos administrativos em vigor;  

● Manter atualizado o cadastro Funcional da Unidade;  

 

À Coordenação de Enfermagem compete:  

 

● Planejar, organizar, coordenar, controlar e avaliar as atividades desenvolvidas pelos 

serviços propostos no PDHP, bem como, os demais Serviços Complementares de 

Diagnóstico e Serviços de Documentação Médica;  

● Planejar, desenvolver, controlar e avaliar, em comum acordo com as demais áreas 

envolvidas, a dinâmica operacional do PDHP, relativa aos cuidados a serem 

prestados ao paciente;  

● Promover medidas que visem manter padrões de elevado nível de assistência 

médico-hospitalar e ambulatorial;  

● Coordenar e controlar as atividades de todos os colaboradores;  

● Estimular a formação e aprimoramento do corpo técnico;  

● Zelar pelo cumprimento das rotinas médicas e propor modificações sempre que se 

fizerem necessárias;  
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● Zelar pelo material existente na unidade;  

● Realizar reuniões periódicas com todos os seus membros para análise e discussão 

de atividades de melhoria de desempenho;  

● Supervisionar as atividades ambulatoriais;  

● Organizar as escalas de serviços, plantões e férias de acordo com as necessidades 

da unidade;  

● Zelar pelo fiel preenchimento dos prontuários médicos dos pacientes atendidos no 

PDHP;  

● Cumprir e fazer cumprir os horários estabelecidos Coordenador Gestor, bem como 

as Ordens de Serviço, Rotinas, Protocolos, e outros instrumentos administrativos 

em vigor;  

● Prover, controlar e manter o estoque dos materiais necessários ao funcionamento 

da unidade;  

 

 

Ao Técnico de Enfermagem compete: 

  

• Prestar assistência de enfermagem de caráter preventivo e/ou curativos internos 

da unidade, executar serviços de enfermagem especializados, ou de rotina, sob 

orientações de enfermeiro; 

• Observar as prescrições médicas; 

• Proceder à limpeza, conservação e assepsia do material, equipamento, 

instrumental e oxigênio em uso na unidade, proceder à esterilização de material e 

instrumental em uso; 

• Aplicar injeções e soros, ministrar medicamento, administrar inaloterapia; 

• Controlar sinais vitais, verificando a temperatura, pulso e respiração (T.P.R) e 

pressão arterial (P.A) anotando no prontuário; 

• Fazer curativos e colher material para exames de laboratório; 



 

 
 

182 
 

• Registrar as ocorrências relativas ao paciente; 

• Manter sigilo absoluto sobre tudo que se relacione com o paciente; 

• Comunicar ao médico ou enfermeiro-chefe as ocorrências do estado do paciente, 

havidas na ausência do primeiro; 

• Cumprir as ordens de serviço oriundas das chefias imediatas; 

• Executar e auxiliar na supervisão e no controle de material permanente, de 

consumo e no funcionamento de equipamentos; 

• Colaborar na elaboração de relatórios; 

• Proceder ao registro de dados estatísticos e dos procedimentos realizados; 

• Cumprir os horários estabelecidos e bem como as Ordens de Serviço, Rotinas, 

Protocolos, e outros instrumentos administrativos em vigor; 

Obs: Estar legalmente habilitado para o exercício da função. Inscrito no COREN – SP 

 

 

Ao Serviço de Recepção e Acolhimento do Paciente compete:  

 

● Recepcionar os pacientes;  

● Fazer os registros de identificação dos mesmos;  

● Atender solicitações telefônicas da população;  

● Receber ligações telefônicas  

● Manter em ordem o caderno de registro de ocorrências.  

● Manter organizado o setor de recepção.  

● Cumprir os horários estabelecidos bem como as Ordens de Serviço, Rotinas, Protocolos, 

e outros instrumentos administrativos em vigor;  

 

 DESCRIÇÃO DAS FERRAMENTAS DE MODERNIZAÇÃO GERENCIAL A SEREM UTILIZADAS 
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O planejamento é uma das funções da administração que auxiliará 

na gestão do PDHP. A administração dos serviços deve estar baseada num Plano Diretor 

com cenários preditivos e com planejamento de longo e médio prazo. Através dele podem-

se destinar recursos (humanos, materiais, informação, financeiros), programar medidas 

para o alcance de metas e acompanhamento das constantes transformações políticas, 

econômicas, ambientais. O plano é uma segurança para a manutenção da continuidade do 

negócio. 

  

Com um caráter peculiar o PDHP mescla as ações envolvendo o 

desenvolvimento acadêmico com as ações de saúde pública.  As ações de saúde diferem 

das empresas comerciais e industriais. Nelas, o aspecto humano é fundamental, embora 

técnicas administrativas ligadas à efetivação de programas e serviços de saúde devam ser 

rigorosamente observadas. 

  

Ações conjuntas de gestão são essenciais para o pleno desempenho 

do PDHP, e o atingimento dos objetivos traçados, com isso, fica sob a tutela do 

Coordenador Gestor a análise do trabalho desenvolvido pela equipe, através da adoção de 

modelos de gestão participativo em reuniões e também apresentações de relatórios e 

indicadores com a equipe. Os relatórios e indicadores devem estar sempre alinhados às 

metas estabelecidas e procurando seguir a estrutura de apresentação abaixo: 

 

● Introdução; 

● Estrutura da Equipe; 

● Análise Crítica; 

● Período; 

● Situação Atual; 
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● Planejamento com visão de Curto, Médio e Longo Praz; 

● PDCA (Ferramenta utilizada para o gerenciamento) e; 

● Indicadores. 

 

O organograma apresentado nesta proposta sintetiza o trabalho 

diário de apoio administrativo em toda estrutura: 

 

Portanto, estes são os princípios que nortearão este proposta de trabalho: 

  

- Recrutar, contratar, preparar e administrar recursos humanos; 



 

 
 

185 
 

- Oferecer recursos humanos técnicos/administrativo preparados para a execução das 

atividades previstas nesta proposta técnica; 

- Gerenciar em parceria com esta autarquia, o programa proposto; 

- Atender com presteza, avaliar e viabilizar o pleno atendimento a todos os quesitos e 

critérios do PDHP visando assegurar assistência de qualidade; 

 

 

4. GESTÃO DAS ESTRUTURAS DE SERVIÇOS 

 

4.1 ROTINAS OPERACIONAIS 

 

4.1.1. ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

Será respeitado todas as diretrizes estabelecidas pela Secretaria 

Municipal de Saúde, responsável pela gestão do serviço, em conformidade com os critérios 

e regimentos determinados pela Ministério da Saúde. 

 

4.1.2. ATENÇÃO SECUNDÁRIA 

 

4.1.2.1 AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - UNIFAE 
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DA ADMISSÃO 

 

A assistência à saúde prestada em regime ambulatorial compreenderá ao conjunto de 

atendimentos oferecidos ao paciente desde a sua admissão a sua alta em consulta, inclui-se 

neste todos os procedimentos necessários, a fim de se obter o diagnóstico ou complementá-

lo e ainda as terapêuticas para o tratamento. 

O serviço de admissão no Ambulatório, solicitará aos pacientes, ou representantes legais, 

documento de identificação ou encaminhamento, e confirmação do agendamento da 

consulta, conforme regulação da Secretaria de Saúde do Município. 

Em casos em que houver indicação médica de exames de apoio diagnóstico e terapêutico, 

deve-se encaminhar o paciente para agendamento conforme recomendação da Secretaria de 

Saúde do Município.  

Toda a comprovação das atividades e seu acompanhamento realizado por esta contratada 

serão registrados através de dados no SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais, bem como 

através dos formulários e instrumentos para registro de dados de produção definidos. 

 

DO ACOLHIMENTO 

 

Elencamos rotinas vinculadas ao acolhimento 

• Aplicar a política de Nacional de Humanização baseado no Protocolo Humaniza SUS e 

Protocolo Integra SUS do Ministério da Saúde, desenvolvendo ações de incorporação da 

humanização, priorizando a qualidade da assistência prestada com vistas a efetivar os 

princípios do Sistema Único de Saúde através da participação de usuários, trabalhadores 

e gestores em saúde, garantindo a presteza, tecnologia apropriada e condições de 

trabalho adequadas para os profissionais de saúde; 
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• Implantação de ações que fortaleçam o atendimento humanizado a partir de educação 

continuada, aprimoramento e avaliação da assistência prestada por meio de atividades 

periódicas de avaliação e reflexão quanto à filosofia de trabalho; 

 

• A prioridade será respeitada baseada nas legislações vigentes, e em critérios de 

vulnerabilidade clínica e social, sem qualquer tipo de discriminação ou privilégio; 

 

• Com a implantação do Protocolo de Humanização e Protocolo de Classificação de Riscos, 

buscar, atendimento resolutivo, garantia dos direitos dos usuários e a ampliação do 

acesso; 

 

• Protocolo de classificação de risco, baseado em critérios técnicos rigorosos para o 

desenvolvimento de atendimento racional e efetivo considerando como prioridade os 

pacientes que necessitem de atendimento imediato, classificando a necessidade a partir 

do grau de risco, agravos e/ou grau de sofrimento; 

• O acolhimento será estendido aos familiares e acompanhantes de pacientes facilitando 

acesso às informações e ampliando a relação de vinculo com o serviço com estreitamento 

de laços entre usuários e trabalhadores de saúde; 

 

• Fluxos internos de rotinas administrativas com vistas à facilitação do atendimento ao 

usuário, bem como do desenvolvimento das atividades conforme as necessidades da 

unidade e as particularidades do serviço. 
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• Programa de Humanização, onde paciente, a família do paciente e quem cuida do paciente 

serão favorecidos com ações que possam melhorar o equilíbrio físico, mental e espiritual.  

Acolher bem o seu colaborador permite que o mesmo acolha bem o paciente. 

 

DAS CONSULTAS 

  

• As consultas ficam sob incumbência dos Preceptores, conforme determinado pelo 

PDHP. 

 

•  Todos os procedimentos documentais preconizados pelo Ministério da Saúde 

devem ser respeitados e conservado a manutenção da guarda desses pelos 

preceptores. 

 

•  As orientações sobre retorno à consultas devem ser esclarecidos pelos preceptores 

quando da consulta, bem como, registrados nos prontuários para devido 

acompanhamento. 

 

 

  DAS INFORMAÇÕES E DADOS DE PRODUÇÃO 

  

• Será enviado à autarquia todas as informações solicitadas de acordo com a 

formatação e periodicidade determinada com vistas ao bom andamento e 

desenvolvimento das atividades. 
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•  Todos os parâmetros de produção, bem como, as metas e indicadores definidos 

pela devem ser implementados e garantidos em todas as unidade de saúde em ação 

conjunta com o Município. 

  

•  Parâmetros de produção: Os parâmetros de referência integram a Política Nacional 

de Atenção Básica do Ministério da Saúde (PNAB, 2006). 

 

DEMAIS UNIDADES 

 

Será respeitado todas as diretrizes estabelecidas pela Secretaria 

Municipal de Saúde, responsável pela gestão do serviço, em conformidade como critérios 

e regimentos determinados pela Ministério da Saúde. 

 

4.1.3. ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL 

Será respeitado todas as diretrizes estabelecidas pela Secretaria 

Municipal de Saúde, responsável pela gestão do serviço, em conformidade como critérios 

e regimentos determinados pela Ministério da Saúde. 

 

4.1.4. ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 

Será respeitado todas as diretrizes estabelecidas pela Secretaria 

Municipal de Saúde, responsável pela gestão do serviço, em conformidade como critérios 

e regimentos determinados pela Ministério da Saúde. 
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4.1.5. ATENÇÃO HOSPITALARES 

Será respeitado todas as diretrizes estabelecidas pela Secretaria 

Municipal de Saúde, responsável pela gestão do serviço, em conformidade como critérios 

e regimentos determinados pela Ministério da Saúde. 

 

 

4.  IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

 

4.1. Classificação de Risco e Acolhimento à Demanda Espontânea 

 

Organização da demanda na atenção primária 

A organização da demanda na Unidade de Saúde da Família deve ser 

planejada e analisada por toda a equipe da unidade, considerando as características 

epidemiológicas, demográficas e sociais da população os aspectos do território, bem como a 

capacidade instalada da unidade e a capacidade dos profissionais, para que as atividades 

coletivas e individuais sejam programadas de forma mais adequada às necessidades da 

população local. 

Para organizar a demanda, é necessário prever espaço e tempo tanto 

para a demanda programada, quanto para a demanda espontânea, incluindo aí o acolhimento 

às urgências, de forma que elas se complementem, dando respostas às necessidades dos 

usuários e aumentando a resolutividade dos serviços da Atenção Primária. Para que haja 

efetiva organização da demanda, é necessária ampla discussão envolvendo todos os 

trabalhadores da unidade de saúde e a participação da comunidade na tomada de decisão. 

O atendimento à demanda espontânea e o acolhimento às urgências 

em uma USF diferencia-se do atendimento em uma unidade de Pronto Atendimento por 

trabalhar em equipe, ter conhecimento prévio da população, registros em prontuário, 
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possibilitar o retorno com a mesma equipe de saúde e estabelecer vínculo, o que caracteriza 

a continuidade do cuidado, e não somente um atendimento pontual. 

A forma de organização da demanda e o acolhimento às urgências 

poderão ser diferentes de uma unidade para outra, pois não há uma única forma de 

organização do serviço. É necessário que em todas as situações sejam avaliados os riscos a e 

queixa do usuário, descartando a possibilidade de uma situação de urgência ou emergência 

deixar de ser atendida ou encaminhada desnecessariamente a um serviço de referência. Essa 

forma de avaliação deve levar em consideração tanto o risco biológico como o grau de 

sofrimento do usuário para se definir a prioridade de atendimento e para a tomada da decisão 

da equipe. 

É importante assegurar e pactuar de forma consciente com os usuários 

que a forma de organização visa facilitar a identificação de prioridades e dar resposta a todos 

que procuram a unidade, e não transformar o serviço em uma unidade de Pronto 

Atendimento, em que tudo será traduzido como prioridade. 

A forma de organização da demanda espontânea deverá ser 

permanentemente avaliada e, se necessário, adaptada pela Equipe de Saúde da Família. Com 

o tempo, a equipe aumenta a capacidade de intervenção, aumenta o vínculo com a população 

adscrita, e as demandas dessa população podem mudar, exigindo outras intervenções ou a 

programação de atividades que possam contemplar de forma mais adequada às necessidades 

daquela população. 

Os profissionais de Saúde Bucal deverão ser envolvidos no 

acolhimento à demanda espontânea e as urgências odontológicas, avaliando os riscos 

envolvidos e a necessidade de atendimento na Atenção Primária ou encaminhamento a um 

serviço de referência odontológica – CEO. 
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As equipes de Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) deverão dar 

apoio técnico às Equipes de Saúde da Família vinculadas, na realização dos atendimentos de 

urgência/emergência e nos encaminhamentos aos serviços de referência, a exemplo do CAPS, 

Centros de Reabilitação, PSM, entre outros, a fim de garantir a resolutividade da Atenção 

Primária. 

Os serviços de Atenção Primária dever ter espaço para o atendimento 

não agendado e não programático, caso contrário, correm o risco de se tornarem instituições 

burocratizadas, de portas fechadas ou apenas entreabertas. 

 

 

4.2 - Classificação de risco e identificação de vulnerabilidades no atendimento à demanda 

espontânea na Atenção Primária. 

 

Algumas formas de organização da demanda que ainda são utilizadas 

nos serviços de Atenção Primária podem dificultar o acesso dos usuários a USF. Como, por 

exemplo, podem ser citados: distribuição de senhas para o atendimento da demanda 

espontânea, horário restrito para o acolhimento, agendamento exclusivo de consultas por 

patologia (dia do hipertenso, do diabético, etc.) ou por ciclos de vida (dia da criança, do idoso, 

da gestante), fazendo com que outras pessoas que não se enquadram nessas definições não 

sejam atendidas. Essas formas de organização privilegiam o serviço, e não o acesso ou a 

necessidade do usuário. 

A classificação de risco é uma forma dinâmica de organizar a demanda 

espontânea com base na necessidade de atendimento, sobretudo nos casos de urgência e 

emergências. Por meio da classificação de risco, o profissional da saúde avalia e direciona os 

usuários que procuram uma atenção para a forma de atendimento mais adequado e 

equânime. De forma geral, um método de triagem tenta fornecer não um diagnóstico, mas 
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uma prioridade clínica, o que facilita a gestão da demanda espontânea e, consequentemente, 

permite que haja impacto na história natural de doenças agudas graves e potencialmente 

fatais, que, se não atendidas como prioridade, podem levar à morte, como por exemplo, crise 

anafilática. 

Dessa forma, a inserção da classificação de risco no processo de 

trabalho da ESF permite cumprir seus princípios e reforçar os pilares para consolidação do 

SUS, além de consagrar as diretrizes do Programa Nacional de Humanização. 

O objetivo da classificação de risco é avaliar os pacientes desde a sua 

chegada ao serviço, priorizar o atendimento dos casos mais graves, para assim reduzir a 

morbimortalidade das doenças mais graves e, com isso, a iatrogênia da gestão dos serviços, 

devido a um processo de trabalho pouco humanizado e sem equidade. Assim, a partir do 

diagnóstico rápido proporcionado por essa ferramenta, quebram-se algumas práticas de 

organização do atendimento pouco humanizadas, conforme citado anteriormente. 

 

Para que essa ferramenta tenha real aplicabilidade, os serviços de 

saúde da Atenção Primária precisam estar organizados e dispor de alguns pré requisitos: 

 

• Organizar o processo de trabalho das equipes de saúde, para estarem preparados a 

avaliar, organizar e absorver a demanda espontânea, segundo a filosofia da classificação de 

risco, considerando também as vulnerabilidades as quais a população assistida apresenta; 

•     Adotar o protocolo que mais atenda a realidade da população assistidas pelas equipes 

da Atenção Primária; 

•  Capacitar às equipes que trabalham com o acolhimento para o entendimento adequado 

do protocolo adotado.  
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• Contar com o apoio dos serviços de remoção e referência. Para tanto, os serviços de saúde 

que estão diretamente ligados ao atendimento dos casos de urgência e emergência 

precisam conhecer, compreender e adotar a assistência com classificação de risco; 

 

• O modelo a ser utilizado é a classificação de risco segundo o protocolo de Manchester, 

onde seleciona os pacientes com maior prioridade, sem fazer quaisquer presunções sobre 

o diagnóstico. Assim as decisões tomadas no primeiro contato seguem cinco passos: 

• Identificação do problema: queixa principal ou principais 

sinais/sintomas identificados pelo paciente ou pelo profissional de 

saúde. Ao identificar a condição apresentada, o profissional deve 

identificar discriminadores (risco de morte, dor, hemorragia, estado de 

consciência, temperatura, etc.) que permitam o reconhecimento das 

prioridades clínicas. 

• Coleta e análise de informações: a coleta e análise de informação 

relativa ao problema identificado permitem a determinação da 

prioridade real. Os fluxogramas estruturam esse processo mostrando 

discriminadores para cada nível de prioridade. 

• Avaliação e seleção de uma alternativa: o profissional deve, a partir do 

passo anterior, selecionar os discriminadores, de acordo com a condição 

do paciente. Com isso, o profissional consegue identificar qual a maior 

prioridade clínica. 

• Implantação da alternativa selecionada: o resultado dos passos 

anteriores é a tomada da decisão. Esse passo leva à atribuição da 

prioridade de atendimento a queixa do paciente. A tabela abaixo mostra 

a escala de prioridade de atendimento. 

 

Escala de triagem de Manchester dos casos de urgência. 
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Prioridade Graduação Cor Tempo alvo para o 
atendimento médico 

1 Emergência Vermelho Imediato 

2 Muito urgente Amarelo 10 minutos 

3 Pouco urgente Verde Até 24 h 

4 Não urgente Azul Agendamento eletivo 

 

 

Exemplos de situações em cada nível de atendimento 

Emergência Muito Urgente Pouco Urgente Não Urgente 

 

✓ Politraumatismo grave – 
Lesão grave de um ou mais 
órgãos e sistemas; 

✓ Queimaduras com mais de 
25% de área de superfície 
corporal queimada; 

✓ Trauma Crâneo Encefálico 
grave; 

✓ Estado mental alterado ou 
em coma ECG <12; história 
de uso de drogas. 

✓ Comprometimento da 
Coluna Vertebral; 

✓ Desconforto respiratório 
grave; 

✓ Dor no peito associado à 
falta de ar e cianose; 

✓ Perfurações no peito, 
abdome e cabeça; 

✓ Crises convulsivas (inclusive 
pós-crise); 

✓ Intoxicações exógenas; 

✓ Tentativas de suicídio; 

✓ Anafilaxia ou reações 
alérgicas associadas a 
insuficiência respiratória; 

✓ Hipoglicemia (Glicemia < 
50mg/dl); 

✓ Hiperglicemia (Glicemia > 
250 mg/dl); 

✓ Alterações de Sinais Vitais 
em pacientes sintomático: 

     Pulso > 140 ou < 45 

 

✓ Politraumatizado sem 
alterações de sinais vitais; 

✓ Cefaleia acompanhada de 
sinais ou sintomas 
neurológicos; 

✓ Trauma cranioencefálico leve; 

✓ Diminuição do nível de 
consciência; 

✓ Alteração aguda de 
comportamento – agitação, 
letargia ou confusão mental; 

✓ História de Convulsão – 
convulsão nas últimas 24 
horas; 

✓ Dor torácica intensa; 

✓ Crise asmática; 

✓ Diabético apresentando – 
sudorese, alteração do estado 
mental, visão turva, febre, 
vômito, taquipnéia, 
taquicardia; 

✓ Desmaios; 

✓ Estado de pânico, overdose; 

✓ Alterações de Sinais Vitais em 
pacientes sintomático  

FC < 50 ou < 140 
PA < 90 ou > 240 

✓ História recente de melena ou 
hematêmese ou enterorragia 
com PA sistólica, 100 ou FC > 
120; 

✓ Epistaxe com alteração de 
sinais vitais; 

 

✓ Idade superior a 60 
anos; 

✓ Pacientes 
escoltados; 

✓ Pacientes doadores 
de sangue; 

✓ Deficientes físicos; 

✓ Retornos com 
períodos inferior a 
24 horas devido a 
não melhora do 
quadro; 

✓ Impossibilidade de 
deambulação; 

✓ Asma fora de crise; 

✓ Enxaqueca – 
pacientes com 
diagnóstico 
anterior de 
enxaqueca; 

✓ Dor de ouvido 
moderada a grave; 

✓ Dor abdominal sem 
alteração de sinais 
vitais; 

✓ Sangramento 
vaginal sem dor 
abdominal ou com 
dor abdominal 
leve; 

✓ Vômitos e diarreias 
sem sinais de 
desidratação; 

 

✓ Queixas crônicas 
sem alterações 
agudas; 

✓ Procedimentos 
como: Curativos, 
trocas ou 
requisições de 
receitas médicas, 
avaliação de 
resultados de 
exames, 
solicitações de 
atestados 
médicos; 
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     PA diastólica > 130 
mmHg 
     PA sistólica < 80 mmHg 
     Fr > 34 ou <10 

✓ Hemorragias não 
controláveis; 

✓ Infecções graves – febre, 
exantema petequial ou 
púrpura, alterações do nível 
de consciência. 

 

✓ Dor Abdominal intensa com 
náusea e vômitos, sudorese, 
com alteração de sinais vitais; 

✓ Sangramento vaginal com dor 
abdominal e alteração de 
sinais vitais; 

Náusea / Vômitos e diarreias 
persistentes com sinais de 
desidratação grave; 

✓ Desmaios / Febre alta (39/40 º 
C); 

✓ Entorses, luxações + dor; 

✓ Intoxicação exógena sem 
alteração de sinais vitais; 

✓ Vítimas de abuso sexual; 

✓ Imunodeprimidos com febre; 

✓ História de 
convulsão sem 
alteração de 
consciência; 

✓ Lombalgia intensa 

✓ Abcessos; 

✓ Distúrbios 
neurovegetativos; 

✓ Intercorrências 
ortopédicas; 
 

 

4.3 - Fluxograma geral de atendimento com classificação de risco 

 

                                                        

                                  

                                                                                         SIM 

 

                                   NÃO 

                                                                                         SIM 

 

                                    

     NÃO 

                                   

 

                                      NÃO 

 

 

 

 

Usuário chega 

Encaminhar para 

Atividade agendada 

Vacina 

Inalação 

Encaminhar usuário para 

setor requerido 

Farmácia 

Coleta 

Procedimento 

Encaminhar o usuário 
para um espaço 
Adequado para a 

escuta 

Escutada demanda do usuário; 
Avaliação do risco biológico e vulnerab. 
Discussão com a equipe se necessário 

Definição da oferta de cuidado com 
base nas necessidades do usuário 

e no tempo adequado. 
 

Atend. imediato Atendimento médico, enfermagem, odonto 
em tempo que considere riscos 

vulnerabilidade. 
Permanência em observação, se necessar. 

Remoção ou encaminhamento 
para outro serviço. 

 

Usuário tem 

 Consulta 

 agendada 

Precisa de 

atendimento 

Específico 

na unidade 
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                                                            SIM 

                                                         

                                     NÃO 

                                                      NÃO                                            NÃO                                                                                                             

 

                                           SIM 

                                                                                                                                                                 SIM 

 

                                    

PROPOSTA - Modelo de impresso para ser utilizado na escuta qualificada 

 

 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

UBS/ PSF _____________________________________________ Nº PRONTUARIO 

__________________ 

Nº CECAM______________DATA DE ATENDIMENTO ____/____/________  HORA: 

______:______MIN. 

NOME:_______________________________________________________DT NASC 

____/____/______ 

P.A.= ____X_______ P.=_______bpm.  T.=_____ºC  Glicemia=_____mg/dl Escala de dor: 

(________/10) 

Queixa:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________ 

Início dos 

sintomas::____________________________________________________________________ 

Em 10 min. 

No mesmo dia 

Eletivo 

Orientação; 
Encaminhamento seguro 
com responcibilização; 

Avaliação da continuidade do cuidado, 
com programação oportuna de ações; 

Discussão do caso com a 
 equipe de referência do usuário 

Orientação específica e/ou sobre as ofertas da unidade; Adiantamento das 

ações previstas em protocolo; Agendamento de consultas; Discussão de 

caso com a equipe de referência do usuário; 

Encaminhamento/orientações/programa intersetorial; 

Encaminhamentos para outro ponto de atenção; 

 

 

O problema é 

agudo? 

Usuário é da 
área de 

abrangência

? 

Usuário é da 
Área de 

abrangência? 
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Classificado como: (   )vermelho - emergência  (   )amarelo – muito urgente    (   )verde – pouco 

urgente             (   )azul – não urgente 

CONDUTA:      (   )consulta                       (   )agendamento de consulta                    (   )orientações  

            (   )encaminhamento para outro serviço:_________________________ 

__________________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO DO PROFISSIONAL 

 

 

 

4.4 - Monitorização e avaliação: a prioridade clínica pode mudar, por isso, faz-se necessário 

que o paciente seja reavaliado de forma continuada. 

 

4.5 - O papel da enfermagem no processo de classificação de risco. 

 

Segundo o protocolo de Manchester, o principal papel do enfermeiro 

na classificação de risco é a atribuição da priorização exata aos doentes. Ou seja, o enfermeiro 

deve ser o responsável pelo primeiro contato clínico e, por isso, tem que se tornar excelente 

na avaliação rápida, o que envolve a tomada rápida de decisões e a delegação de tarefas 

apropriadas. 

Faz parte do trabalho da equipe de enfermagem com a demanda espontânea: 

● Prestar ou facilitar os primeiros socorros; 

● Prestar informações gerais a respeito dos serviços da unidade e, especificamente do 

atendimento a demanda espontânea, o que diminui a ansiedade dos usuários; 

● Promover ações preventivas individuais ou coletivas; 

● Gerir a sala de espera. Após o primeiro contato e primeira avaliação, os pacientes devem 

ser informados a respeito do tempo de espera e, dependendo do caso, serem reavaliados, 

considerando a dinâmica do processo de avaliação de risco.  
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● Organizar a disposição dos pacientes no serviço, de modo a acomodar pacientes que 

necessitam permanecer no serviço para observação, ou para administração de medicação, ou 

seja, estejam esperando remoção para outro serviço, ou que sejam SUSpeitos de doenças 

infectocontagiosas de transmissão aera. 

 

- Identificação das vulnerabilidades 

 

Para a Atenção Primária de Saúde, a classificação de risco é importante 

tanto para a sua finalidade básica (classificar as urgências e emergências clínicas), quanto para 

oportunizar o diagnóstico das vulnerabilidades que uma comunidade, uma família ou um 

paciente apresenta. Assim, por exemplo, uma criança que sofre maus tratos domiciliares pode 

procurar o serviço devido a uma queimadura de cigarro intencional, o que não caracteriza 

uma urgência clínica, mas uma situação de vulnerabilidade que deverá ser acompanhada por 

toda a equipe, e até por instituições, como, conselho tutelar, escola, etc. Logo, esse caso, 

apesar de ser classificado inicialmente como verde/pouco urgente, apresenta um grande risco 

na questão de vulnerabilidade social e demandará diversas ações multiprofissionais, sendo 

que essas ações dever ser desencadeadas durante o acolhimento para que tal oportunidade 

de intervenção não venha a ser perdida. 

 

Essa metodologia de abordagem, mesclando a classificação de risco 

com vulnerabilidade social, ressalta a relevância do papel da Atenção Primária a Saúde na 

atenção a demanda espontânea, tendo em vista a necessidade de uma intervenção 

longitudinal com envolvimento Inter setorial, o que ficaria bastante comprometida em outros 

tipos de serviços, como em Prontos Socorros e Unidades de Pronto Atendimento. 

 

5.  FLUXO UNIDIRECIONAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE 

 

É possível afirmar que, excluindo os componentes tecido (máscara, 

gaze e algodão, por exemplo) e matéria orgânica (restos alimentares de pacientes, 



 

 
 

200 
 

principalmente),  aproximadamente 80% dos RSS de um hospital são resíduos comuns e 

podem ser aproveitados. Diante disto, um novo é possível, e necessário, para o gerenciamento 

dos resíduos de serviços de saúde. 

 

Tem por objetivo estabelecer os procedimentos para o gerenciamento 

de resíduos provenientes da unidade baseando-se nos princípios da não geração de resíduos 

e na minimização da geração de resíduos, que aponta e descrevem as ações relativas ao seu 

manejo, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 

coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento e disposição final, bem como à 

proteção e preservação à saúde pública, ao meio ambiente e à saúde e segurança do 

trabalhador. 

Tem por objetivo ainda, estimular a reciclagem dos resíduos comuns. 
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6 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS UNISAU 

 

A UNISAU entende que a organização é a base fundamental de 

sustentabilidade de qualquer serviço, atividade ou sistema de produção de trabalho. Estará 

diretamente relacionada com a funcionalidade dos serviços, tendo por objetivo o 

gerenciamento eficiente e eficaz. 

 

Dessa forma, um serviço organizado gerará resolubilidade, otimizará 

tempo e recursos, além de refletir positivamente na credibilidade da instituição, setor/serviço, 

sistema de saúde e usuário, favorecendo a todos os envolvidos no processo. 

 

Para organizar os serviços, partir-se-á, inicialmente, do planejamento 

para conhecer a realidade e a funcionalidade, identificar problemas, processos de trabalho, 

fluxo de informações, Sistema de Informação, mecanismo de controle e avaliação, atividades 

desenvolvidas, forma de execução, canais de articulação, comunicação e informação, 
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demandas, para adequar os recursos, visando melhor eficiência na gestão e no atendimento 

às demandas requeridas. 

 

Aspectos a Serem Considerados 

 

Para a organização do serviço, deverão ser observados alguns 

pressupostos básicos. Dentre eles destacam-se: 

 

• Estrutura organizacional que permita um bom desempenho em relação às funções 

básicas; 

• Capacidade de interagir, de forma permanente, para a busca da adequação da 

estrutura e processos, diante das circunstâncias;  

 

• Gestão orientada para resultados, de forma planejada e com objetivos criteriosamente 

construídos. 

 

Vantagens de Um Serviço Organizado 

 

Um serviço estruturado e organizado viabilizará bons e mensuráveis 

resultados, como: 

 

• Regularidade no abastecimento e a disponibilidade dos produtos no momento 

requerido, em quantidade e qualidade; 

• Melhoria do acesso; 

• Credibilidade no serviço de saúde e na instituição parceira; 

• Diminuição das perdas, desperdícios e a má utilização dos recursos; 

• Registro dos processos de trabalho; 

• Base de dados de suporte e apoio à gestão; 

• Cumprimento de normas e procedimentos; 
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• Acompanhamento, avaliação e intervenção eficiente; 

• Garantia da qualidade dos serviços e do atendimento ao usuário. 

 

Procedimentos Básicos para um Serviço Organizado 

 

• Conhecer a estrutura organizacional, os níveis de hierarquia, as competências, as 

atribuições, as normas, os procedimentos e as formas de controle e avaliação; 

• Identificar responsabilidades, ou seja, quem faz o quê, como, quando e com qual e 

periodicidade; 

• Conhecer os processos de trabalho, forma de execução, fluxo de informações e 

demandas, interfaces, atividades desenvolvidas, em desenvolvimento, necessidades ou não 

de intervenção, de mudanças de funções, de práticas e/ou de pessoas; 

• Identificar os recursos humanos, número de pessoal, perfil profissional, 

compatibilidade com a função, nível de satisfação do pessoal, demandas e relações no 

trabalho; 

• Realizar oficina de trabalho com a equipe que será envolvida neste processo para 

discutir, ouvir sugestões, avaliar necessidades de redefinição de processos de trabalhos e 

repensar atribuições, de acordo com habilidades e perfis profissionais identificados; 

• Elaborar Plano de Trabalho, com definição clara de objetivos, metas, prazo de 

execução, responsáveis, incluindo a sensibilização e motivação da equipe; 

• Elaborar cronograma de atividades, forma de acompanhamento e avaliação dos 

resultados; 

• Definir parâmetros e/ou instrumentos de controle e avaliação de resultados; 

• Estabelecer indicadores de desempenho para o serviço e para a equipe; 

• Desenvolver Sistema de Informação eficiente e eficaz, para o gerenciamento das 

ações; 

• Implantar sistema de qualidade, que possibilite a melhoria dos serviços; 

• Elaborar manual de normas e procedimentos operacionais, para harmonizar 

procedimentos e condutas. 
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Estrutura Administrativa 

 

Um serviço organizado exigirá uma estrutura administrativa eficiente 

que possibilitará à elaboração de relatórios gerenciais, a manutenção de um sistema de 

informação eficiente (possibilitando uma gestão da informação a contento), a distribuição de 

tarefas de acordo com o perfil técnico e a estruturação de manuais e normas de 

procedimentos, nos quais constem todas as atividades, forma de execução, instrumentos 

gerenciais, padronização de formulários, normas administrativas, com a explicitação de toda 

funcionalidade do serviço. 

 

Manual de Normas e Procedimentos 

 

Para contemplar a organização do serviço, a UNISAU estabelecerá um 

conjunto de normas e procedimentos e assegurará seu fiel cumprimento. Ressalta-se que, 

para executarem bem suas tarefas, as pessoas precisam de direcionamento, a fim de que se 

sintam seguras e não tomem atitudes individualizadas para cada situação. 

O conjunto de normas e procedimentos deverá ser elaborado de forma clara e objetiva, para 

todas as atividades e serviços.  

 

Elaboração de Manuais 

 

A UNISAU exorta que os Manuais são documentos práticos que 

servirão de orientação para a execução de todas as etapas dos processos de trabalho, de 

acordo com os critérios estabelecidos e responsabilidades atribuídas. 

 

- Estrutura Dos Manuais 

Um manual deverá ser prático, didático, objetivo, de fácil acesso e compreensão. 
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- Aplicabilidade 

Para que um manual tenha aplicabilidade, algumas estratégias deverão ser desenvolvidas: 

• Sensibilização da equipe: a UNISAU  DE   mostrará a importância e as vantagens da 

utilização do Manual, sensibilizando as Equipes para que assumam compromisso para a sua 

adoção e utilização; 

• Credibilidade: a UNISAU garantirá aos profissionais que o processo será acompanhado 

e avaliado sistematicamente; 

• Acompanhamento e avaliação: a UNISAU designará um responsável, para acompanhar 

e avaliar o processo, além de, periodicamente, promover eventos para avaliação das ações e 

atualização do manual; 

• Treinamento: a UNISAU  DE   treinará as Equipes, objetivando o esclarecimento de 

dúvidas, e também fará os ajustes necessários ou estabelecerá prazos para a  atualização 

do Manual, quando necessário; 

Instrumentos gerenciais/formulários: a UNISAU    entende que são modelos de documentos 

que deverão ser periodicamente atualizados, de acordo com o prazo estabelecido para revisão 

e deverão constar como anexos no Manual de Normas e Procedimentos. 

 

Normas 

Serão regras que a UNISAU estabelecerá com a finalidade de 

disciplinar os procedimentos, ordenar os serviços, harmonizar condutas no trabalho, o modo 

de execução das tarefas, forma de acompanhamento e controle das ações. 

 

Procedimentos 

 

Será a descrição detalhada, passo a passo, de uma atividade ou 

operação. Serão as orientações de como executá-las. Deverão ser estabelecidos 

procedimentos para todas as atividades, forma de acompanhamento e avaliação.  
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Equipamentos e Materiais 

 

A UNISAU disporá de equipamentos e materiais, em quantidade e 

qualidade apropriadas, e condições adequadas e em conformidade com o pactuado para o  

funcionamento, podendo ser incluído: 

 

• Sistema de manutenção preventiva e corretiva; 

• Cadastro dos equipamentos, com o número do patrimônio; 

• Cronograma de manutenção e limpeza; 

• Registro de datas de manutenção, em especial os extintores. 

Organização dos Serviços Administrativos 

 

A organização das atividades de apoio deve considerar que a atividade 

finalística da unidade consiste no atendimento de casos graves (risco de morte) que 

necessitam de todos os recursos possíveis para o atendimento resolutivo e rápido. As 

atividades de suporte como Segurança, Limpeza, Almoxarifado, Apoio Logístico e 

Administração/Gerência serão executadas e implementadas a partir do primeiro mês da 

execução do Projeto.  

 

As unidades contarão com um coordenador geral que será responsável 

por:  

 

- chefia imediata da equipe de auxiliares administrativos, recepcionistas, telefonistas, 

motoristas, serviços gerais, copeiros, arquivistas, almoxarifes e técnicos de informática;  

- fluxo de documentos para SMS e Instituto  - UNISAU  DE  ;  

- encaminhamento das fichas de avaliação de desempenho dos profissionais contratados;  

- convocação dos membros das distintas comissões;  

- interlocução semanal com o supervisor administrativo da unidade;  

- organização e encaminhamento das solicitações de compras;  
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- solicitação de serviços de manutenção predial e de equipamentos;  

- monitoramento de indicadores;  

- monitoramento do provisionamento orçamentário mensal das unidades.  

 

A administração também se dedicará às atividades gerenciais que 

requerem conhecimentos e habilidades que passam pelas dimensões técnica, administrativa, 

política e psicossocial. Tais dimensões possuem significados próprios, permitindo caracterizar 

não um único estilo de gerência eficaz, mas, qualidades que devem permear a ação do 

gerente. Apesar de já ser do conhecimento comum que um bom técnico não será, 

necessariamente, um bom gerente, também não é possível um bom gerente sem 

conhecimento específico do trabalho gerenciado. Não se esperam conhecimentos de 

especialista, mas, um conhecimento que o legitime, diante de seus subordinados, podendo, 

inclusive, constituir fonte de prestígio.  

 

As principais atribuições do gerente são:  

- planejar;  

- organizar;  

- coordenar;  

- controlar e avaliar o trabalho para que a organização possa atingir seus objetivos.  

 

Portanto, uma das dimensões importantes na gerência é o 

comprometimento com a tarefa organizacional e o trabalho de envolver seus subordinados 

nessa tarefa. Fazer com que cada um desempenhe seu papel, e assuma um compromisso 

conjunto de produzir um serviço de saúde que satisfaça às necessidades da população.  A 

UNISAU disponibiliza os seguintes setores para apoio da administração: 

  

Gerência de Projetos: responsável pelo planejamento, coordenação e administração dos 

recursos financeiros envolvidos no Projeto, incluindo a formalização e acompanhamento dos 

Termos de Parceria e dos projetos/programas na área da saúde.  
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Coordenação de Recursos Humanos: acompanhamento do pagamento das garantias 

trabalhistas dos profissionais contratados como o vale-transporte, FGTS, INSS, entre outros, 

incluindo o recrutamento, seleção e avaliação de desempenho.  

Supervisor Administrativo: profissional encarregado de intermediar e buscar soluções para 

problemas e dificuldades que surgirem na execução do Projeto. Assessora o gerente em todos 

os assuntos afeitos ao desenvolvimento/execução dos projetos/programas. 

Setor de compras: responsável pela celebração e acompanhamento dos contratos de 

prestação de serviços e de compras.  

 

 

Gestão Financeira 

 

O planejamento orçamentário será a principal ferramenta utilizada na 

gestão financeira das unidades de saúde. 

 

Sua elaboração será feita pelo Grupo de Planejamento Orçamentário 

(GPO), de acordo com as metas e as premissas determinadas pelo Contato de Gestão e sua 

utilização, como sustentação das estratégias e dos planos de operação.  

 

Para a elaboração do orçamento de custeio, considera-se a seguinte 

composição dos grupos de despesas: recursos humanos, benefícios, material de consumo e 

serviços de terceiros/despesas diversas.  

 

O controle e acompanhamento da execução orçamentária são feitos 

mensalmente (orçado X realizado) e administrados em vários níveis. Os gastos excedentes são 

seguidos de justificativas e efetivados depois de validação pela Diretoria.  

 

Gestão de Materiais e Logística  
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A gestão de materiais é realizada pela equipe de suprimentos composta por profissionais 

habilitados e com conhecimento abrangente, onde: 

 

● Elabora o plano de compras; 

● Planejamento das compras programadas; 

● Controla e gerencia o cadastro de itens; 

● Avalia os indicadores de estoque; 

● Analisa as quantidades e valores dos pedidos colocados x orçamento disponível; 

● Analisa o custo de novas aquisições; 

● Analisa comercialmente novos fornecedores; 

Quando da aquisição de serviços ou compras de Materiais, sera 

respeito o que orienta e direciona o Regimento de Contratações (para aquisições/compras, 

vendas/alienações, realização de obras e prestação de serviços). 

 

 

6.1. MANUAL DE CONTRATAÇÕES 

 

Título I – Disposições Gerais 

 

Artigo 1º. O presente regulamento de contratações tem por finalidade 

estabelecer normas, rotinas, critérios e procedimentos gerais para aquisições/compras e 

alienações/vendas, de bens ou serviços, nos termos do Artigo 34, parágrafo primeiro, e do 

Artigo 57, de seu Estatuto Social. 

Parágrafo único. A aquisição/compra de materiais de consumo, 

insumos ou bens permanentes, móveis ou imóveis, dentre outros, bem como sobre a 

realização de obras e reformas, quanto à prestação de serviços e ainda no que se refere às 

vendas/alienações de bens de interesse da UNISAU serão regidos por este Regulamento. 
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Artigo 2º. Este Regulamento será de aplicação obrigatória para 

contratações de quais quer espécies, especialmente quando envolver a gestão de recursos 

públicos ou sujeitos a prestação de contas obrigatória ou fixada obrigacionalmente, para o 

que poderão ser fixadas exigências adicionais, sempre que necessário. 

Parágrafo único. A UNISAU adotará práticas de gestão administrativa 

e de controle necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de 

benefícios e vantagens pessoais, em decorrência da participação nos processos decisórios, 

podendo estabelecer manuais e práticas de auditoria e compliance. 

 

Artigo 3º. As contratações serão centralizadas, preferencialmente, no 

Departamento de Contratações da matriz da UNISAU, subordinado à Diretoria Executiva, nos 

termos do Artigo 57, do Estatuto Social. 

Parágrafo único – No caso de constituição de filiais, ou para assegurar 

a eficiência dos processos tratados neste Regulamento, poderão ser delegadas atribuições a 

Departamentos Regionais de Contratações, sujeitos a integração e fiscalização pelo 

Departamento Central e pela Diretoria, a qualquer tempo, podendo ter suas atribuições 

avocadas, sempre que necessário. 

 

Artigo 4º. Os procedimentos reger-se-ão pelos princípios básicos da 

impessoalidade, objetividade, razoabilidade/proporcionalidade e economicidade, 

compatibilizando-se com aqueles da legalidade, moralidade, probidade e eficiência, 

permeados pela busca permanente de qualidade, durabilidade, inovação e sustentabilidade. 

 

Título II – Definições 

 

Artigo 5º. Para fins do presente Regulamento, considera-se: 

I - Compra - toda aquisição de bens, para fornecimento de uma só vez 

ou parceladamente; 
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II – Alienação – é o ato ou efeito de alienar uma propriedade ou um 

bem, ou ceder para outrem a sua posse; 

III - Obra - toda construção, reforma, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

IV - Serviço - prestação de qualquer trabalho intelectual, técnico ou 

manual, quando não contemplados na definição de obra. 

 

Título III – Do Procedimento para as Contratações 

 

Artigo 6°. O cumprimento das normas deste Regulamento destina-se 

a selecionar, dentre as propostas apresentadas, a mais vantajosa para a UNISAU no 

atingimento de suas finalidades associativas e contratuais. 

 

Artigo 7°. O Departamento de Compras deverá interagir com os 

demais Departamentos, das áreas técnica, jurídica e financeira, dentre outras, para fins de 

assegurar a regularidade e efetividade do procedimento. 

Parágrafo primeiro. As solicitações de contratações deverão ser 

subsidiadas pelo Departamento Técnico competente, sempre que possível justificadamente e 

com estimativa. 

Parágrafo segundo. Será realizada, sempre que possível, pesquisa 

prévia de preços, por meio de cotações sobre o valor dos bens, obras e serviços, para fins de 

assegurar condições de negociação e contratação com a maior vantajosidade esperada, que 

serão documentadas ou certificadas no processo respectivo. 

Parágrafo terceiro. Quando não houver referências suficientes no 

mercado dos preços a serem praticados, poderão ser obtidas informações sobre contratações 

e valores anteriormente praticados pelo fornecedor dos serviços pretendidos, ou mesmo de 

contratações anteriores realizadas pela UNISAU, observadas as correções inflacionárias e de 

índices oficiais de preços no período. 
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Parágrafo quarto. As contratações deverão ser compatibilizadas com 

a disponibilidade orçamentário-financeira, identificável junto ao Departamento Financeiro. 

Parágrafo quinto. As minutas dos contratos e anexos deverão ser 

prévia e preferencialmente submetidas à análise do Departamento Jurídico, em caráter não 

vinculante, antes da assinatura pela Diretoria Executiva. 

Parágrafo sexto. Serão exigidos, dentre outros documentos, para fins 

de efetivar a contratação: 

a) para pessoas físicas autônomas, cópias de R.G., de C.P.F, 

de comprovante de endereço, de comprovante de inscrição no INSS, de CCM, de 

comprovante de inscrição junto a órgão de classe e CNH, estes quando necessário;  

b) para pessoas jurídicas, de cópia do contrato ou estatuto 

social, de certidões de regularidade fiscal municipal, estadual e federal, quando 

aplicáveis, bem como junto ao FGTS e registros junto a órgãos de classe ou fiscalização, 

quando exigidos por lei, bem como alvarás de instalação/funcionamento e 

certificações, inclusive ambientais, sempre que necessário ou no interesse da UNISAU. 

 

Artigo 8º - O regime de contratações procurará seguir, 

preferencialmente e dentro de critérios de razoabilidade e efetividade, o fluxo e ordem das 

solicitações, observada, sempre que possível, a maior antiguidade do pedido. 

Artigo 9º. Nos procedimentos de contratação será diferenciado o 

regime entre rotina, para os casos habituais ou programados, em que se disponha de estoque 

ou de prestador executando devidamente a obra ou serviço; ou de urgência, para os casos 

imprevistos, imprevisíveis ou de implantação de projetos e serviços pela UNISAU, sempre que 

assim se mostrar necessário; ou ainda colaboração, para as contratações de dirigentes 

executivos junto às diretorias e/ou membros de equipes técnicas para implantação ou 

responsabilidade técnica sobre projetos a serem desenvolvidos e/ou executados pela 

UNISAU. 

Parágrafo único. O setor requisitante deverá informar, no mínimo e 

obrigatoriamente, a necessidade e justificativa da contratação e o regime a ser adotado. 
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Artigo 10º - Para as contratações em regime de urgência poderá ser 

dispensada a pesquisa prévia de preços, especialmente, embora não se limitando, aos 

seguintes casos: 

a) de aquisições/compras de medicamentos, em regime de 

urgência ou por decisão judicial ou administrativa; 

b) de manutenção ou reforme de unidades prediais ou 

estabelecimentos, desde que configure risco iminente à segurança dos colaboradores e/ou 

usuários; 

c) de casos fortuitos ou de força maior, ou seja, fatos e/ou 

ocorrências imprevisíveis ou de difícil previsão, que gera um ou mais efeitos e/ou 

consequências inevitáveis que demandem pronta intervenção resolutiva da UNISAU; 

d) para contratações iniciais em período de implantação e 

viabilização de projetos. 

 

Artigo 11. A Diretoria responsável poderá modificar o regime de 

contratação, de modo motivado, sempre que discordar da classificação inicial. 

 

Artigo 12. Considera-se menor custo, para fins de vantajosidade da 

contratação, aquele que resulta da verificação e comparação do somatório de fatores 

utilizados para determinar o menor preço avaliado, preferencialmente observado o critério 

do menor preço monetário, sem prejuízo da qualidade mínima pelo bem ou serviço 

expectado. 

Parágrafo único. Além de termos monetários, poderão ser 

observados, cumulativamente ou não, os seguintes aspectos:  

I. Custos de transporte e seguro até o local da entrega; 

II. Forma de pagamento;  

III. Prazo de entrega;  

V. Durabilidade do produto;  
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VII. Disponibilidade de serviços;  

X. Assistência técnica;  

XI. Garantia dos produtos.  

 

Título IV – Da Diversidade das Contratações 

 

Artigo 13. As contratações poderão ser de diversas categorias 

conforme a necessidade para fins de aquisição, realização ou alienação. 

Parágrafo primeiro. Considerar-se-á material de consumo qualquer 

bem que atenda às necessidades operacionais. 

Parágrafo segundo. Considerar-se-á bem permanente todo 

equipamento, mobiliário ou infraestrutura que atendam a necessidade predial. 

Parágrafo terceiro. Considerar-se-á contratação de serviço toda 

atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse da UNISAU, por meio de 

processo de terceirização, envolvendo áreas como: instalação, montagem, operação, 

conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação, publicidade, seguro, 

consultoria e assessoria especializada, hospedagem, alimentação, serviços técnicos 

especializados, produção artística, serviços gráficos, bem como obras civis, englobando 

construção, reforma, recuperação ou ampliação; dentre outros. 

 

Título V – Das Contratações de Pequeno Valor 

 

Artigo 14. Para fins do presente Regulamento, considera-se 

contratação de pequeno valor a aquisição de insumos, materiais ou serviços regulares, de uso 

comum, tais como papéis, cópias, água, gás, café ou similares e pequenos deslocamentos 

operacionais, destinados a suprir a utilização rotineira ou viabilizar atividades nas unidades 

atendidas pela UNISAU, cujo montante não exceda o limite máximo de R$ 1.000,00 (mil reais) 

mensais, somadas todas as despesas realizadas por todos os Departamentos da respectiva 

unidade gerida. 
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Parágrafo único. As despesas referidas neste dispositivo deverão ser 

registradas e submetidas a controle, aptas a eventual prestação de contas. 

 

Artigo 15. As contratações de pequeno valor serão de 

responsabilidade do coordenador responsável da unidade gerida ou pelo diretor imediato, na 

ausência daquele. 

 

Artigo 16. O coordenador responsável da unidade gerida deverá 

realizar a prestação de contas das compras de pequeno valor ao Departamento Financeiro. 

 

Artigo 17. As contratações de pequeno valor não estarão sujeitas aos 

critérios estabelecidos no Título III deste Regulamento. 

 

Título VI – Da Prestação de Serviço 

 

Artigo 18.  A Prestação de Serviço envolverá o emprego de atividade 

de terceiros, que poderá envolver a cessão de mão-de-obra, ou seja, a colocação à disposição 

da UNISAU, em suas dependências ou nas dependências de terceiros, de trabalhadores que 

realizem serviços esporádicos ou contínuos, deverá ser realizado processo administrativo 

interno de contratação. 

 

Artigo 19. O recebimento dos bens ou materiais e o início dos serviços 

será realizado pelo Setor requisitante, responsável pela conferência dos mesmos, consoante 

às especificações contidas no pedido de contratação, devendo encaminhar a cópia da Nota 

Fiscal atestada imediatamente ao Departamento Financeiro, por e-mail, e, posteriormente, 

via malote ou correio. 
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Título VII – Do Cadastro de Fornecedores/Colaboradores 

 

Artigo 20. Para fins deste Regulamento, o cadastro de fornecedores 

ou colaboradores consistirá no credenciamento dos mesmos para que participem de 

fornecimento de bens, obras ou serviços, no âmbito da UNISAU. 

Parágrafo Único – O cadastramento será realizado de forma 

sistemática através de coleta, análise e atualização de dados, informações e/ou documentos 

relativos a fornecedores/colaboradores e suas linhas de fornecimento, bem como 

acompanhamento de seu desempenho em processos de contratação e de execução de 

fornecimento de bens e/ou serviços diretos à UNISAU ou junto a terceiros. 

 

Artigo 21. Caberá também ao Departamento de Compras, de posse 

dos dados e documentos fornecidos, proceder à inclusão do novo fornecedor/colaborador no 

cadastro de fornecedores da UNISAU. 

 

Artigo 22. A coleta de dados do fornecedor poderá ser efetuada 

pessoalmente, desde que apresente o rol de documentos estabelecidos. 

 

Título VIII – Do Credenciamento e do Registro de Preços 

 

Artigo 23. Visando ampliar o rol de prestadores/colaboradores, a 

UNISAU, sempre que necessário, para áreas que envolvam diversos prestadores em condições 

equivalentes ou semelhantes, poderá promover edital para o credenciamento simultâneo de 

mais de um prestador, observado sempre o mesmo preço máximo comum. 



 

 
 

217 
 

Parágrafo primeiro. A adesão de prestadores/colaboradores ao 

procedimento de credenciamento não representa obrigação de contratação dos mesmos pela 

UNISAU, mas mera expectativa, pelo prazo que durar o mesmo, de que deterão preferência 

na sua contratação, desde que sua proposta persista como mais vantajosa. 

Artigo 24. A fim de assegurar, especialmente para aquisições/compras 

ou serviços de pequena complexidade, de necessidade previsível, mas de ocorrência 

imprevisível durante o ano, a UNISAU poderá promover edital para registro de preços de bens, 

obras e serviços, pelo prazo de até 12 meses, prorrogáveis, período em que os preços a serem 

praticados não poderão ser alterados pelos aderentes ao regime. 

Parágrafo primeiro. A adesão de prestadores/colaboradores ao 

procedimento de registro de preços não representa obrigação de contratação dos mesmos 

pela UNISAU, mas mera expectativa, pelo prazo que durar o registro, de que deterão 

preferência na sua contratação, desde que sua proposta persista como mais vantajosa. 

 

Título IX – Das Disposições Finais 

 

Artigo 25º – Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do 

presente Regulamento serão resolvidos pela Diretoria, nos termos do Estatuto. 

 

Artigo 26º - O presente Regulamento entrará em vigor a partir da data 

da sua aprovação em Assembleia Geral. 

 

Apoio Logístico  

 

A tarefa primordial consiste em “entregar provisões apropriadas, em 

boas condições e nas quantidades solicitadas, nos locais e momentos em que são 

necessárias”. Os componentes dessa cadeia logística, embora não sejam necessariamente 
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sequenciais e com frequência se desenvolvam de maneira paralela e simultânea, em razão de 

seu vínculo devem ser considerados integralmente e não como atividades separadas.  

 

As partes da cadeia logística são: 

 

O abastecimento: consiste em pôr a serviço das organizações que se encarregam da 

assistência, os recursos identificados como necessários e solicitados para o atendimento das 

necessidades detectadas; para tanto, também é necessária a identificação das fontes e as 

formas de aquisição.  

O transporte: é o meio para fazer chegar as provisões ao local em que são necessárias e cuja 

estratégia deve levar em conta, não apenas os meios necessários, mas, as possibilidades reais 

e as alternativas para a prestação rápida e segura da assistência.  

O armazenamento: permite proteger as provisões mediante um sistema organizado, até que 

possam ser entregues em seu destino final, e prever as dotações de reserva para necessidades 

futuras.  

A distribuição: é o grande objetivo de toda cadeia logística e consiste em prestar assistência 

às pessoas afetadas pelo desastre ou às organizações encarregadas de seu manejo, buscando 

que a distribuição seja proporcional, equitativa e controlada para se evitarem os abusos e o 

desperdício. 

 

A entrega dos materiais às unidades prestadoras de serviços é feita 

através de solicitações semanais ou quinzenais, de acordo com a necessidade da unidade. 

As entregas são programadas a partir da verificação da utilização de insumos, demanda de 

pacientes e necessidade da unidade. 

 

Almoxarifado  

 

A administração dos recursos materiais é uma atividade estratégica, 

tanto para a melhoria da qualidade dos serviços, como para o ganho de produtividade, 
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consubstanciada por meio da logística adequada. Para que uma Unidade possa desenvolver 

suas atividades em ambientes diversos será preciso oferecer resultados compatíveis com as 

expectativas dos usuários.  

 

A finalidade da Administração de Materiais proposta visa assegurar o 

contínuo abastecimento dos materiais necessários e capazes de atender à demanda da 

Unidade, bem como cuidar de todos os problemas relacionados a materiais, fiscalizando, 

zelando e controlando, no sentido de garantir quantidade e qualidade no abastecimento e 

padrão do atendimento. Objetiva assegurar que não pode haver falhas no ciclo de reposição, 

sob pena de interrupção do processo de atendimento, o que poderá trazer conseqüências 

irreparáveis para o Sistema Assistencial.  

 

Rotinas 

 

Receber os produtos  

Unidade recebe a Nota-Fiscal / Carta (Doação) e confere com a Ordem de Compra, verificando 

descrição do produto, quantidade, valor, CNPJ, razão social e data de emissão da NF. 

Na área de recebimento do almoxarifado, existem Pallets pretos (área específica), que são 

específicos para recebimentos dos produtos. 

Nota: Após a conferencia dos produtos, carimba-se no verso da 1.º via da nota fiscal a data do 

recebimento junta a Ordem de Compra, que são lançados em sistema próprio a entrada e 

encaminha para contas a pagar 

 

 

Inspecionar os produtos 

 

Existem áreas específicas para o recebimento e inspeção dos produtos. 

Para medicamentos, materiais médica unidade ares, insumos e dietas enterais, após a 

conferência da N.F. são analisados: quantidade; validade; lote e embalagem. No corpo da 2.º 
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via da N.F e feito a evidência desta conferência através do carimbo de inspeção de 

recebimento. 

Para equipamento médico-hospitalar, após a conferência da N.F. o almoxarifado encaminha 

o equipamento e a N.F. para a análise técnica do setor de Engenharia Clínica. Depois de 

analisado e testado o equipamento será patrimoniado e encaminhado para o setor solicitante. 

A N.F. deverá ser devolvida para o Almoxarifado. 

Para equipamento de Informática, após a conferência da N.F. o almoxarifado solicita a 

presença da Tecnologia da Informação para fazer a análise do equipamento. Estando correto 

assina a NF, tira uma cópia e encaminha para o setor de patrimônio para patrimoniar o 

equipamento. Feito todo este processo encaminha o equipamento ao setor de TI. 

Nota: Para medicamentos Termolabes à inspeção é feita através de um termômetro digital, 

onde este nos mostra a temperatura do medicamento, que pode variar de 2º à 8º, segundo 

instruções do fornecedor que vem na própria embalagem. 

Nota: Quando houver divergência no recebimento, entrar em contato com fornecedor para 

solução do problema e avaliar o desempenho do mesmo no sistema MV. 

Quando ocorrer reincidência de não conformidade, abre-se a não conformidade conforme 

procedimento. Notifica o setor de compras, e este passa para o fornecedor a não 

conformidade, solicitando que se tome a ação necessária, a fim de evitar problemas futuros. 

Os medicamentos e materiais não conforme, as tratativas são as seguintes: 

− No almoxarifado os produtos com problemas são acondicionados no pallet pequeno preto 

com uma fita adesiva amarela, até que seja resolvido o problema. 

 

Manusear  

O manuseio é realizado por equipamentos adequados ao uso, respeitando sempre limite de 

empilhamento, cuidados quanto agentes externos (ex: água, temperatura, etc), bem como os 

EPI’s necessários para essas realizações. 

 

 

Serviço De Patrimônio 
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OBJETIVO 

Estabelecer o controle físico e contábil do ativo imobilizado, visando um melhor 

aproveitamento destes recursos, e a prestação de contas junto aos órgãos competentes. 

 

DESCRIÇÃO 

CRITÉRIOS PARA PATRIMONIALIZAÇÃO 

✓ Para contabilização de um bem como ativo imobilizado, são necessárias as seguintes 

condições: 

o Ser utilizado na operação de negócios da empresa. 

✓ Não se destinar à venda. 

✓ Natureza permanente, ou seja, vida útil superior ou igual há 1 ano. 

✓ Bens que unitariamente considerados, não tenham condições de prestar utilidade à 

empresa adquirente, como por exemplo, materiais de construção. 

✓ Bens utilizados na exploração de atividades que requeira o emprego concomitante de um 

conjunto desses bens, tais como: (ART 244 do RIR/94 e PN CST 20/80). 

✓ Engradados, vasilhames e barris utilizados por empresas distribuidoras de bebidas. 

✓ Cadeiras utilizadas por empresas de diversões públicas, tais como: cinema, teatro, etc. 

✓ Botijões de gás usados por distribuidora de gás liquefeito de petróleo. 

✓ Filmes de vídeo e CDs adquiridos por empresa que se dedicam à locação desses bens. 

✓ Formas para calçados, facas e matrizes (moldes) para confecção de partes de calçados, 

utilizados pelas indústrias calçadistas (IN SRF 104/87). 

✓ Louças e guarnições de cama, mesa e banho utilizados por empresas que exploram serviços 

de hotelaria, restaurantes e atividades similares. 

 

CONTROLE DE ENTRADA DE BENS IMOBILIZADOS 

 

● Entrada de bens para imobilização – Aquisição 
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O setor de patrimônio deverá ser informado pela área responsável pela entrada do bem toda 

vez que for adquirido um item a ser patrimoniado será entregue uma cópia da nota fiscal e da 

Ordem de Compra para análise e posterior cadastro do bem no Sistema patrimônio. 

● Entrada de bens para imobilização – Doações 

O setor que receber a doação deverá entregar uma “CARTA DE DOAÇÃO” ao setor de 

Patrimônio, onde devem constar os dados do equipamento doado (descrição, marca, modelo, 

valor, etc) e os dados do doador, para cadastro no Sistema patrimônio e no livro de ocorrência. 

● Entrada de bens em comodato / empréstimo / demonstração 

O setor responsável deverá encaminhar uma carta ao departamento de patrimônio, contendo 

a descrição do bem, marca, modelo e valor, para que em um eventual sinistro, o equipamento 

esteja coberto. 

● Transferência de bens entre setores 

O setor de patrimônio deverá ser avisado toda vez que um item tiver sua localização 

modificada, para atualização do sistema e consequentemente do inventário. 

● Baixa em ativo imobilizado 

A baixa se dará nas seguintes ocasiões: 

● Baixa por roubo 

Apresentar cópia do B.O. (Boletim de Ocorrência), para início do Processo de Sinistro junto a 

Seguradora, e baixar o bem junto ao órgãos competentes através de Ofício, assim que o 

processo de apuração e reposição do bem estejam completos. 

● Baixa por quebra / obsolescência 

O setor de manutenção deverá enviar o equipamento ao setor de patrimônio junto com uma 

carta de baixa, descrevendo o motivo pelo qual o equipamento não será mais utilizado. O 

equipamento será guardado e mandado para o órgão competente no momento oportuno. 

● Confecção de Inventário 

O setor de Patrimônio deverá informar ao solicitante, a relação dos bens imobilizados do setor 

/ área. Esta informação pode ser solicitada pelo responsável pela área ou por qualquer 

órgão/departamento que venha a realizar auditoria na unidade . 
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Ao fim de cada ano, será enviada aos órgãos competentes a relação dos bens adquiridos no 

período, com informações detalhadas sobre todos os bens imobilizados, para que conste 

termo de aditamento ao contrato de gestão. 

 

● Emplaquetamento dos bens 

Forma de Fixação 

A fixação da placa no bem deverá ser executada de modo mais apropriado para cada tipo de 

bem, de acordo com a sua característica física: colado, pregado, gravado, arrebitado, 

amarrado, parafusado, etc. 

 

 

 

Critérios recomendados 

1. A placa de identificação deverá ser colocada no lugar onde facilite a sua visualização, desde 

que, não estrague a estética do bem. A finalidade da colocação da "chapinha" do imobilizado 

é para fazer o controle físico, portanto, se esconder a placa ou colocar no lugar de difícil 

visualização, não estará cumprindo o objetivo. 

2.  Manter um padrão de colocação da placa para os bens com características semelhantes. 

Por exemplo: móveis, mesas, armários, estantes, estando de frente para o bem, fixar a placa 

sempre na parte superior, no lado direito, de modo que não interfira na utilização normal do 

bem. 

3. Para os bens cujo tamanho ou natureza não ofereçam condições para a fixação das placas, 

fixar as placas nos estojos ou condicionadores do bem. 

4.  Na impossibilidade de ser emplaquetado no bem ou seu recipiente, nem gravado o número 

do bem patrimonial, a placa deverá ficar arquivada no Setor de Administração Patrimonial. 

Por exemplo: edifícios, terrenos, marcas e patentes, ferramentas, etc. 

 

 
SETOR DE FATURAMENTO 

 



 

 
 

224 
 

O faturamento será realizado de maneira informatizada, em conformidade com as Portarias 

em vigência editadas pelo Ministério da Saúde. Todos os procedimentos realizados em cada 

atendimento serão registrados simultaneamente no sistema. A partir dessa base de dados, 

gera-se o faturamento. 

FATURAMENTO DE BPA 

OBJETIVO 

Descrever a sistemática de lançamentos dos procedimentos realizados na FA. 

RESPONSABILIDADE 

Áreas envolvidas: Faturamento, Recepção, SPP, Área Assistencial, Controladoria 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

● Manual das Organizações Prestadoras de Serviços Hospitalares 
● CID 10 
● Tabela de Procedimentos Unificada (SIGTAP) 
 

DESCRIÇÃO 

LANÇAMENTO 

● É o ato de digitar no sistema informatizado o código dos procedimentos descritos na FA, 
em fatura aberta mensalmente. 
● O lançamento é feito diariamente em bloco de especialidade, após o lançamento é gerado 
um relatório (RPA) para apurar os possíveis erros de digitação. 
 

FECHAMENTO MENSAL 

● Realizar fechamento da fatura mensal, emitindo relatórios desta competência fechada. 
● Realizar geração do arquivo de fechamento no sistema acessando: FFAS / Faturamento / 
Fechamento / Código da fatura / Gerar CD. 
● Fazer a importação deste arquivo para o BPAMAG, gerando um novo arquivo a ser enviado. 
● Após geração do arquivo, copiá-lo em mídia CD, devendo ser encaminhado aos órgãos 
competentes. 
● O arquivo original é salvo em meio eletrônico. 
●  Após envio, fechar a fatura correspondente. 
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UNIDADE DE ARQUIVO DE PRONTUÁRIO MÉDICO 

 
OBJETIVO  

Realizar arquivo da documentação dos pacientes, garantindo a segurança e a 

confidencialidade das informações, elaborando estatísticas e relatórios gerenciais para a 

instituição e demais órgãos competentes.  

O Serviço de Prontuário de Paciente tem como função básica ter  todos os cuidados específicos 

com o prontuário do paciente, desde a sua abertura, arquivamento, até a coleta, consolidação 

e análise dos dados para realização de estatísticas.  

Um dos pontos de maior criticidade para o SPP está em manter a rastrebilidade do prontuário. 

Para isso deve registrar toda a movimentação do paciente e controle de prontuários, zelando 

por estes documentos. A unidade manterá o arquivo físico dos prontuários conforme 

normatização especifica.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Implantar os processos administrativos do SPP na unidade;  

- Definir e implantar lógica do arquivamento de prontuário;  

- Implantar o controle de entrada e saída e rastrebilidade dos prontuários;  

- Implantar a estatística na unidade realizando a coleta, tabulação, apuração, análise e 

interpretação dos dados obtidos dos prontuários, através de estatísticas do movimento dos 

clientes, bem como seus diagnósticos;  

- Implantar o controle das declarações de Óbito;  

- Implantar pré-faturamento para receber os prontuários após alta hospitalar, verificar e 

organizar documentos que constam da internação;  

- Coordenar as escrituraria das unidades de internação para realizar o controle e ordenação 

de prontuários de pacientes internados, implantar interface com clientes internos dentre 

outras rotinas;  



 

 
 

226 
 

- Coordenar a unidade de internação para recepcionar pacientes e realizar o registro de 

matriculas dos pacientes para facilitar o monitoramento dos prontuários, entrega de 

declarações de óbito á enfermaria solicitante, orientar os familiares sobre rotina de óbito e 

solicitar prontuário ao arquivo;  

- Registro dos envios das declarações de Óbitos utilizadas para os órgãos competentes; 

 

Prontuários de pacientes de alta, óbito e transferência. 

Diariamente a equipe do SPP encaminha prontuários de pacientes que saíram de alta, óbito 

ou transferência. Esses prontuários são conferidos mediante protocolo e encaminhados para 

análise e codificação de procedimentos. Depois de codificadas, as contas são encaminhadas 

para emissão de AIH (Autorização de Internaçãa unidade ar). 

As contas autorizadas são digitadas em sistema próprio do SUS e posteriormente é emitido 

um resumo gerado pelo próprio sistema. Esse resumo é anexado ao prontuário juntamente 

com a conta rascunhada e digitada. 

Os prontuários são devolvidos ao SPP após a finalização de todo processo de digitação e 

conferência de dados. 

 

Prontuários de pacientes internados. 

Mensalmente a equipe de Faturamento analisa todos os prontuários dos pacientes que ainda 

estão internados, pois o sistema permite que o faturamento das contas de alta complexidade 

a cada procedimento cirúrgico realizado não importando o tempo e o intervalo de cada 

cirurgia. Essas contas são codificadas pelos médicos auditores e na finalização é informada 

alta administrativa. O processo de digitação e conferência segue o mesmo fluxo de pacientes 

de alta. 

 

Atendimentos ambulatoriais e emergenciais. 

Diariamente a equipe do Ambulatório encaminha todas as fichas e consultas realizadas no dia 

anterior.  

O Faturamento codifica e lança os dados em planilha elaborada pela Unidade de Faturamento.  
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No final de cada mês essa informação é digitada em sistema de BPA-C (Boletim de Produção 

Ambulatorial – Consolidado) e BPA-I (Boletim de Produção Ambulatorial – Individualizado). 

 

Unidade de Estatísticas 
 
Sistemática e metodologia de trabalho 

A sistemática e metodologia de trabalho se darão, através da elaboração de estatísticas de 

natureza administrativa e médica, diretamente ligadas ao diagnóstico e à terapêutica, 

deverá fornecer ao Corpo Clinico e demais interessados os dados estatísticos referentes ao 

movimento de pacientes, elaborar relação dos casos de notificação compulsória a ser enviada 

aos órgãos municipais e estaduais de Vigilância Epidemiológica, fornecer meios estatísticos 

para a avaliação da capacidade operacional da equipe multiprofissional, codificar 

diagnósticos, e causas de morte, obedecendo ao sistema adotado pela unidade , elaborar 

gráficos e tabelas elucidativas do movimento estatístico, elaborar outras estatísticas por 

solicitação da Diretoria/Coordenação.  

 

Competências 

São atribuições do Setor de Estatística: 

Elaborar estatísticas de natureza administrativa e médica, diretamente ligadas ao diagnóstico 

e à terapêutica; 

Fornecer ao Corpo Clínico e demais interessados os dados estatísticos referentes ao 

movimento de pacientes; 

Elaborar relação dos casos de notificação compulsória a ser enviada aos órgãos municipais e 

estaduais de Vigilância Epidemiológica; 

Fornecer meios estatísticos para a avaliação da capacidade operacional da equipe 

multiprofissional; 

Codificar diagnósticos e causas de morte, obedecendo ao sistema adotado pela unidade; 

Elaborar gráficos e tabelas elucidativas do movimento estatístico; 

Elaborar outras estatísticas por solicitação da Diretoria/Coordenação. 
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Realizar a Manutenção das Informações do Contrato de Gestão. 

 

Objetivos 

A Manutenção do convênio tem como objetivo manter informada a Secretaria de Saúde, em 

relação ao cumprimento das metas quantitativas e qualitativas estipuladas no contrato.  

Essas metas são informadas através do Relatório de Atividade Assistencial, Indicador de 

Qualidade, Relatórios da Parte Variável/ Complementares e Demonstrativo Contábil. 

 

Membros 

A Unidade de Estatísticas estará subordinada ao Coordenador Financeiro e será composta 

pelos seguintes membros, com as seguintes atribuições: 

- Analista Administrativo:  

Analisar a apropriação de recursos/custos, verificando se os mesmos estão orçados, checando 

centros de custos e áreas solicitantes, controlando verbas disponíveis para aquisição de bens. 

Realizar consolidação contábil e de custos, para gerenciamento de informações internas e 

externas. 

Dentre suas atividades, o mesmo deverá consolidar as estatísticas e gerenciais para que as 

mesmas sejam disponibilizadas a Alta Direção. 

- Auxiliares Administrativos:  

Realiza atividades de caráter administrativo, separando e classificando documentos e 

correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações e 

organização de arquivos, orientado por processos e rotinas estabelecidas. 

Dentre suas atividades, o mesmo deverá consolidar as estatísticas e gerenciais para que as 

mesmas sejam disponibilizadas para a Direção. 

 

ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA  
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Objetivo 

Serviços de Higienização nas dependências das unidades, com utilização das melhores práticas 

consagradas pela literatura de Controle de Infecção.  

Este trabalho deverá ser desenvolvido pela equipe da Unidade, dentro dos melhores padrões 

e técnicas, com detalhamento, clareza e objetividade, buscando-se:  

- Garantir o conforto e bem estar;  

- Redução dos riscos de contaminação;  

- Conservação de superfícies;  

- Uso racional de materiais e produtos;  

- Realização de limpeza concorrente com frequências específicas para áreas críticas, 

semicríticas e não críticas;  

- Limpeza terminal completa, englobando todo o ambiente e todas as suas superfícies 

externas e internas.  

Ao final dos trabalhos, espera-se ter todos os ambientes da Unidade com garantia de conforto 

e bem estar, além da redução de riscos de contaminação.  

 

Serviços a Serem Prestados  

Os objetivos serão alcançados mediante a prestação de serviços que contemplam 

descontaminação, desinfecção e limpeza.  

- Descontaminação: Tem a finalidade de eliminar total ou parcialmente a carga microbiana de 

superfícies, tornando-as aptas para o manuseio seguro.  

- Desinfecção: Tem a finalidade de destruir os micro-organismos na forma vegetativa, 

existentes em superfícies inertes, mediante aplicação de agentes.  

- Limpeza: Tem a finalidade de remover a sujidade por meio de um processo mecânico, 

diminuindo, assim, a população microbiana no ambiente.  

 

 

- Organização Do Serviço De Limpeza E Higienização De Superfícies 
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O ambiente em serviços de saúde pode contribuir para a ocorrência de  infecções hospitalares, 

pois as superfícies acumulam microrganismos, inclusive multirresistentes. 

Quando as mãos dos profissionais, os instrumentos ou outros produtos entram em contato 

com estas superfícies podem contaminar-se e levar tais microrganismos para os pacientes. 

Assim, a higiene das mãos dos profissionais de saúde e a limpeza e desinfecção das superfícies 

são fundamentais para a prevenção e redução das infecções hospitalares. 

 

 

 

Objetivo 

Serviços de Higienização nas dependências das unidades, com utilização das melhores práticas 

consagradas pela literatura de Controle de Infecção.  

Este trabalho deverá ser desenvolvido pela equipe da Unidade, dentro dos melhores padrões 

e técnicas, com detalhamento, clareza e objetividade, buscando-se:  

- Garantir o conforto e bem estar;  

- Redução dos riscos de contaminação;  

- Conservação de superfícies;  

- Uso racional de materiais e produtos;  

- Realização de limpeza concorrente com frequências específicas para áreas críticas, 

semicríticas e não críticas;  

- Limpeza terminal completa, englobando todo o ambiente e todas as suas superfícies 

externas e internas.  

Ao final dos trabalhos, espera-se ter todos os ambientes da Unidade com garantia de conforto 

e bem estar, além da redução de riscos de contaminação.  

 

Serviços a Serem Prestados  

Os objetivos serão alcançados mediante a prestação de serviços que contemplam 

descontaminação, desinfecção e limpeza.  
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- Descontaminação: Tem a finalidade de eliminar total ou parcialmente a carga microbiana de 

superfícies, tornando-as aptas para o manuseio seguro.  

- Desinfecção: Tem a finalidade de destruir os microrganismos na forma vegetativa, existentes 

em superfícies inertes, mediante aplicação de agentes.  

- Limpeza: Tem a finalidade de remover a sujidade por meio de um processo mecânico, 

diminuindo, assim, a população microbiana no ambiente.  

 

 

 

 

Qualificação  

Exige-se da Gerência responsável pelo desenvolvimento do trabalho, comprovada experiência 

em serviços na área de características e complexidade semelhantes aos que serão realizados.  

Em função de disposição contida nas Diretrizes vigentes para Seleção e Contratação de 

funcionários e, ainda, de eventuais recomendações da municipalidade, serão consideradas as 

propostas que venham a ser apresentadas para a realização dos serviços.  

Será reservado o direito de solicitar a substituição de quaisquer integrantes da equipe do 

Serviço de Higienização, caso entenda-se não estarem correspondendo ao desempenho e 

comportamento esperados para o adequado desenvolvimento do trabalho. A substituição 

deverá ser efetuada no menor prazo possível, uma vez que não deverá acarretar em 

descumprimento do Programa de Trabalho.  

 

Classificação das áreas  

1. Áreas Críticas: Ambientes onde há risco aumentado de transmissão de infecção, onde se 

realizam procedimentos de risco, com ou sem pacientes ou onde se encontram pacientes 

imunodeprimidos. Exemplos: Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, Unidade de Terapia 

Intensiva, Laboratório de Análises Clínicas, Banco de Sangue, Setor de Hemodinâmica, 

Unidade de Transplante, Unidade de Queimados, Unidades de Isolamento, Berçário de Alto 
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Risco, Central de Material e Esterilização, Lactário, Serviço de Nutrição e Dietética, Farmácia 

e área suja de Lavanderia. 

2. Áreas Semicríticas: Todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças 

infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas. Ex.: enfermarias e 

apartamentos, ambulatórios, banheiros, posto de enfermagem, elevador e corredores. 

3. Áreas Não-críticas: São todos os demais compartimentos dos estabelecimentos 

assistenciais de saúde não ocupados por pacientes e onde não se realizam procedimentos de 

risco. Ex.: vestiário, copa, áreas administrativas, almoxarifados, secretaria. 

 

 

Objetivos, finalidades e princípios gerais 

O que é o Serviço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies em Serviços de Saúde? 

É a limpeza, desinfecção e conservação das superfícies fixas e equipamentos permanentes das 

diferentes áreas. Tem a finalidade de preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a 

ordem e conservando equipamentos e instalações, evitando principalmente a disseminação 

de microrganismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saúde.  

 

O que são superfícies em Serviços de Saúde? 

São os mobiliários, pisos, paredes, divisórias, portas e maçanetas, tetos, janelas, 

equipamentos para a saúde, bancadas, pias, macas, suporte para soro, balança, 

computadores, instalações sanitárias, grades de aparelho de condicionador de ar, ventilador, 

exaustor, luminárias, bebedouro, aparelho telefônico e outros. 

 

Princípios Gerais para a Limpeza e Desinfecção 

 

- Proceder à frequente higienização das mãos. 

- Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) durante o período 

de trabalho. 

- Manter os cabelos presos e arrumados e unhas limpas, aparadas e sem esmalte. 
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- Os profissionais do sexo masculino devem manter os cabelos curtos e barba feita. 

- O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) deve ser apropriado para a atividade a 

ser exercida. 

- Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de microrganismos que 

são veiculados pelas partículas de pó. Utilizar a varredura úmida. 

- Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as técnicas de varredura úmida, ensaboar, 

enxaguar e secar. 

- O uso de desinfetantes fica reservado apenas para as superfícies que contenham matéria 

orgânica ou indicação do Serviço de Controle de Infecção hospitalar (SCIH). 

- Deve-se utilizar um sistema compatível entre equipamento e produto de limpeza e 

desinfecção de superfícies (apresentação do produto, diluição e aplicação). 

- O profissional de limpeza sempre deverá certificar se os produtos de higiene, como sabonete 

e papel toalha e outros são suficientes para atender às necessidades do setor. 

- Cada setor deverá ter a quantidade necessária de equipamentos e materiais para limpeza e 

desinfecção de superfícies. 

- Para pacientes em isolamento de contato, recomenda-se exclusividade no kit de limpeza e 

desinfecção de superfícies. Utilizar, preferencialmente, pano de limpeza descartável. 

- O sucesso das atividades de limpeza e desinfecção de superfícies depende da garantia e 

disponibilização de panos ou MOPs alvejados e limpeza das soluções dos baldes, bem como 

de todos os equipamentos de trabalho. 

- Os panos de limpeza de piso e panos de mobília devem ser lavados na lavanderia. 

- Os discos das enceradeiras devem ser descartados após o uso. 

- Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de trabalho. 

- Sempre sinalizar os corredores, deixando um lado livre para o trânsito de pessoal, enquanto 

se procede à limpeza do outro lado. Utilizar placas sinalizadoras e manter os materiais 

organizados, a fim de evitar acidentes e poluição visual. 
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Atribuições do profissional de Limpeza e Desinfecção 

 

- Zelar por equipamentos e materiais do serviço durante e após sua utilização, obedecendo às 

regras de utilização, limpeza ou desinfecção, de acordo com a necessidade e guardar em local 

designado após a utilização. 

- Notificar defeitos ou extravios de equipamentos e materiais. 

- Notificar danos em mobiliário, acessórios, instalações e revestimentos que necessitem de 

reparo ou substituição.  

- Realizar a limpeza de materiais e equipamentos após sua utilização, em salas próprias 

designadas na instituição para esse fim. 

- Utilizar racionalmente recursos como água e energia, evitando desperdícios e colaborando 

com programas internos de preservação ambiental e responsabilidade social. 

- Segregar produtos poluidores como pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e outros, em 

recipientes próprios pré-designados no PGRSS da instituição, quando esses não estiverem sido 

acondicionados pelo gerador em local apropriado. Posteriormente, encaminhar ao setor de 

manutenção ou conforme PGRSS da instituição. 

- Utilizar somente produtos saneantes padronizados, na concentração e tempo recomendados 

pelo fabricante e SCIH. 

- Utilizar somente produtos que estejam em embalagens rotuladas e dentro do prazo de 

validade. 

- Utilizar rotineiramente sabão ou detergente para os processos de limpeza de superfícies, 

sendo os desinfetantes restritos às situações específicas como, por exemplo, presença de 

matéria orgânica e microrganismos multirresistentes. 

- Não misturar produtos saneantes, exceto quando indicado pelo fabricante, pois essas 

misturas podem ser perigosas quando inaladas, causam danos ao meio ambiente e seus 

princípios ativos podem ser neutralizados e inativados. Preparar soluções somente para uso 

imediato, evitando armazenamento por longos períodos. 

- Recolher sacos de resíduos dos recipientes próprios quando 80% de sua capacidade 

estiverem preenchidos ou sempre que necessário, evitando coroamento ou transborde. Nesse 
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caso, uma freqüência de recolhimento deve ser estabelecida, de acordo com o volume gerado 

em cada unidade. 

- Transportar os resíduos recolhidos em carros próprios, mantendo a tampa fechada sem que 

haja coroamento, não sendo permitido que os sacos encostem-se ao corpo do profissional ou 

que sejam arrastados. 

- Comunicar ao líder do serviço as interferências ou questionamentos de outros profissionais 

nas rotinas realizadas. 

- Realizar a limpeza e a desinfecção da superfície do ambiente que contenham matéria 

orgânica. 

- Realizar as limpezas concorrentes, terminal e imediata de áreas internas e externas 

pertencentes ao serviço de saúde em questão, que estejam sob responsabilidade do Serviço 

de Limpeza e Desinfecção de Superfícies em Serviços de Saúde. 

 

Equipamentos de Segurança 

As medidas de prevenção para a exposição a sangue e fluidos corpóreos e/ou a patógenos 

respiratórios é essencialmente prevenida por meio da prática de medidas de precaução, 

incluindo cuidados com material perfuro cortante, EPI e EPC. 

Os EPI devem ser utilizados pelos profissionais, durante a execução de procedimentos que 

possam provocar contaminação da roupa com sangue e fluídos corpóreos ou por patógenos 

que se transmitem por contato. A instituição é responsável pelo fornecimento de EPIs 

apropriados e em quantidade suficiente aos profissionais do Serviço de Limpeza e Desinfecção 

de Superfícies em Serviços de Saúde.  

 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Uniforme 

EPI é todo dispositivo de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a prevenir riscos 

que podem ameaçar a segurança e a saúde.  

1. Luvas de borracha 
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Devem ser utilizadas por todo profissional durante execução de procedimentos de limpeza e 

desinfecção de superfícies em serviços de saúde. Devem ser confeccionadas com material 

resistente e possuir cano longo para proteção das mãos e proteção parcial de antebraços.  

Recomendam-se a utilização de cores diferentes de luvas de borracha. 

- Luvas de cor escura: usadas na limpeza e desinfecção de superfícies onde a sujidade é maior. 

- Luvas de cor clara: usadas na limpeza e desinfecção de mobiliários. 

∙ As mãos dos profissionais de limpeza e desinfecção de superfícies devem ser lavadas antes e 

após o uso de luvas.  

∙ Após a utilização, as luvas devem ser lavadas e desinfetadas. 

∙ Quando estiver com luvas não se deve tocar em maçanetas, portas, telefones, botões de 

elevadores e outros locais. 

∙ Ao usar luvas deve-se segurá-las pelo lado interno, calçando-se sem tocar na face externa. 

Ao se retirá-las, deve-se segurá-las pela face externa sem tocar a pele. 

 

2. Máscaras 

A máscara cirúrgica deverá ser usada nas seguintes situações: 

- Sempre que houver possibilidade de respingos de material biológico ou produtos químicos 

em mucosas do nariz e boca. 

- Sempre que o profissional entrar em quarto de paciente com patologias de transmissão 

respiratória por gotículas. 

- Em áreas nas quais a utilização seja recomendada pelo SCIH. 

- Ambientes com odor fétido. 

 

3. Óculos de proteção 

Os óculos de proteção devem ser utilizados durante o preparo de diluição não-automática, 

quando da limpeza de áreas que estejam localizadas acima do nível da cabeça, e que haja risco 

de respingos, poeira ou impacto de partículas. Devem ser lavados e desinfetados após o uso. 

 

4. Botas 
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As botas (material impermeável, com cano alto e de solado antiderrapante) estão 

recomendadas para a proteção dos pés e parte das pernas durante atividades com água e 

produtos químicos e, ainda, para evitar quedas. 

 

5. Sapatos 

O uso de sapatos é recomendado durante todo o período de trabalho, com exceção nos 

momentos de lavação de piso, nos quais deverão ser utilizadas as botas. 

 

6. Avental 

Deve ser utilizado durante a execução de procedimentos que possam provocar contaminação 

da roupa com sangue e fluidos corpóreos e produtos químicos ou contaminados. O avental 

deve ser impermeável, podendo ser usado por cima do uniforme, é recomendado para a 

realização de atividades com risco de respingos. Pode ser processado pela lavanderia após 

realização do procedimento de limpeza e desinfecção. Após o uso, deve ser retirado com 

técnica correta, sem ter contato com a parte externa, e em seguida deve-se fazer a 

desinfecção. 

 

7. Gorro 

O gorro deve ser usado em áreas especiais nas quais são exigidas a paramentação completa 

por parte dos profissionais da instituição. Para as demais áreas do serviço de saúde, 

recomenda-se que as profissionais de limpeza e desinfecção de superfícies mantenham os 

cabelos presos e arrumados. Para os profissionais do sexo masculino são imprescindíveis  

cabelos curtos e barba feita. 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) 

Os EPCs visam à proteção de acidentes com pacientes, funcionários e visitantes. Consistem 

de placas ilustrativas (que permitem aos transeuntes identificar a situação da área 

delimitada), 

cones de sinalização e fitas demarcatórias (sinalização e delimitação de área), fita 

antiderrapante (para evitar quedas e escorregamento, especialmente em rampas e escadas), 
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barreira plúmbica (ao redor do leito do paciente), coletores de materiais perfurocortantes, 

sinais de perigo, sinalização com instruções de segurança ou que indicam direção. 

PROIBIÇÕES 

∙ Mistura de produtos saneantes/químicos não previamente autorizados. 

∙ Reaproveitamento de embalagens vazias com produtos saneantes diferentes do rótulo 

original. 

∙ Alteração na proporção da diluição preconizada. 

∙ Utilização de produtos saneantes fora do período de validade. 

∙ Manuseio do produto saneante sem o uso de EPI apropriados. 

∙ Armazenamento conjunto de produtos saneantes incompatíveis. 

Limpeza e Desinfecção de superfícies 

Limpeza: Consiste na remoção das sujidades depositadas nas superfícies inanimadas 

utilizando-se meios mecânicos (fricção), físicos (temperatura) ou químicos (saneantes). 

Independentemente da área a ser higienizada, o importante é a remoção mecânica da 

sujidade e não simplesmente a passagem de panos úmidos para espalhar a sujidade. 

 

Limpeza Concorrente: 

É o procedimento de limpeza realizado, diariamente, em todas as unidades dos 

estabelecimentos de saúde com a finalidade de limpar e organizar o ambiente, repor os 

materiais de consumo diário (por exemplo, sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha e 

outros), recolher os resíduos e detectar materiais e equipamentos não funcionantes. 

Nesse procedimento estão incluídas a limpeza de todas as superfícies horizontais, de 

mobiliários e equipamentos, portas e maçanetas, parapeitos de janelas, e a limpeza do piso e 

instalações sanitárias.  

Merece maior atenção, a limpeza das superfícies que tenham maior contato com as mãos do 

paciente e das equipes, tais como maçanetas das portas, telefones, interruptores de luz, 

grades de camas, bancada, campainha e outras. 

 

Limpeza Terminal: 
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Trata-se de uma limpeza mais completa, incluindo todas as superfícies horizontais e verticais, 

internas e externas. É realizada na unidade do paciente após alta hospitalar, transferências, 

óbitos (desocupação do local) ou nas internações de longa duração (programada). 

 

 

LIMPEZA CONCORRENTE 

Técnica a ser utilizada 

Técnica dos dois baldes:  

Limpeza com a utilização de panos de limpeza de piso e rodo ou outro equipamento 

padronizado. Facilita o trabalho do profissional de limpeza e desinfecção de superfícies, 

evitando idas e vindas para trocas de água e limpeza do pano no expurgo. 

 

Etapas: 

1. Varredura úmida: Tem o objetivo de remover o pó e possíveis detritos soltos no chão, 

fazendo uso de pano úmido e rodo. Esses resíduos não podem ser levados até a porta de 

entrada, devendo ser recolhidos do ambiente com o auxílio de pá. Deve-se iniciar a limpeza 

pelos cantos e de forma profissional e educada, para que quem esteja no local possa perceber 

e colaborar, liberando o espaço. Nessa etapa, os dois baldes conterão apenas água. 

2. Ensaboar: É a ação de fricção com sabão ou detergente sobre a superfície com a finalidade 

de remoção de toda sujidade. Nessa etapa, um dos baldes conterá água, e outro, sabão ou 

detergente. 

3. Enxaguar e secar: Tem a final idade de remover o sabão ou detergente. Nessa etapa, os dois 

baldes conterão apenas água.  

 

Frequência deve ser feita a Limpeza Concorrente 

Áreas críticas: Duas vezes ao dia 

Áreas semicríticas: Duas vezes ao dia 

Áreas não críticas: Uma vez ao dia 

Área externa: Duas vezes ao dia 
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LIMPEZA TERMINAL 

O procedimento inclui a limpeza de paredes, pisos, teto, painel de gases, todos os mobiliários 

como camas, colchões, macas, mesas de cabeceira, mesas de refeição, armários, bancadas, 

suporte de soro, janelas, vidros, portas, peitoris, luminárias e grades de ar condicionado. 

Nesse tipo de limpeza devem-se utilizar máquinas de lavar piso (realizando-se movimentos 

“oito deitado” e unidirecional), cabo regulável com esponjas sintéticas com duas faces para 

parede e os kits de limpeza de vidros e de teto. 

As paredes devem ser limpas de cima para baixo e o teto deve ser limpo em sentido 

unidirecional. 

O uso de desinfetantes deverá ser restrito a superfícies que contenham matéria orgânica. 

Durante a realização da limpeza terminal, deve-se iniciar pela varredura úmida e retirada de 

lixo; deixar o piso do banheiro de molho e, em seguida, proceder à limpeza do mobiliário, do 

teto e paredes; lavar o banheiro e, por último, realizar a limpeza de todos os pisos. 

A limpeza terminal deve ser realizada após alta, transferência ou óbito de pacientes ou de 

forma programada conforme classificação da área. 

Situações Especiais 

1. Centro Cirúrgico Ambulatorial 

Deve ser realizada às sextas feiras (esta data poderá ser remanejada  durante a semana, se 

houver movimento intenso). 

 

Equipe de enfermagem: 

∙ Vestir EPIs; 

∙ Realizar a limpeza com compressa embebida em água e sabão e, após secagem, desinfecção 

com outra embebida em álcool 70% em todas as bancadas, macas, carrinhos e estantes de 

todos os ambientes do CCA; 

∙ Realizar a troca de todas as traqueias em uso (encaminhando as usadas para esterilização); 

∙ Revisão e organização dos materiais esterilizados (encaminhando os vencidos para 

esterilização), e dos materiais e medicamentos (desprezando os vencidos). 
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Zeladoria: 

∙ Vestir EPIs 

∙ Teto, paredes e piso: lavar com água e detergente, enxaguar e secar. Após secagem, realizar 

desinfecção da parede e piso com hipoclorito. 

 

2.  Após alta de paciente em precaução de contato 

A limpeza terminal será feita como orientada para alta de qualquer paciente, porém nestes 

casos a desinfecção é obrigatória, utilizando-se álcool 70% para mobiliário e hipoclorito para 

as paredes e piso. 

 

Frequência que a limpeza terminal programada deve ser realizada 

Áreas críticas, expurgo, conservadora e banheiros: Semanal 

Enfermarias e demais áreas semicríticas: Mensal 

Posto de enfermagem: Quinzenal 

Áreas não críticas: Mensal 

OBSERVAÇÃO: Após realização de limpeza terminal o formulário de conclusão deve ser 

preenchido e assinado pelo responsável pelo setor. Em caso de impedimento para a Limpeza 

terminal programada, caberá ao responsável pelo setor assinar formulário justificando 

impedimento. 

 

DESINFECÇÃO 

Deve ser realizada apenas em superfícies onde ocorrer derramamento de substâncias 

corporais ou sangue, inclusive respingos ou nas áreas estabelecidas por este manual. 

Quais os desinfetantes padronizados e onde utilizá-los 

∙ Álcool 70%: Indicado para mobiliário em geral. Aplicar, deixar secar espontaneamente e 

repetir a operação duas vezes. 

∙ Hipoclorito: Indicado para pisos e paredes (lembre-se: corrosivo para metais).  

Deve ser utilizado na concentração de 1%. 

Como realizar a desinfecção das superfícies 
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Remover a matéria orgânica com papel toalha ou pano (utilizar pá ou rodo se houver grande 

quantidade de matéria orgânica) e proceder à limpeza, utilizando a técnica de dois baldes. É  

indispensável que o local seja rigoroSAMEnte limpo antes da desinfecção. 

∙ Se piso ou paredes:  

- Realizar, primeiramente, a limpeza com água e detergente na superfície a ser desinfetada, 

com o auxílio do rodo. Enxaguar e secar. 

- Após a limpeza, aplicar o hipoclorito na área que foi retirada a matéria orgânica, utilizando 

fricção e deixando o tempo necessário para ação do produto (10 minutos). Enxaguar e secar. 

 

∙ Se mobiliário: 

- Realizar limpeza com água e detergente na superfície a ser desinfetada. 

- Após limpeza do mobiliário, realizar a fricção com álcool a 70% (três vezes consecutivas). 

 

 

Supervisão  

As atividades da empresa contratada serão acompanhadas pelo Gestor do Contrato de Gestão 

da  - UNISAU  DE  .  

Atribuições:  

-  aprovar o planejamento global dos trabalhos e propor eventuais ajustes;  

-  aprovar o planejamento detalhado de cada passo e propor eventuais ajustes;  

- negociar o cronograma;  

-  agendar reuniões de acompanhamento com representantes do Município, conforme 

demanda;  

-  convocar reuniões com consultoria eventualmente contratada;  

- negociar a substituição ou a redefinição de operações;  

- solicitar esclarecimentos de dúvidas operacionais formuladas pela Gerência correspondente 

(instalações, equipamentos, pessoal);  

- acompanhar os trabalhos e dar conformidade a relatórios e outros documentos;  

- dar conformidade final ao trabalho;  
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- solicitar a substituição de qualquer dos integrantes da equipe contratada, conforme 

estabelecido;  

- decidir quanto a possíveis mudanças.  

A Gerência correspondente terá autonomia para, quando julgar necessário, requerer 

esclarecimentos adicionais acerca de princípios, metodologias, critérios e procedimentos ao 

Gestor do Contrato de Gestão.  

O permanente contato da empresa com as Coordenações das Unidades, com a Gerência 

correspondente e com o CCIH, bem como postura de construção conjunta dos produtos são 

considerados fatores de sucesso para o bom desempenho do Serviço de Higienização. 

 
 
9 - GESTÃO DE PESSOAS  

 

- POLÍTICAS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 

A área de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas se configura como o 

lugar da instituição em que o foco será o cuidado e assistência aos colaboradores – capital 

humano. Tem como Política de Recursos Humanos o desenvolvimento, a capacitação 

profissional e a formação humana de seus colaboradores, proporcionando-lhes a convivência 

em harmonia, corresponsabilidade de forma que se sintam valorizados e satisfeitos em 

pertencer à organização, contribuindo para o crescimento da organização. 

 

 

- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA POLÍTICA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 

Dentro da política de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, teremos 

como objetivo estratégico: 

1. Fomentar ações participativas de liderança que estimulem o trabalho em equipe; 
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2. Promover a qualidade de vida dos colaboradores proporcionando um ambiente de trabalho 

saudável; 

3. Incentivar o desenvolvimento profissional dos colaboradores em todos os níveis, por meio 

de programas de capacitação internos e externos; 

4. Planejar e colaborar com ações de integração e valorização dos colaboradores, propiciando-

lhes um clima acolhedor; 

5. Recrutar, avaliar e capacitar os colaboradores contratados, facilitando a comunicação 

interna e o clima organizacional. 

6. Descobrir, desenvolver e reter os talentos. 

 

 

7.1.  MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

Título I 

Disposições Iniciais 

 

Artigo 1º - Respeitada a legislação vigente, a UNISAU observará determinados requisitos e 

parâmetros na gestão de seus recursos humanos e para a sua regência interna, primando pelo 

controle e qualidade dos serviços a que se disponha a executar. 

Artigo 2º - O presente manual tem por escopo estabelecer normas e diretrizes internas sobre 

a rotina de Recursos Humanos da entidade, bem como, ao lado do Plano de Cargos e Salários, 

dispor sobre regras claras aplicáveis aos seus colaboradores. 

Artigo 3º - A UNISAU mantém compromisso de estrito e regular cumprimento de suas 

obrigações trabalhistas e do recolhimento de encargos sociais, uma vez que reconhece a 

importância da relação de confiança estabelecida entre a associação e seus funcionários e 

colaboradores. 
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Artigo 4º - Todos que atuam nos projetos da UNISAU são responsáveis pela divulgação e 

acompanhamento do presente manual, sendo os dirigentes responsáveis pela observação do 

cumprimento desta política e da regência interna da Entidade. 

Artigo 5º - O recrutamento e a seleção serão efetuados primando-se pelos princípios da 

impessoalidade, da objetividade e da publicidade, ou seja, sem que haja favorecimento 

pessoal a qualquer dos candidatos, garantindo a eles iguais condições de competição em todas 

as etapas da seleção. 

Parágrafo único. Sempre que possível, serão utilizados critérios técnicos para a escolha do 

profissional a ser contratado. 

 

Artigo 6º - Todo e qualquer processo de recrutamento e seleção de pessoal somente será 

iniciado após aprovação expressa da Diretoria Executiva, nos termos do Estatuto. 

Parágrafo único. Os servidores públicos cedidos para atuação junto à UNISAU, no âmbito de 

contratações públicas, sujeitar-se-ão, naquilo que compatível, aos termos do presente Manual 

e Regimento. 

 

Título II  

Recrutamento e Seleção 

 

Artigo 7º - O regime de contratação da UNISAU é o celetista, com as especificações deste 

Manual e Regimento, especialmente quando se tratar de serviços prestados junto ao Poder 

Público. 

Parágrafo Primeiro. O Recrutamento e Seleção poderão se dar em âmbito interno ou externo, 

neste caso por meio de Processo Seletivo Público. 

Parágrafo Segundo: Nas hipóteses de implantação de projetos a serem executados pela 

UNISAU, ou de urgência de contratação de pessoal, devidamente solicitado pela Diretoria 

Executiva, nos termos do Estatuto, poderá ser dispensado o Processo Seletivo Público externo. 
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Artigo 8º - O procedimento de contratação de pessoal poderá ser delegado a terceiros, 

contratado segundo o regulamento de compras e contratações. 

Artigo 9º - A UNISAU, sempre que possível, manterá um canal de divulgação de vagas em seu 

no sitio eletrônico, qual seja, www.saudeunisau.com.br, onde os interessados poderão 

preencham o seu cadastro e ficarão disponíveis em um banco de dados para eventuais 

recrutamentos. 

Parágrafo primeiro. Eventuais interessados também poderão encaminhar currículo 

profissional diretamente para a sede administrativa, no endereço, Estrada Santa Mônica, nº 

1490, Parque Santa Rosa, CEP: 08664-015, os quais são mantidos em arquivos para futura 

triagem. 

Parágrafo segundo. Sempre que houver a necessidade de contratação, e esta não se dê por 

meio do processo seletivo público indicado no presente, será feita triagem no referido banco 

de dados, analisando-se os requisitos estabelecidos na descrição de cargos, para convocação 

de eventuais interessados compatíveis com a vaga. 

 

Artigo 10º - Havendo necessidade de medir o nível de conhecimento técnico e geral, poderão 

ser elaborados testes específicos ao candidato, sendo seu conteúdo fornecido pelo Gestor da 

área requisitante em conjunto como RH, sem prejuízo de outras fontes de pesquisas e 

identificação, desde que estejam relacionadas com as atividades da função. 

 

Artigo 11º - Poderão ser utilizadas diversas técnicas e ferramentas de recrutamento e seleção, 

que servirão de parâmetro para eliminação de candidatos que não correspondam ao perfil da 

vaga, devendo, sempre que possível, os principais aspectos serem anotados em documento 

específico para controle. 

 

Artigo 12º - Após as etapas de Recrutamento e Seleção, os candidatos pré-aprovados serão 

encaminhados ao Gestor requisitante para entrevista, e, uma vez sendo aprovado, o 
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candidato será encaminhado para ao Departamento de Recursos Humanos para iniciar o 

processo de contratação. 

 

Título III 

Processo Seletivo Público 

 

Artigo 13º - O Processo Seletivo Público visa preencher vagas específicas de acordo com o 

projeto e que estejam enquadrados, preferencialmente, no rol de atividades-fim. 

 

Artigo 14º - Para esta modalidade de contratação, a UNISAU poderá disponibilizar em sua 

sede ou publicar em jornal de circulação no município de sua sede; e/ou em jornal de 

circulação do âmbito do mesmo ente federativo parceiro, nos casos de contratações públicas; 

do extrato do Processo Seletivo correspondente, bem como, neste caso, disponibilizará em 

seu sitio eletrônico a íntegra do Edital prevendo os termos do processo seletivo. 

Parágrafo Único. Caso se faça necessário, ou seja exigido em norma a que esteja submetida, 

a UNISAU poderá realizar as referidas publicações em outros meios de comunicação. 

 

Artigo 15º - A UNISAU, sempre que possível, disponibilizará o acesso ao formulário on line 

para inscrição dos candidatos interessados no sitio eletrônico pelo período mínimo de 05 

(cinco) dias e no máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação Extrato do Processo 

Seletivo, conforme vier estipulado no próprio instrumento. 

 

Artigo 16º - A inscrição do candidato no processo seletivo implicará no reconhecimento e na 

tácita aceitação das normas e condições estabelecidas no respectivo instrumento 

convocatório. 

 

Artigo 17º - A aprovação do candidato dentro do número de vagas previstas ou em cadastro 

de reserva gerará apenas e tão somente mera expectativa de direito à contratação, durante o 

período de validade do processo seletivo. 
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Artigo 18º - A qualquer tempo, o Edital de Processo Seletivo poderá ser revogado ou anulado, 

no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da UNISAU, seja por motivo de interesse 

público ou exigência legal ou inadiável interesse social, sem que isso implique direitos à 

indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

Artigo 19º - Os documentos referentes ao processo seletivo serão registrados e arquivados na 

UNISAU, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos da sua realização. 

 

Artigo 20º - O candidato ao ingressar ao corpo de colaboradores da UNISAU não obterá 

estabilidade de qualquer forma, salvo nos casos prescritos em lei. 

 

Título IV 

Treinamento, Desenvolvimento e Integração 

 

Artigo 21º - A Formação e Treinamento de Pessoal, por meio do investimento na qualificação 

e valorização do seu quadro de pessoal, é um compromisso da UNISAU, tendo como objetivo 

de melhorar a qualidade dos serviços que presta à comunidade, devendo observar 

conjuntamente suas necessidades e disponibilidades e a de seus colaboradores. 

 

Artigo 22º - Todo funcionário ou colaborador deverá passar pela integração geral antes de 

iniciar as suas atividades, que será realizada pelo Departamento de Recursos Humanos, onde 

será transmitida toda informação a respeito da UNISAU, de seus principais projetos e 

finalidades, de seus desafios, de suas atuações, resultados e políticas internas. 

Parágrafo único. Ao término do procedimento, a ciência, inclusive deste Manual, será 

registrada em documento específico evidenciando o fato. 

 

Artigo 23º - O Gestor da área recepcionará o novo funcionário ou colaborador e ficará 

responsável por sua integração junto a equipe e com as rotinas do setor. 
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Artigo 24º - O Gestor e setor de Recursos Humanos deverão fazer constantemente o 

levantamento de necessidade de treinamento com base em necessidades pontuais do setor, 

nas entrevistas de desligamento realizadas e em assuntos pertinentes ao setor e que 

necessitam de reciclagem.  

 

Artigo 25º - Os treinamentos devem ser registrados e sempre que possível extraído material 

didático utilizado no mesmo, sujeito a subscrição de listagem de presença comprobatória. 

 

Título V 

Cargos e Salários 

 

Artigo 26º - A política de cargos e salários terá como foco o reconhecimento do mérito, da 

capacitação profissional e no desempenho dos seus funcionários e colaboradores.  

 

Artigo 27 - O Plano Salarial deverá sempre levar em consideração a capacidade financeira 

tanto da instituição como do projeto, inclusive e especialmente quando em parceria com o 

Poder Público, para que seu equilíbrio orçamentário seja preservado. 

Parágrafo Único. Os salários adotados respeitarão os valores praticados no mercado e em 

atividades similares na região em que estiver atuando, observados valores base e limite a que 

deve ser sujeitar a UNISAU quando da execução de suas atividades. 

 

Artigo 27º - Os reajustes serão aqueles fixados por lei ou resultante de acordos coletivos de 

cada categoria profissional, ou estabelecido e aprovado pela Diretoria Executiva, nos termos 

do Estatuto. 

 

Artigo 28º - Os salários dos diretores estatutários deverão respeitar os valores praticados pelo 

mercado, na região e setor correspondentes à sua área de atuação, respeitados os limites 

exigidos quando em contratações públicas, sempre dentro da capacidade financeira da 

instituição. 
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Título VI 

Benefícios 

 

Artigo 29º - Serão concedidos a todos os colaboradores contratados pelo regime celetista, 

sem prejuízo de outros previstos em lei, os benefícios abaixo declinados: 

I - Vale Transporte – consistente no custeio das despesas com a locomoção ao local de 

trabalho, sendo descontado e fornecido nos termos na legislação vigente, devendo ser 

preenchido formulário de opção de vale transporte no setor de Recursos Humanos, 

prestando-se, sob responsabilidade pessoal civil e criminal do declarante, as informações do 

percurso de deslocamento e conduções necessárias; 

 

a) O funcionário ou colaborar deve notificar imediatamente a UNISAU, no caso de mudança 

de endereço; 

b) O vale transporte, pena de caracterização de ato de mau procedimento, deverá ser utilizado 

exclusivamente para os fins para os quais é fornecido. 

II - Uniforme – consistente no padrão de vestuário utilizado pelo funcionário ou colaborador, 

conforme previsto pela UNISAU ou no projeto, observando as exigências legais e 

regulamentares incidentes; 

Parágrafo Único. Eventuais outros benefícios que por ventura façam parte do instrumento de 

Convenção ou Acordo Coletivo da categoria predominante e/ou profissional serão 

devidamente concedidos. 

 

 

 

Título VII 

Segurança e Medicina do Trabalho 
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Artigo 30º - Nos termos do presente Manual, a segurança do trabalho consubstancia o 

conjunto de medidas que deverão ser adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, 

doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do 

funcionário ou colaborador. 

 

Artigo 31º - A UNISAU observará os requisitos estabelecidos na Portaria nº 3.214/1978 e suas 

Normas Regulamentadoras, bem como eventuais alterações, não importando seu nível 

hierárquico na organização.  

 

Artigo 32º - Todo Equipamento de Proteção Individual - EPI fornecido possuirá Certificado de 

Aprovação – CA, do Ministério do Trabalho e Emprego.  

 

Artigo 33º - Todo funcionário ou colaborador que exerce função de liderança será responsável 

por fazer cumprir as normas de segurança, exigir seu uso, bem como orientar e treinar seu 

subordinado quanto ao uso adequado, guarda e conservação do EPI. 

Parágrafo Único. O exercente de função de liderança deverá comunicar imediatamente o 

Setor de Recursos Humanos, acerca de eventuais ocorrências ou irregularidades pela não 

observância das regras relacionadas à sobre segurança do trabalho, para as providencias legais 

cabíveis. 

 

Artigo 34º - Quanto aos EPI’s, os funcionários ou colaboradores têm como responsabilidade: 

I. utiliza-lo apenas para a finalidade a que se destina; 

II. responsabilizar-se pela guarda e conservação; 

III. comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; 

IV. cumprir as determinações sobre o uso adequado. 

 

Artigo 35º - Todo empregado será submetido aos exames médicos admissional, periódico, de 

retorno ao trabalho, demissional, bem como, quando o caso, fará exames complementares 

conforme estabelecido no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO. 
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Artigo 36º - Os programas instituídos pela Portaria nº 3.214/1978 e eventuais alterações, 

poderão ser executados prestadores de serviço contratados pela UNISAU. 

 

 

Título VI 

 

Administração de Pessoal 

 

Artigo 37º - Após a convocação do candidato para o preenchimento da vaga, em estrita 

observância à ordem de classificação do processo seletivo, quando ocorrido este, os 

interessados deverão entregar o rol de documentos previstos no Edital, no prazo estipulado, 

sob pena de perda da vaga, a critério da UNISAU. 

 

Artigo 38º - As admissões e demissões devem ocorrer preferencialmente fora do período de 

fechamento da folha de pagamento, qual seja, prioritariamente até o dia 20 (vinte) de cada 

mês. 

Parágrafo Único. Eventuais exceções ao prazo estabelecido no artigo 38 deverão ser 

informados e justificados à Diretoria Executiva, nos termos do Estatuto Social, bem como ao 

Departamento de Recursos Humanos. 

 

 

Título IX 

 

Das Férias 
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Artigo 39º - Após cada período de 12 (doze) meses os funcionários ou colaboradores terão 

direito a 30 (trinta) dias de férias, sem prejuízo de sua remuneração e será pago, por esta 

ocasião, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias. 

Parágrafo Único. Somente será facultado a conversão de 1/3 (um terço) do período de férias 

em abono pecuniário, bem como o seu fracionamento em dois períodos não consecutivos, 

sendo um deles não inferior a 10 (dez) dias corridos, mediante autorização da Diretoria 

Executiva, nos termos do Estatuto. 

 

Artigo 40º - O Departamento de Recursos Humanos encaminhará ao Gestor de cada setor a 

solicitação de férias, que deverá ser devolvida devidamente preenchida e assinada pelo 

funcionário ou colaborador, Gestor e Diretor responsável, nos termos do Estatuto, com pelo 

menos 30 (trinta) dias de antecedência ao gozo das férias. 

 

Artigo 41º - Perderá o direito a férias o colaborador que no curso do período aquisitivo tiver 

sido afastado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS por mais de 6 (seis) meses, ainda 

quede forma descontinuada. 

Parágrafo único. Haverá redução do período de férias sempre que o funcionário tiver mais de 

5 (cinco) faltas injustificadas durante o período aquisitivo.  

 

Artigo 42º O pagamento de férias deverá ocorrer até o 2º (segundo) dias antes do início das 

férias.  

 

 

Título X 

Jornada de Trabalho 

 

Artigo 43º - Caso seja eventualmente solicitado, o funcionário ou colaborador deverá 

trabalhar aos domingos e feriados, devendo ser compensados com dia de folga e descanso 

remunerado em outro dia útil nas duas semanas seguintes e obedecida a regra legal de 
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periodicidade de incidência do descanso remunerado aos domingos em vigor à época da 

prestação dos serviços. 

 

Artigo 44º - Serão considerados dias de descanso remunerado os feriados de âmbito federal, 

estadual e municipal. 

 

Artigo 45º - A jornada normal de trabalho do empregado poderá ser prorrogada por até 02 

(duas) horas em cada dia de trabalho, mediante autorização prévia da Diretoria, nos termos 

do Estatuto. 

Parágrafo Único: As horas excedentes trabalhadas poderão ser compensadas mediante banco 

de horas ou remuneradas, nos termos do acordo coletivo da categoria profissional e após 

autorização da Diretoria, nos termos do Estatuto. 

 

Artigo 46º - É dever de todos os funcionários ou colaboradores informar sobre quaisquer 

impedimentos de comparecer ao serviço. 

Parágrafo Único. O funcionário ou colaborar que faltar, atrasar e/ou necessitar sair mais cedo, 

deverá no primeiro dia útil após o retorno ao trabalho, comprovar sua ausência através de 

documentos oficiais (atestados, comprovantes de comparecimento, etc.). 

 

Artigo 47º - Os direitos e deveres dos colaboradores ora expostos não excluem os estipulados 

individualmente no Contrato Individual de Trabalho, e na legislação vigente. 

Parágrafo único. A equipe técnica composta, mediante responsabilização técnica, para 

atuação em cada projeto, poderá se submeter a outras modalidades de contratação, pelo 

prazo que perdurar o ajuste. 

 

Artigo 48º - Para o regime de Jornada de Trabalho em escala ficam estabelecidos os critérios 

aplicados por cada categoria, conforme convenção homologada, facultado as partes 

ajustarem-na mediante acordo individual de trabalho. 
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Título XI 

Controle de Ponto 

 

Artigo 49º - Fica aconselhável o controle de intervalos de jornada e de intrajornada (descanso 

para alimentação), independentemente do meio utilizado, compreendendo tanto a entrada 

como a saída. 

Parágrafo Primeiro. Quando a frequência for registrada manualmente na Folha Ponto, nos 

locais onde existe o relógio de ponto mecânico, esse deve ser utilizado junto com o cartão 

cartográfico. 

Parágrafo Segundo. Nos locais onde a frequência é registrada por Registrador Eletrônico de 

Ponto - REP, deve ser observando a Portaria nº 1.510/2009 do M.T.E., e suas alterações, bem 

como as normas e regulamentos da UNISAU. 

 

Artigo 50º - Todos os controles de jornada devem ser aprovados e assinados pela chefia 

imediata e/ou pela Diretoria, nos termos do Estatuto. 

 

Artigo 51º - O período utilizado para fechamento do ponto é do dia 23 de um mês ao dia 22 

do outro mês, quando serão apuradas as horas de adicional noturno, faltas, atrasos, saídas 

antecipadas, horas extras etc. 

 

 

Título XII 

Deveres dos Funcionários/Colaboradores 

 

Artigo 52º - É dever dos funcionários e colaboradores da UNISAU executar pronta e 

diligentemente, todos os serviços concernentes ao bom e correto desempenho de sua função, 

observando rigorosamente todos os dispositivos legais pertinentes, bem como cumprir com 

atenção e disciplina as determinações de seus superiores hierárquicos. 
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Artigo 53º - Em casos específicos, os Contratos Individuais de Trabalho devem prever o dever 

de prioridade dos empregados aos trabalhos, conforme estipulado neste Regimento Interno, 

podendo estabelecer vedações, como a de não podendo ocupar cargos efetivos e 

permanentes em outra instituição semelhante, seja no âmbito Municipal, Estadual ou Federal. 

 

Artigo 54º - Os funcionários e colaboradores têm o dever de tratar de forma confidencial e 

sigilosa todas os materiais e informações obtidas através da relação de trabalho ou através da 

função que ocupa especialmente referente a quaisquer informações ou conhecimentos 

técnicos, administrativos, operacionais, estratégicos ou comerciais, relativos às atividades da 

Entidade, inclusive aqueles ligados a organização interna, serviços, pesquisas, 

aperfeiçoamentos, salários, sistemas de trabalho, planejamento estratégico, dados 

financeiros, contábeis e orçamentários, tecnologia de informação (cadastros, softwares, 

organização e acesso de sistemas), sejam orais, escritas, codificadas, inclusive em sistema 

eletrônico, bem como informações sigilosas de qualquer natureza, doravante considerada 

todas em conjunto ou isoladamente como “informações confidenciais”. 

 

Artigo 55º - É terminantemente proibido pelo funcionário ou colaborador, caracterizando 

mau procedimento pela prática imoral e ainda ato de indisciplina: 

a) acessar mídias sociais de qualquer natureza, para fins particulares durante o expediente,  

b) atender vendedores ambulantes para fins particulares tanto na sede como dentro das 

unidades dos projetos; 

c) promover algazarra, brincadeiras e discussões durante a jornada de trabalho; 

d) usar palavras ou gestos impróprios à moralidade e respeito, tanto na sede como dentro das 

unidades dos projetos; 

e) propagar ou incitar a insubordinação ao trabalho; 

f) permanecer nas dependências do trabalho sem motivo específico ou fora do seu horário de 

expediente; 

g) realizar venda de objetos, atos de compra, circulação de listas, empréstimos de dinheiro e 

jogos de azar tanto na sede como dentro das unidades dos projetos; 
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h) utilizar o nome da empresa em causas políticas ou ideológicas, tanto no local de trabalho 

como fora dele; 

i) produzir cópias ou backup, por qualquer meio ou forma, de qualquer dos documentos a ele 

fornecidos ou documentos que tenham chegado ao seu conhecimento em virtude da relação 

de trabalho, para outros fins que não aqueles especificados no contrato de trabalho; 

j) postar imagens ou palavras, por meio físico ou digital, da sede da UNISAU e/ou das unidades 

dos projetos da Entidade, sem qualquer tipo de autorização prévia da Diretoria, nos termos 

do Estatuto; 

k) acesso não autorizado de familiares no local de trabalho; 

l) usar os telefones e demais equipamentos da UNISAU, ou sob responsabilidade desta, para 

assuntos particulares, exceto em caráter de urgência plenamente justificável, quando as 

ligações deverão ser anotadas para posterior cobrança; 

m) aceitar quaisquer tipos de brindes ou gorjetas de clientes ou fornecedores, bem como 

gratificações, propinas, como retribuição por serviços ou facilitações indevidas; 

n) o uso de telefone celular no horário da jornada, sendo que em caso de emergência deverá 

comunicar o superior imediato previamente; 

o) realizar o uso da imagem e contato com imprensa sem autorização da pela Diretoria, nos 

termos no Estatuto; 

p) fazer comentários graves, grosseiros, humilhantes, insultantes ou ofensivos acerca de 

características físicas, cultural, social, de doença ou aspecto de uma pessoa. 

 

Artigo 56º - Os funcionários e colaboradores deverão respeitar a regra que impõe que o 

atendimento SUS é 100% (cem por cento) gratuito, sendo vedada a cobrança de qualquer 

valor do usuário neste regime. 

 

Artigo 57º - Os funcionários e colaboradores deverão portar o crachá de identificação em local 

visível, cabendo-lhes manter as seguintes condutas: 

I - zelar e proteger de Patrimônio Público, comunicando o superior imediato, sobre quaisquer 

anomalias encontradas; 
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II - utilizar de forma racionalizada os recursos fornecidos para o desempenho das suas funções, 

evitando assim o desperdício; 

III - utilizar o uniforme de acordo com o seu posto de trabalho, prezando pela boa maneira e 

costumes; 

IV - fazer alusões, por quaisquer formas ou meios, referindo-se à raça, etnia, origem, cor, 

religião, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar ou incapacidade de uma 

ou várias pessoas; 

V - ameaçar, intimidar ou fazer represálias, bem como qualquer outra atitude vindo de 

funcionário de hierarquia superior ou não, que possa gerar constrangimento ao outro. 

 

Título XIII 

Regime Disciplinar e de Sindicância 

 

Artigo 58º - A administração de medida disciplinar é um instrumento de gestão de Recursos 

Humanos, sendo um ato legítimo, emanado do poder diretivo da UNISAU, com finalidades 

instrutivas quanto à necessidade do atendimento às obrigações contratuais, visando alertar o 

funcionário a respeito do erro cometido, conscientizá-lo dos danos causados e o orientando 

sobre as formas de evitar a sua não repetição. 

 

Artigo 59º - O regime previsto nesses artigos prevê as regras para aplicação de penalidades às 

condutas dos empregados passíveis de sanção pela UNISAU, podendo ser ou não precedidas 

de sindicância interna, a critério exclusivo da Entidade, especialmente nos casos em que 

envolverem contratação com o Poder Público. 

 

Artigo 60º - A aplicação de medidas disciplinares não pressupõe, necessariamente, o respeito 

a um escalonamento entre elas, mas deverá haver a observância das circunstâncias dos fatos 

e as consequências da falta praticada, quando da decisão sobre a penalidade cabível. 

Parágrafo Único. A aplicação de penalidade poderá ser precedida de procedimento de 

sindicância interna, quando verificada  necessidade de confirmação de algum elemento 
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relacionado ao evento punitivo, embora este não seja requisito para que seja exercido o poder 

diretivo e corretivo da UNISAU. 

 

Artigo 61º - A aplicação de penalidade será exercida quando constatada transgressão pelo 

funcionário de obrigações legais, contratuais e de normas e procedimentos, podendo ser as 

seguintes: 

a) Advertência verbal: medida disciplinar, indicada para faltas funcionais consideradas de 

natureza muito leve, tendo caráter orientativo, aplicada com o objetivo de instruir, prevenir e 

alertar o funcionário quanto à infração disciplinar praticada e ao cumprimento das normas e 

procedimentos da UNISAU. 

b) Advertência escrita: medida disciplinar, indicada para faltas funcionais consideradas de leve 

gravidade, tendo caráter orientativo e punitivo, aplicada com o objetivo de instruir, aplicada 

com o objetivo de advertir e reiterar a obrigatoriedade do cumprimento dos regulamentos, 

normas e procedimentos, circulares e orientações da entidade. 

c) Suspensão: medida disciplinar de caráter punitivo, indicada para faltas funcionais 

consideradas de média a alta gravidade, decorrente do não cumprimento das obrigações 

contratuais e/ou normas e procedimentos da UNISAU. 

d) Dispensa por justa causa: penalidade máxima aplicada em casos cujo ato faltoso do 

funcionário seja de natureza grave ou gravíssima, ou reiteração de outras faltas punidas, 

ocasionando a extinção do vínculo empregatício do funcionário. 

 

Artigo 62º - A sindicância interna destina-se à apuração de fatos e será destinada a investigar 

as circunstâncias de eventuais atos faltosos ou irregularidades, objetivando definir 

responsabilidades e identificar as consequências e extensão de eventuais consequências.  
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Artigo 63º - Constatada a ocorrência de irregularidades ou de atos faltosos, sejam dos 

funcionários ou colaboradores da UNISAU ou de servidores cedidos, a chefia e/o responsável 

pela área ou setor de onde ocorreram os fatos, deverá elaborar um relatório informando o 

ocorrido para a Diretoria Executiva, nos termos do Estatuto. 

 

Artigo 64º - O relatório encaminhado pela chefia e/ou pelo responsável pela área ou setor 

deverá ser apreciado tanto pela Diretoria, nos termos do Estatuto, como pelo Departamento 

Jurídico, acerca da necessidade ou não da abertura da sindicância interna. 

Artigo 65º - Caso haja o entendimento pela necessidade de abertura do procedimento de 

sindicância interna, será convocada uma Comissão Processante para averiguar o ocorrido. 

 

Artigo 66º - A Sindicância Interna terá uma fase de instrução, podendo ser ouvidas 

testemunhas e colhidas outras provas, a critério do entendimento da Comissão e será 

encerrada com elaboração de Relatório Conclusivo, que deverá conter o resumo dos fatos e a 

conclusão do procedimento, com indicação da autoria dos atos faltosos e a proposta de 

penalidade a ser aplicada, a qual será opinativa, podendo o Diretor, ou a quem ele delegar, 

nos termos do Estatuto, acatar ou não a deliberação. 

 

Artigo 67º - O procedimento deverá ser concluído, preferencialmente, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a partir do termo de abertura, prorrogáveis, mediante justificativa, por igual período. 

 

Artigo 68º - O(s) funcionário(s) e/ou colaborador (es) indicado (s) como autor(es) dos atos 

faltosos, poderá(ão) pedir cópia(s) da Relatório Conclusivo, como também poderá apresentar 

recurso por escrito da decisão sobre a penalidade a ser imposta, no prazo e 05 (cinco) dias 

úteis, e que deverá ser endereçado ao Diretor Presidente e protocolado na sede 

administrativa da UNISAU. 
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Artigo 69º - A decisão final do Diretor Presidente deverá levar em conta as razões de defesa 

apresentadas e eventuais atenuantes na aplicação da penalidade, podendo consultar outros 

Departamentos antes de decidir. 

 

Artigo 70º - A aplicação da penalidade, além de imediata à conclusão da sindicância, quando 

esta for instaurada, deverá ser adequada e estar imbuída do espírito de justiça, equidade e 

igualdade. 

 

Artigo 71º - Considera-se como atenuante, para efeito de aplicação de medida disciplinar: 

a) o bom histórico funcional do empregado; 

b) a ausência de consequências graves causado pelos atos faltosos; 

c) o ressarcimento pelo funcionário de danos causados. 

Artigo 72º - O colaborador responderá por quaisquer danos e prejuízos que, direta ou 

indiretamente, por culpa ou dolo, no desempenho ou não de suas funções causar à UNISAU, 

ficando esta, desde já, autorizada a ressarcir-se mediante desconto em folha de pagamento 

ou no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - TRCT, do valor total apurado (artigo 462, 

§1.º, da CLT). 

 

Artigo 73º - A UNISAU poderá descontar da remuneração mensal ou das verbas rescisórias do 

empregado a indenização por qualquer dano que este causar e/ou a multa decorrente da 

violação dos deveres fixados neste Manual, independentemente de verificar-se dolo na 

conduta e sem prejuízo das demais penalidades previstas contratualmente e na legislação 

trabalhista, cível e penal. 

 

Artigo 74º - Serão passíveis de demissão por justa causa as seguintes condutas (artigo 482 

CLT):  

➢ Ato de improbidade;  
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➢ Incontinência ou mau procedimento;  

➢ Condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido 

suspensão da execução da pena;  

➢ Desleixo no desempenho das respectivas funções; 

➢ Embriaguez habitual ou em serviço;  

➢ Violação de sigilo da UNISAU; 

➢ Ato de indisciplina ou de insubordinação;  

➢ Ato lesivo à honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou 

ofensa física, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;  

➢ Ato lesivo à honra ou da boa fama ou ofensa física contra o empregador e superiores 

hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 

➢ Reiteração de atos indisciplinares. 

 

Artigo 75º - Em se tratando de funcionário público cedido, na ocorrência de quaisquer fatos 

desabonadores, deverá ser aberta uma sindicância interna, processada pela própria UNISAU 

para fatos ocorridos durante o período da cessão, observado o mesmo procedimento descrito 

neste Manual, até o momento da elaboração do relatório conclusivo. 

Parágrafo único. Após apurados todos os fatos, será encaminhado ao gestor público 

responsável pelo servidor cedido, o relatório conclusivo, para que sejam tomadas as devidas 

providencias, conforme regimento interno. 

 

 

Artigo 76º - A conclusão do procedimento de sindicância poderá conter recomendação no 

sentido da substituição do funcionário público, a ser atendido pelo órgão cedente. 

 

 

Título XIV 
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Dos Associados e das Contribuições Sociais 

 

Artigo 77º - O quadro de associados da UNISAU é constituído por Associados efetivos, 

Associados contribuintes, Associados voluntários, Associados beneméritos e Associados 

profissionais. 

Parágrafo único. Fica estabelecida a necessidade de fixação de contribuição para os 

associados contribuintes da UNISAU, a partir do ano de 2017, todo mês de março de cada 

ano, quando houver alteração, a ser recolhida mensalmente, na sede administrativa da ou por 

meio de boleto bancário ou outra forma de pagamento reconhecida, no valor mínimo 

estabelecido pelo Conselho de Administração, sendo que serão destinadas à manutenção dos 

objetivos da UNISAU, nos termos do Artigo 88, do seu Estatuto Social. 

 

Título XIV 

Dos diretores e da secretaria executiva 

 

Artigo 78º – A Diretoria Executiva é órgão executivo da UNISAU e será composta por 4 

(quatro) membros diretores, quais sejam, 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor 

Financeiro, 01 (um) Diretor Administrativo, e 01 (um) Diretor Patrimonial, para mandato de 4 

(quatro) anos, sendo admitida a sua recondução. 

Parágrafo Primeiro. A representação ativa ou passiva da UNISAU será exercida pelo Diretor 

Presidente, ou, em caso de ausência ou impedimento do Presidente, pelo seu substituto, o 

Diretor Financeiro, sempre em conjunto com um dos demais Diretores. 

Parágrafo Segundo. A Diretoria poderá, mediante deliberação por maioria absoluta, nomear 

procurador, que representará a UNISAU, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, 

inclusive junto a estabelecimentos bancários, podendo referidos procuradores praticarem 

todos os atos previstos em mandato, sendo que, com exceção dos mandatos revestidos dos 

poderes da cláusula “ad judicia”, todos os demais expirarão no dia 31 de dezembro do ano em 

que forem outorgados. 
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Parágrafo Terceiro. Os Diretores da Diretoria Executiva terão suas atribuições, competências 

e deveres definidos neste Regimento Interno. 

 

Artigo 79º – Os Diretores da Diretoria Executiva, nas suas ausências, faltas ou impedimentos, 

serão substituídos uns pelos outros ou, em última instância, pelo Presidente do Conselho de 

Administração, ou por outro Conselheiro indicado pelo Presidente do Conselho de 

Administração. 

 

Artigo 80º – Para a administração e operação das unidades ou estabelecimentos filiais de 

negócios da UNISAU poderão ser contratados Diretores da matriz, filial ou cada 

estabelecimento, onde poderá ver constituída uma Diretoria Executiva contratada própria, 

conforme for deliberado pelo Conselho de Administração da UNISAU. 

 

Artigo 81º –Visando a otimização e melhor dos trabalhos internos ou junto a determinados 

projetos ou programas que a UNISAU venha a desempenhar, os diretores, observadas suas 

especialidades e atribuições, poderão contratar consultorias ou assessoriais especializadas. 

 

Artigo 82º – Compete a Diretoria Executiva da UNISAU: 

I – Representar a UNISAU nos seus atos administrativos; 

II – Constituir, consorciar, cindir, unificar e dissolver departamentos; 

III – Contratar e demitir funcionários; 

IV – Contratar e rescindir com prestadores e fornecedores de serviços; 

V – Elaborar o planejamento estratégico e os planos de trabalho; 
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V – Administrar a UNISAU; 

VI – Elaborar e submeter à Assembleia Geral a proposta de programação anual da UNISAU; 

VII – Elaborar e apresentar à Assembleia Geral relatório anual; 

VIII – Reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em atividades de 

interesse comum; 

IX – Regulamentar as Ordens Normativas da Assembleia Geral e emitir Ordens Executivas para 

disciplinar o funcionamento interno da UNISAU; 

XI – Firmar contratos de prestação de serviços, da UNISAU, com empresas ou entidades 

privadas ou contratos, convênios ou ajustes congêneres com entes ou entidades públicas, na 

realização de seus objetivos sociais e em regime de parceria ou colaborativo; 

XII – Convocar a Assembleia Geral. 

 

Artigo 83º – Compete ao Diretor Presidente da UNISAU: 

I – Representar administrativamente a UNISAU, bem como no polo ativo e passivo, judicial e 

extrajudicial, além de firmar contratos e compromissos e contrair obrigações; 

II – Presidir reuniões e assembleias; 

III – Administrar a UNISAU; 

IV – Responder pelos seus atos na administração; 

V – Assinar documentos, recebimentos e autorizações isoladamente; 

VI – Abrir e movimentar conta bancárias em conjunto com o Diretor Financeiro; 

VII – Compromissar e assinar fianças bancárias em conjunto com o Diretor Financeiro; 

VIII – Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno; 

IX – Presidir a Assembleia Geral; 

XI – Convocar e presidir as reuniões da Diretoria. 

XII – Promover estudos e elaborar projetos técnicos de interesse da UNISAU; 
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XIII – Responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços desenvolvidos pela UNISAU, 

isoladamente ou em conjunto com terceiros, ou ainda autorizando terceiros que o façam, uma 

vez que venham a compor a equipe técnica da UNISAU; 

XIV – Realizar visitas técnicas, quando necessário, ou indicar os responsáveis pela sua prática; 

XV – Apresentar relatórios de atividades; 

XIV – Controlar, operacionalizar e avaliar tecnicamente os resultados, deficiências e melhorias 

nos projetos e programas em execução pela UNISAU; 

 

Artigo 84º –  Compete ao Diretor Financeiro: 

I - Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e donativos, 

mantendo em dia a escrituração da Instituição; 

II - Pagar as contas autorizadas pelo Presidente; apresentar relatórios de receitas e despesas, 

sempre que forem solicitados;  

III - Apresentar ao Conselho Fiscal a escrituração da Instituição, incluindo os relatórios de 

desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas; 

IV - Conservar, sob a sua guarda a responsabilidade, os documentos relativos à tesouraria, 

manter todo o numerário em estabelecimento de crédito, assinar em conjunto com o Diretor 

Presidente as competências dos itens VI e VII do Artigo 53º do estatuto social; 

V – Responsabilizar-se pela prestação de contas financeira da UNISAU, interna e 

externamente, junto a contratantes e órgãos de fiscalização e controle 

VI – Representar a UNISAU, ativa ou passivamente, em conjunto com outro dos Diretores, em 

caso de vacância, ausência ou impedimento do Diretor Presidente; 

VII – Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e donativos, 

mantendo em dia a escrituração da Instituição; 

VIII – Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitadas pelo Diretor 

Presidente; 

IX – Apresentar ao Conselho de Administração a escrituração da Instituição, incluindo os 

relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas; 

X – Manter todo o numerário em estabelecimento de crédito; 
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XI – Gerir as finanças da UNISAU; 

XII – Fixar e reajustar o salário dos funcionários, obedecida à orientação do Conselho 

Administrativo e a legislação específica; 

IX – Registrar todo movimento financeiro da UNISAU, pagar as dívidas sociais regularmente 

contraídas. 

 

Artigo 85º –  Compete ao Diretor Administrativo: 

I – Representar a UNISAU, ativa ou passivamente, em conjunto com o Diretor Financeiro, 

quando solicitado e em caso de vacância, ausência ou impedimento do Diretor Presidente; 

II – Promover estudos e o levantamento de receitas e despesas para a UNISAU no 

desenvolvimento de suas finalidades sociais, inclusive em projetos que venha a desempenhar 

junto a terceiros; 

III – Disseminar práticas de administração e gestão internas; 

IV – Promover negociação em prol dos interesses institucionais e levantar e exigir o 

atendimento das normas e exigências internas, para atuação de membros, associados e 

contratados e contratantes; 

V – Apresentar relatórios de atividades, deficiências e propostas de solução; 

VI – Apresentar ao Diretor Presidente e ao Conselho Administrativo, projetos e oportunidades 

de gestão administrativa e operacional compatíveis com a atuação da entidade, bem como de 

aperfeiçoamento e maximização dos resultados e qualidade dos serviços prestados; 

VII – Prestar, de modo geral, sua colaboração ao Diretor Presidente; 

VIII – Promover a guarda e gestão dos documentos da entidade, quando o caso, com o auxílio 

de terceiros autorizados contratualmente. 

 

Artigo 86º – Compete ao Diretor Patrimonial: 

I – Representar a UNISAU, ativa ou passivamente, em conjunto com o Diretor Financeiro, 

quando solicitado e em caso de vacância, ausência ou impedimento do Diretor Presidente; 

II – Apresentar relatórios relativos ao patrimônio e seu estado; 
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III – Apresentar ao Diretor Presidente e ao Conselho Administrativo, projetos de manutenção, 

aperfeiçoamento e maximização do patrimônio da entidade; 

IV – Prestar, de modo geral, sua colaboração ao Diretor Presidente. 

 

Artigo 87º – A Secretaria Executiva buscará auxiliar a Assembleia Geral, a Diretoria Executiva 

e o Conselho de Administração, competindo-lhe: 

I - Secretariar as Assembleias Gerais, bem como as Reuniões da Diretoria Executiva e do 

Conselho de Administração e redigir as respetivas atas; 

II - Publicar todas as notícias das atividades da UNISAU; 

III - Arquivar documentos e correspondências; 

IV - Manter sobre sua guarda os livros da UNISAU; 

V - Organizar as prestações de contas;  

VI - Organizar a contabilidade; 

VII - Organizar o balanço anual e os balancetes. 

 

Título XV 

Das Disposições Gerais 

 

Artigo 88º - Cabe à UNISAU prezar pelo bem-estar de seus funcionários e colaboradores no 

ambiente de trabalho, de forma a fomentar condutas de respeito e bom convívio, 

fortalecendo valores de integridade e confiança dentre os mesmos.  

 

Artigo 89º - Testes de novos produtos e equipamentos devem ser autorizados formalmente 

pela Diretoria Executiva, nos termos do Estatuto. 
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Artigo 90º - Doações à UNISAU devem ser autorizadas pela Diretoria da Entidade, nos termos 

do Estatuto. 

 

Artigo 91º - O presente Manual de Recursos Humanos e Regimento Interno poderá ser 

alterado em todo ou em parte, a qualquer tempo, nos termos do Estatuto Social vigente na 

época, devendo a Diretoria, nos termos do Estatuto, e/ou o Setor de Recursos Humanos 

informar aos colaboradores. 

 

Artigo 92º - Os casos omissos no presente Manual serão soberanamente resolvidos ante a 

legislação enunciada vigente ou outros meios a serem implementados pela Diretoria 

Executiva, nos termos do Estatuto. 

 

Artigo 93º - O presente Manual de Recursos Humanos e Regimento Interno passará a ter 

vigência a partir da sua aprovação em Assembleia Geral. 

 

 

7.2.  PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

Objetivos 

- Promover melhoria contínua no ambiente e relações de trabalho a partir da identificação de 

quanto as pessoas percebem e avaliam os valores e práticas organizacionais, a confiança que 

depositam na Instituição e o nível de motivação existente. 

- Dispor de informações consistentes para fundamentar o planejamento de atividades 

relativas ao Gerenciamento de Recursos Humanos da Instituição; 

- Garantir o alinhamento dos colaboradores para a realização da Missão, o alcance da Visão e 

o respeito aos Valores da Instituição; 

- Integrar os diversos processos e áreas funcionais; 

- Melhorar a qualidade da comunicação interna e entre as áreas. 
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Metodologia 

Formulário 

A aplicação do formulário garante preservação da identidade. As informações solicitadas 

visam exclusivamente estratificar os resultados e contribuir na elaboração dos planos de ação: 

● Local; 

● Categoria/Funcional; 

● Tempo de Casa; 

● Relação de trabalho (forma de contrato); 

● Sexo. 

● Contendo 50 afirmativas com desdobramento para avaliação da área de atuação e da 

organização, com as seguintes opções de resposta: 

1. Discordo Sempre 

2. Discordo na maioria das vezes 

3. Às vezes concordo, às vezes discordo 

4. Concordo na maioria das vezes 

5. Discordo sempre 

 

Tratamento dos Dados 

Em meio eletrônico ou físico, ambos com senha exclusiva de acesso, e armazenamento de 

dados para garantir a preservação da identidade dos participantes, permitindo que todos 

possam se expressar livremente. 

 

Forma de Aplicação 

Eletrônico – por meio acesso à internet em site por link; 

Físico – postos de atendimento na Instituição, onde os colaboradores podem esclarecer 

dúvidas e responder o questionário. 

 

Análise de Dados  

● Análise de dados em 5 dimensões: 
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● Atuação da liderança 

● Valorização 

● Equidade 

● Motivação 

● Relacionamento e Ambiente 

 

 

 

CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Dimensão 
Total 

Respostas 

< 45% 

Oportunidades 

de Melhoria 

45% a 

55% 

Merece  

Atenção 

56% a 89% 

   Nível  

Satisfatório 

>=89% 

Pontos 

Fortes 

1.Atuação da 

Liderança 

         

2. Valorização      

3. Equidade      

4. Motivação      

5. Relacionamento e 

Ambiente 

     

 

 

Divulgação dos Resultados 

Elaboração de relatório com apresentação quantitativa (gráficos) e qualitativa (ações)  

Divulgação dos resultados para todos os participantes - colaboradores e Gestores 

 

8 -  EDUCAÇÃO PERMANENTE 

Gestão de Educação Permanente Multidisciplinar  
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Missão 

Prestar Assistência de alta complexidade, dentro dos princípios de hierarquização e 

regionalização do SUS, contribuindo para a pesquisa, formação e capacitação profissional, 

buscando uma saúde pública digna com qualidade e compromisso social. 

 

Política 

Capacitar e desenvolver os colaboradores que compõem o corpo assistencial, visando garantir 

a assistência com excelência;  

Produto  

Selecionar colaboradores junto ao Departamento de Gestão de Pessoas para suprir as vagas 

existentes na abertura dos setores Assistenciais.  

Capacitar e desenvolver os colaboradores, visando garantir a assistência com excelência, 

mediante a implantação do modelo assistencial. 

Monitorizar os indicadores assistenciais promovendo a capacitação e desenvolvimento 

visando melhorias contínuas e diminuição dos riscos na Assistência. 

Qualificar os profissionais através da identificação de não conformidades nos processos 

assistenciais e da qualidade de trabalho, promovendo e desenvolvendo ações coletivas.  

Desenvolver programa anual de educação e capacitação permanente, de desenvolvimento de 

competências individuais e organizacionais, bem como respectivo cronograma por área 

profissional.             

 

INTRODUÇÃO 

A Educação Permanente Multidisciplinar (EPM) encontra-se dentro do organograma da 

instituição na média gerencia, sendo uma unidade de apoio assistencial, técnico-científica e 

administrativa, em que se desenvolvem atividades ligadas a recrutamento, seleção, 

capacitação, treinamento da equipe assistencial. 
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É igualmente responsável pela orientação da equipe, visando sempre à eficácia da terapêutica, 

racionalização dos custos, voltando-se também para o ensino e a pesquisa, propiciando assim 

um vasto campo de aprimoramento profissional.  

O serviço de EPM é responsável por promover estratégias visando desenvolver uma equipe 

de profissionais com pensamento crítico, capacidade de resolução de problemas, habilidade 

técnica cientifica e princípios de humanização; orientadas para a melhoria continua da 

assistência, através de profissionais com formação legalmente estabelecida por meio das leis 

do exercício profissional e competências previamente definidas pela instituição com base em 

seus objetivos, bem como as necessárias para o desenvolvimento das funções. 

Esse serviço tem em sua característica a inserção de diversos profissionais com níveis de 

formação diferentes, que desenvolvem inúmeras atividades, com graus de complexidade 

distintos, o que exige uma capacitação contínua da equipe na obtenção da excelência na 

qualidade em todos os seus serviços. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 
Implantar e garantir o modelo assistencial através da Educação Permanente Multidisciplinar, 

através da capacitação dos profissionais nas atividades assistências, ensino, pesquisa e gestão, 

com a perspectiva interdisciplinar, e de acordo com os princípios do SUS e da Política Nacional 

de Humanização. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
● Recrutamento e seleção de candidatos às vagas disponíveis para compor a equipe de 
profissional. 
● Treinamento na admissão para os novos colaboradores com treinamento das técnicas 
especifica por categoria profissional das que são mais utilizadas na Instituição. 
● Implantação do Modelo Assistencial nas Unidades Assistenciais e de Apoio através da 
capacitação da equipe em relação às normas, rotinas e procedimentos específicos adotados. 
● Avaliação de desempenho por competências no período de experiência (45 e 90 dias) e 
anualmente, com plano de ação individual para cada colaborador. 
● Introdução e monitoramento dos indicadores assistenciais. 
● Desenvolvimento e capacitação dos profissionais em relação aos riscos clínicos, cirúrgicos 
e implantação de praticas operacionais baseadas em segurança dos pacientes e colaboradores 
e na qualidade do serviço prestado. 
 

- EDUCAÇÃO EM SAÚDE / CAPACITAÇÃO  
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Será estabelecido um Núcleo de Educação Permanente que trabalhará articulado com o RH e 

demais coordenações do serviço, cabendo a este núcleo o planejamento e a implantação de 

programas de treinamentos e desenvolvimento de pessoal, estimulando os colaboradores à 

constante necessidade de aprendizado e crescimento profissional. O NEP deverá desenvolver 

uma relação de confiança a fim de estimular o desenvolvimento de novas habilidades 

mantendo a motivação trazida pelos parceiros internos e externos. Colabora, planeja e 

executa treinamentos, oficinas, palestras.  

Atribuições  

O Núcleo de Educação Permanente é responsável fundamentalmente pelo incentivo, 

acompanhamento e elaboração de projetos.  

Contribui também, para promoção da qualidade e humanização no atendimento ao usuário. 

Executa e viabiliza treinamentos nos diversos segmentos. Participa ainda de comissões de 

eventos, reuniões científicas, capacitações e oficinas.  

A proposta de Capacitação deverá ser ampla e incluir o introdutório para todos os novos 

funcionários para a apresentação do serviço, missão e valores institucionais.  

A elaboração da programação de Capacitação deverá estar pautada na avalliação do 

desempenho dos profissionais, priorizando as fragilidades observadas na abordagem do 

usuário, receptividade, humanização do atendimento e no manejo clinico dos casos.  

No atendimento de urgências/emergências, algumas capacitações específicas são essenciais 

para assegurar a qualidade da assistência prestada, descritas a seguir:  

Para a equipe de Enfermagem:  

1. Reconhecer os sinais de disfunção respiratória nas patologias mais prevalentes: crise 

asmática, DBPOC, Infecções respiratórias, quadros de obstrução por corpo estranho, edema 

agudo de pulmão; adotando medidas de tratamento.  

2. Aferir sinais vitais: frequência cardíaca, respiratória, tensão arterial, temperatura, 

saturação, controle de glicemia.  

3. Reconhecer sinais de doenças circulatórios aguda: infarto agudo do miocárdio, angina 

instável, arritmias, AVC, quadros isquêmicos e edema agudo de pulmão, assim como seu 

tratamento.  
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4. Realizar monitorização cardíaca e eletrocardiográfica.  

5. Reconhecer e adotar medidas para controle e tratamento inicial dos quadros de Intoxicação 

exógena, sobretudo nos casos de libação alcoólica.  

6. Reconhecer sinais de gravidade na vítima traumatizada grave: sinais de disfunção 

ventilatória, respiratória e circulatória. E prestar atendimento inicial nas medidas de suporte 

básico e avançado de vida.  

7. Reconhecer e tratar sinais de agravos metabólicos agudos tais como: diabetes 

descompensado, coma hiperglicêmico, coma hipoglicêmico e coma hiperosmolar.  

8. Adotar medidas no manejo do trauma raquimedular, trauma cranioencefálico, trauma 

torácico, trauma abdominal, trauma de extremidades, trauma em face, controle de choques 

e hemorragias, trauma na gestante, queimaduras, afogamento, lesões por eletricidade, 

acidentes com múltiplas vítimas e acidentes com produtos perigosos.  

9. Reconhecer sinais de gravidade das patologias psiquiátricas em situações de urgência.  

10. Realizar procedimentos de suporte ventilatório: intubação traqueal, cricotireoidostomia, 

drenagem torácica, toracocentese, assim como manejo dos equipamentos de suporte 

ventilatório básico e avançado.  

11. Realizar manobras de reanimação cardiorespiratória básica e avançada.  

12. Realizar as técnicas de imobilização e remoção.  

13. Prestar o atendimento inicial à gestante em trabalho de parto normal e prevenir 

complicações.  

14. Administração de medicamentos e infusões. 

 

 

9. RECURSOS HUMANOS 

 

9.1. DESCRIÇÃO DE CARGOS 

 

Para a execução do PDHP, conforme preconiza o edital, estaremos 

dispondo dos seguintes cargos: 
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CARGO / CARGA 

HORÁRIA 
DESCRIÇÃO 

PRECEPTOR 

4 HORAS 

∙ Auxiliar a organizar o roteiro do curso para as diferentes turmas de 

alunos (rodízio de atividades nos ambulatórios, centro cirúrgico, 

reuniões, aulas regulares, escalas de plantão em pronto socorro e 

similares);  

∙ Colaborar com o ensino das subespecialidades (glaucoma, retina etc) 

esclarecendo eventuais dúvidas individuais dos alunos ou servindo 

como via de acesso para fontes de conhecimento mais específico; 

 ∙ Identificar deficiências no processo de aprendizado e propor 

atividades extras de acordo com as necessidades pontuais, cursos 

específicos; 

∙ Seguimento horizontal do processo técnico, ético e psicológico dos 

alunos, procurando reconhecer dificuldades individuais ou possíveis 

falhas no programa de residência que mereçam discussão mais ampla 

com instâncias superiores; 

∙ Zelar pelos aspectos disciplinares dentro da instituição orientando 

constantemente os alunos quanto às obrigações individuais dentro do 

programa do Curso;  

∙ Monitorar periodicamente o bom funcionamento da relação aluno-

corpo docente (staff) dentro de cada atividade (ambulatório, centro 

cirúrgico e etc);  

∙ Realizar reuniões periódicas (ou extras quando necessário) para 

avaliação de problemas relacionados a proposta do programa;  

∙ Supervisão linear de atividades assistenciais dos alunos durante todo 

o ano (interconsulta, enfermaria, ambulatório ou centro cirúrgico); 
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∙ Participar das avaliações dos alunos realizadas periodicamente pela 

disciplina ou departamento; 

 ∙ Fomentar a pesquisa cientifica como também incentivar a 

participação em congressos e simpósios, promovendo nestes eventos 

fóruns específicos ou reuniões de discussão de casos direcionados 

para este público;  

∙ Sempre se reportar ao docente supervisor do programa para resolver 

problemas ou sugerir modificações nas atividades dos alunos, bem 

como aspectos de ordem ética ou disciplinar, mantendo instâncias 

superiores cientes do andamento do programa de residência; 

MÉDICO 

ESPECIALISTA 

4 HORAS 

Recebe e examina os pacientes de sua especialidade, auscultando, 

apalpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar o 

diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames 

complementares ou encaminhar o paciente para outra especialidade 

médica; Analisa e interpreta resultados de exames diversos, tais como 

de laboratório, Raio X e outros para informar ou confirmar 

diagnóstico; Prescreve medicamentos, indicando a dosagem e 

respectiva via de administração dos mesmos Presta orientações aos 

pacientes sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a 

saúde; Anota e registra em fichas específicas, o devido registro sobre 

os pacientes examinados, anotando conclusões diagnósticas, 

evolução da enfermidade e meios de tratamento, para dar a 

orientação terapêutica adequada a cada caso; Atende determinações 

legais, emitindo atestados conforme a necessidade de cada caso;  

Colabora na limpeza e organização do local de trabalho; Efetua outras 

atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato. 
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ENFERMEIRO 

COORDENADOR 

40 HORAS 

Participar da elaboração de normas, rotinas e procedimentos do 

setor; realizar planejamento estratégico de enfermagem; participar 

de reuniões quando solicitado e promover reuniões com a equipe de 

trabalho; avaliar o desempenho da equipe de enfermagem, junto aos 

enfermeiros assistenciais; avaliar continuamente o relacionamento 

interpessoal entre a equipe de enfermagem; prover educação 

continuada; executar rotinas e procedimentos pertinentes à sua 

função; prever e prover o setor de materiais e equipamentos; zelar 

pelas condições ambientais de segurança, visando ao bem- estar do 

paciente e da equipe interdisciplinar; verificar a presença dos 

funcionários no setor, conferindo faltas, atrasos, licenças, realocando-

os; notificar possíveis ocorrências adversas ao paciente, e também 

intercorrências administrativas, propondo soluções; elaborar escalas 

mensais e diárias de atividades dos funcionários (férias) e conhecer a 

autorização da atualização da Vigilância Sanitária quanto a o Alvará de 

Funcionamento do Estabelecimento assistencial de Saúde. 

 

TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 

Deve trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e 

procedimentos de biossegurança em qualquer área de atuação. Atuar 

em procedimentos de admissão de pacientes, prestar assistência ao 

paciente, administrar medicação prescrita, auxiliar equipe técnica em 

procedimentos específicos, realizar instrumentação cirúrgica, 

promover saúde mental, organizar ambiente de trabalho, trabalhar 

com biossegurança e segurança, comunicar-se, demonstrar 

competências pessoais e executar outras tarefas de natureza e nível 

de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

RECEPCIONISTA 

40 HORAS 

Possui a função de recepcionar e atender o público em geral que 

procure seu posto de trabalho.  Atender chamadas telefônicas,  
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prestar informações e anota recados; registrar as visitas e os 

telefonemas atendidos, organizar a triagem dos que buscam o 

atendimento, facilitar a localização e possibilita o acompanhamento 

dos serviços por parte dos atendidos; manter em ordem todo o 

serviço de forma organizada e de fácil uso, manter cordialidade, bom 

trato; arquivos de documentos e outros; emitir encaminhamentos 

devidamente autorizados. Pode executar outras tarefas de escritório 

de caráter limitado. 

 

 

9.2 – DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL 

 

Apresentamos o quadro de dimensionamento de pessoas para a 

execução do PDHP : 

 

CATEGORIA CARGA HORÁRIA SEMANAL NÚMERO  ÁREA DE TRABALHO 

Preceptores 125 11  atendimento de saúde 

Médico Especialista  4 1  atendimento de saúde 

Enfermeiro coordenador 40 1  atendimento de saúde 

Técnico de Enfermagem 40 1  atendimento de saúde 

 

 

9.3 -  EQUIPE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

Alex Zanetti Godoi 

Tipo de Vínculo: Contrato de Prestação de Serviços  

Graduação em Administração de Empresas e MBA em Gestão Estratégica de Saúde 

Atuação: Saúde 

Experiência: Desenvolvimento de atividades nas áreas financeira e técnica, desde 2005, 
envolvendo a saúde pública, dentre elas, a elaboração de proposta orçamentária de 
cronograma de desembolso e investimentos, o controle de despesas realizadas, a realização 
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financeira e técnica do plano de trabalho, a elaboração de relatórios de atividades e de 
execução físico-financeira, a consolidação de informações e a elaboração de prestação de 
contas periódicas. 

Horas Semanais: 8 horas semanais 

  

André Minervino Ruggiero 

Tipo de Vínculo: Contrato de Prestação de Serviços  

Escolaridade: Graduação em Administração de Empresas e sistemas de Saúde e Mestre em 
Saúde Coletiva. 

Atuação: Saúde 

Experiência: Atuação na área de Consultoria, Gestão Hospitalar e de serviços voltados à 
atenção básica desde 2001, realizando a manutenção da infraestrutura do espaço físico, 
determinando o melhor uso para elas, o aprimoramento dos fluxos operacionais; o 
dimensionamento do quadro de colaboradores, determinando o número de médicos, 
enfermeiros e especialidades; o planejamento da manutenção preventiva dos equipamentos 
médicos e serviços de apoio, a supervisão da gestão de materiais; a destinação dos resíduos 
hospitalares; a participação das campanhas de saúde para o controle de epidemias e 
administração de  palestras e cursos de capacitação 

Horas Semanais: 8 horas semanais 

  

 Cesar Benedito Alves 

Tipo de Vínculo: Prestação de Serviço 

Escolaridade: Especialização em Neonatologia e Pediatria Socorrista, residência em Pediatria 

e Graduação em Medicina. 

Atuação: Saúde 

Experiências: Atuação na área médica desde 1986, Pediatria concursado, membro de 

comissão ética, diretor clinico e técnico. 

Horas Semanais: 8 horas semanais 

 

 10. MANUAIS, REGIMENTOS, NORMAS E ROTINAS 

 

Em busca constante na melhoria dos serviços oferecidos, a UNISAU 

estabelece Protocolos, Manuais, Normas e Rotinas a serem criteriosamente respeitadas, 
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uniformizando as atividades, e construindo padrões de excelência no atendimento, a seguir 

apresentamos nossas propostas para o desenvolvimento das atividades. 

 

Com base nesses critérios a UNISAU pode mensurar o nível de 

qualidade das atividades, bem como, identificar os pontos de melhorias a serem alcançados. 

 

 

MANUAL DE ENFERMAGEM 

1 – INTRODUÇÃO  

Este manual tem por finalidade guiar a prática de enfermagem na UPA 24h, 

padronizando os procedimentos de forma a racionalizar recursos materiais e humanos.  

 

ROTINA DE TRABALHO  

 

Horários dos Plantões:  

 

Técnico de Enfermagem  

Segunda a Sexta – 7:00 às 17:30 horas → 40 horas semanais 

 

Enfermeiros  

Segunda a Sexta – 7:00 às 17:30 horas → 40 horas semanais 
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Ao assumir seu plantão, verificar se todo material necessário para a perfeita execução 

do seu trabalho está em ordem. 

 

Verificar as pendências do plantão anterior e tomar providências no sentido de saná-

las e durante o dia dar baixa (colocar OK, carimbar e uma rubrica) quando da realização das 

mesmas.  

 

ROTINA PARA ATENDIMENTO:  

 

Acolhimento:  

Ao chegar à unidade, o paciente primeiro passa pela recepção. Após a elaboração de 

Ficha de Atendimento / prontuário, o paciente é encaminhado ao acolhimento, onde um 

enfermeiro ou técnico de enfermagem após questionar a queixa do paciente classifica se tem 

risco e se tem prioridade. Pacientes classificados como risco no acolhimento, trazidos por 

unidades móveis de remoção, vão imediatamente para o atendimento prioritário da sala 

vermelha, ficando um acompanhante responsável pelo cadastro na recepção.  

 

Classificação de risco:  

Na classificação de risco, o enfermeiro encarregado do plantão chama pela ordem o 

próximo paciente indicando para qual sala da classificação de risco ele deve seguir.  

 

Proporcionar agilidade no atendimento e maior qualidade nos serviços prestados é a 

finalidade classificação de risco. O objetivo desse procedimento é realizar uma anamnese, 
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verificar os sinais vitais do paciente, medicamentos que estão sendo usados, seus sintomas 

atuais, suas alergias, bem como o histórico de sua saúde,. A pré-consulta de enfermagem 

prioriza o atendimento médico, respeitando-se a condição clínica do paciente embasada nas 

informações obtidas na história clínica e nos exames preliminares. A equipe de enfermagem, 

priorizando os casos mais graves, direciona o paciente para o atendimento pelo médico. 

A Classificação de Risco se dará nos seguintes níveis:  

VERMELHO: prioridade 0 – emergência. Necessitam de atendimento imediato. Não serão 

submetidos à Classificação de Risco. Deverão ser encaminhados diretamente para Sala 

Vermelha; 

AMARELO: prioridade I – urgência. Sem risco imediato de morte, porém apresentam risco 

potencial de agravamento ou morte. Necessitam de atendimento médico prioritário. Deverão 

ser encaminhados diretamente a sala de consulta de enfermagem para Classificação de Risco 

e posteriormente aguardar atendimento médico em cadeira, em local pré-determinado. 

Devem ser reavaliados à cada 15 minutos.  

VERDE: prioridade II – menor urgência. Não apresenta risco iminente ou risco potencial de 

morte. Também aguardarão atendimento em cadeira, mas serão informados que o tempo de 

espera será maior, e que pacientes mais graves serão atendidos antes.  

Incluem-se aqui situações especiais (Idade superior a 60 anos, gestantes, pacientes 

escoltados, deficientes físicos e impossibilitados de andar, retorno com tempo inferior a 24 

horas, paciente psiquiátricos). Devem ser reavaliados a cada 1 hora.  

AZUL: prioridade III – Não urgente. Não apresentam agudização que justifique atendimento 

na unidade de urgência e emergência. Necessitam de redirecionamento para o atendimento 

ambulatorial, conforme pactuação prévia. São orientados que o tempo de espera pode 

exceder os 90 (noventa) minutos.  
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Vale esclarecer que as emergências são prioritárias devido ao risco eminente de vida, 

podendo ocasionar certo atraso nos demais atendimentos, devido à necessidade do empenho 

de todas as equipes do pronto atendimento. 

Os pacientes classificados como VERDE e AZUL, voltam para a recepção e aguardam 

até serem chamados pelo sistema, que indicam para qual consultório devem seguir. 

Após a dispensa, alta ou óbito do paciente, encaminhar o prontuário para a recepção 

para que sejam tomadas as devidas providências para arquivamento do mesmo. 

- É obrigatório fazer todos os registros solicitados no sistema.  

 

ROTINA PARA ENCERRAMENTO DO PLANTÃO  

- Registrar no Livro de Ocorrências as pendências do dia, recados e anotações importantes, 

bem como os prontuários que deverão retornar para arquivo.  

 

2 – CÓDIGO DE ÉTICA, CONSIDERAÇÕES  

 

Art. 1º - A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano e da 

coletividade. Atua na promoção, proteção, recuperação da saúde e reabilitação das pessoas, 

respeitando os preceitos éticos e legais.  

Art. 2º - O profissional de Enfermagem participa, como integrante da sociedade, das ações 

que visem satisfazer às necessidades de saúde da população.  

Art. 3º - O profissional de Enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos da pessoa 

humana, em todo o seu ciclo vital, sem discriminação de qualquer natureza.  
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Art. 4º - O profissional de Enfermagem exerce suas atividades com justiça, competência, 

responsabilidade e honestidade.  

Art. 5º - O profissional de Enfermagem presta assistência a saúde visando a promoção do ser 

humano como um todo.  

Art. 6º - O profissional de Enfermagem exerce a profissão com autonomia, respeitando os 

preceitos legais da Enfermagem.  

 

3 – ATRIBUIÇÕES DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM  

 

Enfermeiro  

 

a) Elaborar plano de enfermagem a partir do levantamento e análise das necessidades 

prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; 

b) Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e 

administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência;  

c) Supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da 

classe;  

d) Supervisionar o controle de estoque e os pedidos periódicos de suprimentos;  

e) Elaborar as escalas mensais de trabalho e supervisionar a escala de serviço diário do pessoal 

de enfermagem para as atividades internas e externas;  
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f) Supervisionar a manutenção do controle dos aparelhos, verificando sistematicamente o 

funcionamento e a qualidade dos aparelhos utilizados na área de enfermagem, 

providenciando a reparação ou substituição quando necessários;  

g) Planejar, executar e/ou participar dos programas de treinamento do pessoal de 

enfermagem;  

h) Proceder ao registro dos procedimentos realizados, bem como de dados estatísticos;  

i) Executar outras atribuições afins.  

j) Cumprir e fazer cumprir os horários estabelecidos pela Direção da Unidade bem como as 

Ordens de Serviço, Rotinas, Protocolos, e outros instrumentos administrativos em vigor.  

 

Técnico 

a) Prestar assistência de enfermagem de caráter preventivo e/ou curativos internos da 

unidade, executar serviços de enfermagem especializados, ou de rotina, sob orientações de 

enfermeiro;  

b) Observar as prescrições médicas;  

c) Proceder à limpeza, conservação e assepsia do material, equipamento, instrumental e 

oxigênio em uso na unidade, proceder à esterilização de material e instrumental em uso;  

d) Aplicar injeções e soros, ministrar medicamento, administrar inalo terapia;  

e) Controlar sinais vitais, verificando a temperatura, pulso e respiração (T.P.R) e pressão 

arterial (P.A) anotando no prontuário;  

f) Fazer curativos e colher material para exames de laboratório;  
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g) Registrar as ocorrências relativas ao paciente;  

h) Manter sigilo absoluto sobre tudo que ser relacione com o paciente;  

i) Comunicar ao médico ou enfermeiro-chefe as ocorrências do estado do paciente, havidas 

na ausência do primeiro;  

j) Cumprir as ordens de serviço oriundas das chefias imediatas;  

k) Participar da organização do arquivo central da unidade, bem como dos arquivos dos 

programas específicos; 

l) Executar e auxiliar na supervisão e no controle de material permanente, de consumo e no 

funcionamento de equipamentos;  

m) Colaborar na elaboração de relatórios;  

n) Proceder ao registro de dados estatísticos e dos procedimentos realizados;  

o) Cumprir os horários estabelecidos pela Direção da Unidade bem como as Ordens de Serviço, 

Rotinas, Protocolos, e outros instrumentos administrativos em vigor;  

Obs.: Estar legalmente habilitado para o exercício da função. Inscrito no COREN – SP  

 

4 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)  

 

O equipamento de proteção individual (EPI) deve ser usado quando se prevê uma 

exposição a material biológico e a produtos químicos tóxicos. Tem por objetivo a proteção do 

funcionário, podendo também ser utilizado na proteção do paciente ou de materiais que se 

esteja manipulando e se deseje garantir a não contaminação. A adequação do EPI está 

diretamente vinculada a atividade desenvolvida. São indicados nas áreas clínicas e de apoio 



 

 
 

288 
 

diagnóstico. Deve-se almejar a proteção total quando se identifica um risco aumentado de 

exposição.  

 

Tipos de EPI:  

 

✓ Máscara cirúrgica – indicada para proteção da mucosa oro - nasal bem como para a 

proteção ambiental de secreções respiratórias do profissional.  

✓ Máscara N95 – indicada para a proteção de doenças por transmissão aérea 

[tuberculose, varicela, sarampo e SARG (síndrome aguda respiratória grave) ].  

✓ Luva de borracha – proteção da pele à exposição de material biológico e produtos 

químicos. Deve possuir cano longo quando se prevê uma exposição até antebraço.  

✓ Óculos de acrílico – proteção de mucosa ocular. Deve ser de material acrílico que não 

interfira com a acuidade visual do profissional e permita uma perfeita adaptação à 

face. Deve oferecer proteção lateral e com dispositivo que evite embaçar.  

✓ Protetor facial de acrílico – proteção da face. Deve ser de material acrílico que não 

interfira com a acuidade visual do profissional e permita uma perfeita adaptação à 

face. Deve oferecer proteção lateral. Indicado durante limpeza mecânica de 

instrumentais (Central de Esterilização, Expurgos), área de necropsia e laboratórios.  

✓ Avental impermeável, capote de manga comprida – para a proteção da roupa e pele 

do profissional.  

✓ Bota ou sapato fechado impermeável – proteção da pele do profissional, em locais 

úmidos ou com quantidade significativa de material infectante (centros cirúrgicos, 

expurgos, central de esterilização, áreas de necropsia, situações de limpeza ambiental 

e outros).  



 

 
 

289 
 

✓ Gorro – proteção de exposição dos cabelos e couro cabeludo à matéria orgânica ou 

produtos químicos, bem como proteção ambiental à escamas do couro cabeludo e 

cabelos.  

 

 

Para o manuseio de produtos químicos orienta-se:  

 

➢ Hipoclorito de sódio (1%) – máscara cirúrgica, luva de borracha de cano longo e avental 

impermeável.  

➢ Álcool a 70% - luva de borracha.  

 

5 – HIGIENE E CONFORTO 

 

5.1 TÉCNICA DE LAVAGEM DAS MÃOS 

 

1. Retirar anéis, pulseiras e relógio.  

2. Abrir a torneira e molhar as mãos sem encostar na pia. 7. Enxugar as mãos com papel toalha.  

3. Colocar nas mãos aproximadamente 3 a 5 ml de sabão.  

4. Ensaboar as mãos friccionando-as por aproximadamente 15 segundos.  

5. Friccionar a palma, o dorso das mãos com movimentos circulares, espaços interdigitais, 

articulações, polegar, extremidades dos dedos e unhas.  

6. Enxaguar as mãos retirando totalmente o resíduo do sabão.  
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7. Enxugar as mãos com papel toalha.  

8. Fechar a torneira utilizando o papel toalha.  

 

QUANDO LAVAR AS MÃOS  

 

✓ No início e no fim do turno de trabalho.  

✓ Antes de preparar medicação.  

✓ Antes e depois de contato com pacientes.  

✓ Antes e depois de manusear cateteres vasculares, sonda vesical, tubo orotraqueal e 

outros dispositivos.  

✓ Entre os diversos procedimentos realizados no mesmo paciente.  

✓ Após manipulação de material contaminado.  

✓ Após remoção de luvas.  

✓ Após usar sanitários, assoar nariz, manusear dinheiro.  

✓ Sempre que visualmente suja. 

 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS – CLÍNICA E MERGÊNCIA 

O QUE USAR QUANDO USAR 

 

 

 

Sabão Comum 

● Presença  visível de sujidade nas mãos. 

● Antes e depois do contato com 

pacientes, seus equipamentos e seu 

mobiliário. 
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Álcool Gel* 

● Em situações de emergência. 

● Entre diferentes procedimentos 

realizados no mesmo paciente. 

● Antes e depois de prestar cuidados a 

pacientes em precaução de contato por 

microrganismo multirresistente (ver 

rotina a 10). 

● Em substituição ao sabão comum, 

desde que as mãos estejam 

visivelmente limpas 

 

 

 

Clorexidina ou Povidine 

● Antes e depois de prestar cuidados a 

pacientes em precaução de contato por 

microrganismo multirresistente. 

● Antes da realização de procedimentos 

invasivos 

 

*Aplicar 3 a 5 ml do álcool gel friccionando todas as superfícies das mãos estando estas secas 

(não utilizar água).  

 

5.2 CALÇAR E RETIRAR LUVAS  

 

O procedimento de calçar um par de luvas estéril requer técnica correta, para evitar a 

contaminação da luva, fato este que pode ocorrer com facilidade, por isso requer muita 

atenção. Atenção, esta técnica sofre pequenas variações quando associadas ao uso de 

aventais estéreis, mas não foge da regra. As luvas estéreis devem ser utilizadas sempre que 

ocorrer a necessidade de manipulação de áreas estéreis. Existem vários procedimentos que 

exigem a utilização de luvas estéreis, entre eles os procedimentos cirúrgicos, aspiração 
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endotraqueal, curativos extensos que se tornam difíceis realizar somente com o material de 

curativo. Resumindo, em qualquer ocasião que for necessário o auxílio manual em locais 

estéreis ou em lesões, usa-se as luvas esterilizadas.  

 

Podem ser encontradas nos tamanhos P, M ou G, ou até mesmo em tamanhos 

numeradas como 6.0, 6.5, 7.0 até 9.0. E pode variar de acordo com o fabricante.  

 

Após realizar a lavagem correta das mãos (observar as indicações de qual lavagem 

utilizar), abra o pacote de luva sobre uma superfície limpa, e a altura confortável para sua 

manipulação.  

 

Agora, prepare-se para calçar a luva na mão dominante. Com sua mão não-dominante, 

segure a luva pela face interna da luva (que vem dobrada propositalmente). Lembre-se: 

enquanto você estiver sem luvas, segure apenas pela face onde a luva irá entrar em contato 

com sua pele, ou seja, face interna.  

 

Agora, introduza os dedos da mão dominante, calmamente, procurando ajustar os 

dedos internamente. Realize esta etapa da melhor maneira possível, mas não se preocupe se 

os dedos ficaram mau posicionados dentro da luva. Continue o procedimento mesmo com os 

dedos posicionados de forma errada (é muito arriscado tentar arrumar a posição dos dedos , 

você pode contaminá-la).  

 

Após esta etapa, introduza até que sua mão entre completamente na luva, sempre 

segurando-a pela face interna da luva.  

 

 

 

5.3 BANHO NO LEITO  
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Procedimento de limpeza da pele capaz de proporcionar conforto ao paciente: 

 

1- Manter o cliente coberto durante o banho no leito, evitando desconforto e resfriamento.  

2- Antes do início do banho, remover as sujidades.  

3- O momento do banho pode ser usado para inspeção do corpo e algumas orientações podem 

ser ministradas nesse momento. 

 

O EPI recomendado é avental plástico descartável e luva de látex, podendo ser alterado 

conforme as condições do cliente.  

 

 

MATERIAL:  

 

Avental plástico, Sabão em pedaço individual, 2 Luvas de procedimento (2 pares), Frasco com 

álcool à 70%, Balde e bacia esterilizados, Comadre, Roupas de cama, roupa de uso pessoal, 

toalha ou similar, Biombo, Hamper, Álcool glicerinado, 2 panos para banho 

  

 

SEQUÊNCIA PROPOSTA:  

 

1- Explicar o procedimento ao cliente.  

2- Lavar as mãos.  

3- Calçar luvas.  

4- Vestir o avental plástico.  

5- Soltar a roupa de cama.  

6- Lavar a cabeça e fazer a barba se necessário.  

7- Lavar os olhos, limpando-os no sentido da parte interna para a externa.  

8- Lavar, enxaguar e enxugar o rosto, orelhas e pescoço.  
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9- Remover camisola ou camisa do pijama, mantendo o tórax protegido com a toalha/ similar 

ou lençol protetor.  

10- Lavar, enxaguar e enxugar o braço e a mão do lado distal para depois proximal.  

11- Lavar, enxaguar e enxugar o tórax e abdome.  

12- Cobrir a região limpa com o lençol de cobertura. 

13- Lavar, enxaguar e enxugar as pernas.  

14- Lavar os pés imergindo-os na bacia.  

15- Enxugar os pés, especialmente os espaços interdigitais.  

16- Posicionar o cliente em decúbito lateral.  

17- Lavar, enxaguar e enxugar as costas, nádegas e cóccix.  

18- Colocar forro limpo ou similar sob as costas.  

19- Virar o cliente sobre a comadre.  

20- Lavar a região perineal, com outro pano para banho e água limpa.  

21- Posicionar o cliente em decúbito lateral.  

22- Retirar a comadre.  

23- Passar álcool glicerinado nas mãos enluvadas antes da pegar a roupa limpa.  

24- Passar álcool 70% no colchão antes de proceder a troca das roupas.  

25- Proceder a arrumação do leito, conforme técnica, incluindo a fralda se necessário.  

26- Vestir o cliente.  

27- Pentear o cabelo do cliente.  

28- Trocar a fronha.  

29- Colocar as roupas usadas no hamper.  

30- Encaminhar bacias, baldes e comadre para o expurgo.  

31- Proceder a limpeza da unidade do paciente conforme técnica.  

32- Retirar as luvas.  

33- Lavar as mãos.  

34- Checar a prescrição de enfermagem com o nome legível sobre o horário do procedimento 

realizado.  
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35- Realizar as anotações de enfermagem sobre as reações do cliente, condições de pele e 

movimentação no leito.  

 

 

5.4 - ASSEIO ÍNTIMO FEMININO  

 

MATERIAL:  

 

Pano de banho, sabonete para uso individual, Balde ou jarra com água morna, Comadre, Luva, 

Hamper, Biombo se necessário, Forro, Toalha ou similar.  

 

O EPI recomendado é avental plástico descartável e luva de látex, podendo ser 

necessário a inclusão de outros equipamentos, conforme a situação do cliente. 

 

SEQUÊNCIA PROPOSTA: 

 

1- Calçar luvas.  

2- Colocar o hamper próximo ao leito.  

3- Colocar a cliente em posição ginecológica.  

4- Colocar forro sob a região perineal.  

5- Posicionar a cliente sobre a comadre.  

6- Lavar a região perineal com água e sabão no sentido de cima para baixo e ântero posterior, 

deixando o ânus por último.  

7- Enxaguar com água limpa.  

8- Enxugar a região.  

9- Retirar a comadre.  

10- Retirar o forro.  

11- Retirar luvas.  

12- Lavar as mãos.  
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13- Checar a prescrição de enfermagem, escrevendo o nome legível sobre o horário em que o 

procedimento foi realizado.  

14- Realizar as anotações de enfermagem sobre as reações do paciente durante o 

procedimento. 

 

5.5 ASSEIO ÍNTIMO MASCULINO  

 

MATERIAL:  

 

Pano de banho, Sabonete individual, Balde ou jarra com água morna, Comadre, Luva, Hamper, 

Biombo se necessário, Forro, Toalha ou similar.  

 

O EPI recomendado é avental plástico descartável e luva de látex, podendo ser incluído 

outros equipamentos dependendo das condições do cliente.  

 

SEQUÊNCIA PROPOSTA:  

 

1- Explicar o procedimento ao cliente.  

2- Lavar as mãos.  

3- Calçar luvas.  

4- Colocar o hamper próximo ao leito.  

5- Posicionar o cliente, expondo somente a área necessária.  

6- Colocar forro sob a região glútea.  

7- Colocar comadre sob região glútea.  

8- Lavar a região com água e sabão, afastando o prepúcio, ensaboando o meato urinário, 

prepúcio, glande e depois o corpo do pênis por último o ânus.  

9- Enxaguar a região com água limpa.  

10- Enxugar a região.  

11- Retirar a comadre.  
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12- Retirar o forro.  

13- Retirar luvas.  

14- Lavar as mãos.  

15- Checar a prescrição de enfermagem com o nome legível de quem realizou o procedimento 

sobre a hora determinada.  

16- Realizar as anotações de enfermagem sobre as reações do cliente.  

 

5.6 APLICAÇÃO DE CALOR E FRIO  

 

TIPO DE APLICAÇÕES:  

 

SECO: bolsa térmica  

 

ÚMIDO: banho e compressa  

 

O EPI recomendado depende das condições do cliente.  

 

PRINCÍPIOS GERAIS RELACIONADOS À APLICAÇÕES SECAS:  

 

1- As bolsas térmicas precisam ser inspecionadas quanto à integridade da tampa e vedação. 

2- A bolsa térmica pode ser usada com gelo ou água quente, devendo ser preenchida de 1\3 

a 2\3 de sua capacidade, dependendo da região a ser aplicada, para proporcionar contato 

homogêneo. 

3- A bolsa térmica com água quente deve ser apoiada em uma superfície plana para retirada 

de todo o ar de seu interior, evitando aumento da pressão interna. 

4- As aplicações de bolsa térmica devem ser inspecionadas frequentemente quanto a 

temperatura da água e aspecto da pele no local para evitar queimaduras. 

5- As bolsas térmicas devem ser protegidas com tecido, evitando contato direto com a pele. 
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6- A bolsa térmica não deve ser aplicada em locais que resultem em compressão, pois pode 

ocorrer extravasamento. 

7- A bolsa térmica deve ser guardada limpa e seca com ar em seu interior, para evitar 

colabamento de suas paredes. 

8- As aplicações de calor seco através de foco de luz artificial deverão obedecer uma distância 

necessária para não haver queimaduras, dependendo da tolerância do cliente e potência da 

lâmpada. 

9- As aplicações de calor ou frio seco deverão ter duração máxima de 30 minutos, para não 

comprometer a circulação local. 

 

PRINCÍPIOS GERAIS RELACIONADOS À APLICAÇÕES ÚMIDAS:  

 

1- As aplicações de compressas frias devem ser realizadas nas seguintes regiões: fronto-

temporal, axilar e inguinal, devido a presença de vasos calibrosos superficiais, favorecendo a 

liberação de calor para redução da temperatura. 

2- As aplicações úmidas devem ter duração de 15 à 20 minutos, para não comprometer a 

circulação e a integridade da pele. 

3- As aplicações de compressas frias podem ser realizadas com solução de água e álcool, sendo 

metade de cada um. 

4- Durante a aplicação de compressas frias, deve ser realizado rodízio dos locais, molhando 

várias vezes as compressas na solução. 

 

5.7 TRANSPORTE DE PACIENTES 

 

Do leito para a maca com auxílio de um lençol. 

 

1- Soltar o lençol da cama.  

2- Trazer o cliente para um dos lados da cama com auxílio do lençol.  

3- Posicionar o cliente em decúbito lateral (de costas para a maca)  
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4- Colocar a maca paralela ao leito e travá-la.  

5- Proteger o espaço entre a maca e a cama com cobertor ou lençol.  

6- Colocar a prancha deslizante com a costura em uma das bordas  

7- Posicionar o corpo do paciente sobre o lençol, parcialmente sobre a prancha deslizante.  

8- Posicionar os pés sobre o lençol em cima da prancha deslizante.  

9- As quatro pessoas posicionadas de modo a uma apoiar a cabeça, segurando a parte superior 

do lençol, outra a parte inferior, a terceira e a quarta pessoa, seguram o lençol do lado oposto 

(atrás da maca) puxando o paciente sobre o deslizante através do lençol.  

10- Após a transferência, proceder a desinfecção da prancha deslizante através de fricção de 

um pano limpo embebido em álcool 70% em toda a superfície.  

 

A finalidade da prancha é diminuir a força exercida na coluna lombar dos participantes 

na transferência. 

 

Esse procedimento deve ser realizado na transferência da maca para o leito, 

invertendo-se o sentido. 

 

Do leito para a cadeira de rodas quando o cliente auxilia:  

 

1- Sentar o cliente na beira da cama.  

2- Colocar a cadeira com as costas para o pé da cama, ao lado da mesma.  

3- Travar as rodas da cadeira.  

4- Levantar o apoio dos pés da cadeira.  

5- Calçar o cliente.  

6- Solicitar ao cliente que levante apoiando no ombro do funcionário, que o segura pela 

cintura.  

7- Virar e sentar o cliente na cadeira.  

8- Certificar-se do conforto e segurança do cliente.  

Do leito para a cadeira de rodas (cliente incapacitado):  
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1- Elevar a cabeceira da cama.  

2- Colocar a cadeira paralela ao leito, com as costas para a cabeceira do leito.  

3- Travar as rodas.  

4- Uma pessoa segura o cliente passando o antebraço pela região axilar, e a segunda apóia as 

regiões posteriores do joelho e perna.  

5- Colocar o cliente na cadeira  

 

6 – CONTROLES 

 

6.1 PRESSÃO ARTERIAL: 

 

DEFINIÇÃO: Pressão que o sangue exerce na parede da artéria. A pressão diastólica ocorre 

durante o relaxamento do ventrículo esquerdo, indicando a resistência dos vasos sanguíneos 

(60 à 80 mmHg.). 

 

Os fatores determinantes são: força de contração do coração, resistência periférica, 

volume de sangue circulante, viscosidade do sangue e elasticidade da parede do vaso. 

 

A pressão sistólica é a pressão máxima produzida durante a contração do ventrículo 

esquerdo. (90 à 140 mmHg.). 

 

A pressão diastólica ocorre durante o relaxamento do ventrículo esquerdo, indicando 

a resistência dos vasos sangüíneos (60 à 80 mmHg.). 

 

Pressão de pulso é a diferença numérica entre a medida da pressão sistólica e a medida 

da pressão diastólica. 

 

A proporção entre as pressões sistólica, diastólica e pulso é 3;2;1 Ex. 12/8/4.  
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PRINCÍPIOS GERAIS: 

 

1- O indivíduo deve estar em repouso ou isento de fatores estimulantes, (frio, fumo, tensão, 

álcool), por 10 minutos antes da verificação, para que o resultado seja fidedigno. 

2- O manguito deve estar posicionado 3 cm acima da prega do cotovelo. 

3- O membro deve ser posicionado no nível do coração. 

4- A desinfecção das olivas do estetoscópio e do diafragma do estetoscópio deve ser realizada 

com álcool. 

70% através de fricção antes e após cada verificação. 

5- O tamanho do manguito deve ser proporcional à circunferência do membro a ser verificado 

a pressão arterial. 

6- As regiões de verificação da pressão arterial são: terço médio do braço (artéria braquial) e 

coxa (artéria poplítea). 

7- A pressão arterial não pode ser verificada em membros com fístula artério-venosa e 

cateteres venosos, evitando a obstrução por estase sanguínea. 

8- Em situações que seja necessário repetir a verificação, esgotar o ar do manguito e aguardar 

20 à 30 segundos para restabelecer a circulação normal. 

 

MATERIAL: 

 

Esfigmomanômetro, Estetoscópio, Algodão embebido em álcool 70%  

 

SEQUÊNCIA PROPOSTA: 

1- Lavar as mãos. 

1- Posicionar o cliente confortavelmente com o antebraço apoiado e a palma da mão para 

cima. 

2- Posicionar o esfigmomanômetro próximo ao cliente. 

3- Escolher o manguito adequado ao cliente. 
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4- Envolver o braço do cliente com o manguito. 

5- Localizar a artéria braquial no espaço antecubital ( se a verificação for no membro superior). 

Colocar o estetoscópio sobre a artéria. 

6- Fechar a pêra e insuflar até 20 mm acima do local onde desapareceu o som.  

7- Abrir a válvula na mesma velocidade de insuflação. 

8- Observar o valor onde ocorreu o primeiro ruído (anote o valor como pressão sistólica). 

9- Continue observando o manômetro até ouvir o último ruído (anote o valor como pressão 

diastólica). 

10- Remover o ar do manguito. 

11- Retirar o manguito. 

12- Friccionar as olivas e o diafragma do estetoscópio com álcool 70%. 

13- Lavar as mãos. 

 

6.2 PULSO  

 

DEFINIÇÃO: O pulso que se palpa em qualquer local do organismo é causado pela contração 

do ventrículo esquerdo, que impele uma certa quantidade de sangue para dentro da artéria 

aorta, que para acomodar-se ao volume de sangue, distende-se quando os ventrículos 

relaxam e retrai-se a seguir, deslocando o sangue para dentro da artéria. A onda de sangue no 

interior das artérias elásticas, causa uma distensão e uma retração ao longo do trajeto das 

artérias. Essa onda que se palpa é o pulso. 

 

PRINCÍPIOS GERAIS:  

 

1- A pulsação deve ser verificada durante um minuto, para possibilitar a identificação de 

alterações. 

2- O executante deve utilizar o dedo indicador e médio na verificação, para não confundir com 

a sua própria pulsação. 

3- O valor normal da pulsação no indivíduo adulto é de 60 à 80 batimentos por minuto. 
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4- As características mais comuns a serem observadas no pulso:  

Regular: intervalos entre os batimentos são iguais.  

Irregular: intervalo entre os batimentos são desiguais.  

Taquicárdico: frequência aumentada.  

Bradicárdico: frequência diminuída.  

Fraco/ Débil/ Filiforme: redução na força ou volume do pulso periférico, facilmente 

desaparece à compressão.  

Forte: aumento na força ou volume do pulso periférico, difícil de desaparecer à compressão.  

5- Fatores que podem modificar a frequência do pulso: emoções (medo, angústia e alegria); 

dor; atividade física; alteração da temperatura; ingestão de uma refeição; idade; drogas; 

repouso prolongado; obesidade; gravidez; doenças; hipóxia.  

6- O pulso apical é o verificado através da ausculta com estetoscópio sobre a ponta do 

coração.  

7- Os locais mais usados para verificação são nas artérias: radial, braquial, carótida, poplítea, 

pediosa, temporal e femural.  

8- O pulso não pode ser verificado em locais comprometidos por problemas neurológicos, 

fístulas artério - venosas ou qualquer outro problema que afete a circulação local. 

 

O EPI a ser utilizado depende das condições do paciente.  

 

 

MATERIAL: 

 

- Relógio com ponteiro de segundos. 

 

SEQUÊNCIA PROPOSTA: 

 

1- Lavar as mãos. 

2- Explicar o procedimento ao cliente. 
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3- Identificar artéria a ser verificado o pulso. 

4- Localizar o pulso com o dedo indicador ou médio. 

5- Contar as pulsações durante um minuto. 

6- Anotar o dado obtido na ficha de controle. 

7- Lavar as mãos. 

 

6.3 RESPIRAÇÃO  

 

DEFINIÇÃO: A verificação da frequência respiratória é o número de ventilações, (uma 

inspiração mais uma expiração), que ocorre em um minuto.  

 

PRINCÍPIOS GERAIS:  

 

1- As características a serem observadas na respiração são: frequência, profundidade e ritmo, 

sendo:  

Eupnéia: frequência profundidade e ritmo apropriado à idade.  

Dispnéia: respiração difícil.  

Taquipnéia: frequência aumentada.  

Bradipnéia: frequência diminuída.  

Apnéia: ausência de respiração.  

Hiperventilação: aumento na frequência e profundidade.  

Hipoventilação: diminuição na frequência e profundidade.  

Hiperpnéia: aumento da profundidade com frequência normal.  

Respiração CHEYNE-STOKES: ciclo de ventilação com aumento da frequência e profundidade 

até determinado ponto, depois diminui a frequência e profundidade, seguido de um período 

de apneia (20 segundos). O ciclo da respiração dura em média 30 a 40 segundos antes de cada 

episódio de apneia está relacionada ao aumento da pressão intracraniana, insuficiência 

cardíaca congestiva, doença renal, excesso de droga, meningite.  
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Respiração KUSSMAUL: aumento na frequência e profundidade, respiração difícil, arfante. 

Tem relação com acidose metabólica e insuficiência renal.  

2- Os fatores que afetam a frequência respiratória: emoções; temperatura corporal; idade; 

concentração de CO2 e Hidrogênio no sangue; diminuição do volume sanguíneo; gravidez; 

doenças inflamatórias e dor.  

3- O padrão respiratório normal inclui intervalo regular, simetria na elevação do tórax, 

ausência de esforço e ruído.  

4- A frequência respiratória no indivíduo normal adulto é 16 a 20 movimentos por minuto. 

5- A verificação da respiração deve ser realizada durante um minuto, dado a possibilidade de 

alterações. 

 

MATERIAL: 

 

Relógio com ponteiro de segundos 

 

SEQUÊNCIA PROPOSTA: 

 

1- Lavar as mãos. 

2- Explicar o procedimento ao cliente. 

3- Posicionar o cliente com o braço apoiado confortavelmente. 

4- Colocar os dedos no pulso do cliente. 

5- Contar os movimentos respiratórios (inspiração e expiração) durante um minuto.  

6- Anotar frequência na ficha de controles 

7- Realizar a anotação de enfermagem sobre as características constatadas. 

 

 

6.4 – TEMPERATURA (Princípios)  
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DEFINIÇÃO: A temperatura corporal é a medida da concentração de calor no corpo. A 

temperatura interna guarda diferenças em relação à temperatura externa do corpo.  

 

PRINCÍPIOS GERAIS:  

 

1- A desinfecção do termômetro deve ser realizada com algodão embebido em álcool 70%, no 

sentido do pedúnculo para o bulbo.  

2- Antes da verificação o nível da coluna de mercúrio deve ser baixado abaixo de 35ºC.  

3- Os valores da temperatura normal em adulto pode ser considerado dependente do local de 

verificação, sendo:  

Axilar: 35,8 à 37ºC  

Oral: 36,3 à 37,4ºC  

Retal: 37 à 38ºC 

 

6.4.1 Temperatura axiliar 

 

MATERIAL:  

 

Bolas de algodão embebida em álcool a 70%,Termômetro. 

 

O EPI a ser utilizado depende das condições do paciente.  

 

PROCEDIMENTO:  

 

1- Lavar as mãos.  

2- Orientar o cliente sobre o procedimento.  

3- Descer a coluna de mercúrio para 35 graus.  

4- Enxugar delicadamente a axila e inserir o termômetro perpendicularmente à axila.  

5- Solicitar ao cliente para fixar o braço de encontro ao corpo sobre o tórax, se possível.  
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6- Retirar o termômetro após 7 a 10 minutos.  

7- Proceder a leitura.  

8- Retornar a coluna de mercúrio.  

9- Desinfetar o termômetro através de fricção com álcool 70%.  

10- Lavar as mãos. 

11- Checar a prescrição de enfermagem, escrevendo o nome legível, sobre o horário em que 

o procedimento foi realizado.  

12- Registrar o dado obtido na ficha de controles.  

 

6.4.2 Temperatura Oral  

 

MATERIAL:  

 

Termômetro, Recipiente com bolas de algodão com álcool70%  

 

SEQUÊNCIA PROPOSTA:  

 

1- Lavar as mãos. 

1- Certificar-se de que o cliente não fumou, realizou higiene oral ou ingeriu alimentos quentes 

nos últimos 30 minutos.  

2- Acomodar o cliente em decúbito dorsal.  

3- Descer a coluna de mercúrio do termômetro está abaixo de 35 graus.  

4- Introduzir o termômetro sob a língua e deslizá-lo lentamente ao longo da linha da gengiva, 

em direção à porção posterior da boca.  

5- Solicitar ao cliente, que sele os lábios ao redor do termômetro.  

6- Retirar o termômetro após cinco minutos.  

7- Realizar a leitura.  

8- Lavar o termômetro com água e sabão.  

9- Desinfetar o termômetro através de fricção com álcool à 70%.  
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10- Retornar a coluna de mercúrio.  

11- Lavar as mãos.  

12- Realizar a anotação do dado obtido na ficha de controles.  

13- Checar a prescrição de enfermagem, escrevendo o nome legível sobre o horário em que o 

procedimento foi realizado. 

 

 

6.4.3 Temperatura Retal  

 

MATERIAL:  

 

Termômetro, Lubrificante (vaselina líquida), Luvas, Biombo, Recipiente com bolas de algodão 

com álcool 70%  

 

O EPI recomendado é luva de látex, podendo ser necessário o uso de outros 

equipamentos, dependendo da situação do cliente.  

 

SEQUÊNCIA PROPOSTA:  

 

1- Lavar as mãos.  

2- Explicar o procedimento ao cliente.  

3- Acomodar o cliente em decúbito lateral esquerdo  

4- Observar se a coluna de mercúrio está abaixo de 35 graus.  

5- Calçar luva.  

6- Lubrificar a ponta a ser introduzida.  

7- Solicitar ao cliente que inspire durante a introdução.  

8- Introduzir o termômetro no ânus por aproximadamente 4cm.  

9- Permanecer segurando o termômetro.  

10- Retirar o termômetro após dois minutos.  
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11- Realizar a leitura.  

12- Anotar o dado obtido na ficha de controle.  

13- Colocar o termômetro em solução de hipoclorito de sódio 1% por 30 minutos.  

14- Retirar a luva.  

15- Lavar as mãos.  

16- Enxaguar o termômetro em água corrente.  

17- Enxugar o termômetro.  

18- Retornar a coluna de mercúrio.  

19- Checar a prescrição de enfermagem, escrevendo o nome legível sobre o horário em que o 

procedimento foi realizado. 

 

6.5 VERIFICAÇÃO DE PESO E ALTURA  

 

PRINCÍPIOS GERAIS:  

 

1- A balança precisa ser aferida antes do uso.  

2- A verificação do peso e altura do cliente internado deve obedecer uma rotina de horário, 

sendo preferencialmente em jejum, para possibilitar a avaliação das alterações.  

 

MATERIAL: 

 

Balança antropométrica, Papel toalha.  

 

SEQUÊNCIA PROPOSTA:  

 

1- Conferir a aferição da balança.  

2- Forrar o piso da balança com papel toalha.  

3- Solicitar ao cliente para retirar sapatos e roupas pesadas.  

4- Posicionar o cliente de frente para a escala.  
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5- Constatar o peso.  

6- Posicionar o cliente de costas para a escala e olhando para a frente.  

7- Constatar a estatura.  

 

7 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS – NORMAS GERAIS  

 

PRINCÍPIOS GERAIS:  

 

1- Todo medicamento a ser administrado deve ser prescrito pelo médico.  

2- As mãos devem ser higienizadas, conforme técnica pré- procedimento invasivo, antes do 

início do preparo dos medicamentos.  

3- As mãos devem ser higienizadas conforme técnica básica ou com álcool glicerinado, antes 

e após administração dos medicamentos em cada paciente.  

4- As prescrições médicas devem ser identificadas com data, nome do cliente, número do 

registro, nome do medicamento, via de administração, dosagem, frequência e assinatura do 

médico.  

5- O nome da enfermaria e número do leito devem ser acrescentados na identificação da 

prescrição médica, dos pacientes internados.  

6- O local de preparo de medicamentos deve ser mantido organizado e limpo (álcool 70%).  

7- O profissional de enfermagem não deve, fumar, alimentar-se ou ingerir líquidos, bem como 

manter plantas, alimentos, bebidas e medicamentos de uso pessoal na área de preparo e 

administração de medicamentos.(resolução RDC n.45 de 12 de março de 2003 da ANVISA).  

8- Antes do preparo, certificar-se das condições de conservação do medicamento: sinais de 

decomposição, turvação, deterioração, precipitação, data de validade e outros.  

9- O preparo e a administração deve seguir técnica asséptica e a regra dos 5 certos:  

- Cliente certo  

- Via certa  

- Dose certa  

- Horário certo  
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- Medicamento certo  

10- Os medicamentos que não forem administrados devem ter o horário circulado na folha de 

prescrição médica e justificado na anotação de enfermagem.  

11- Antes de administrar o medicamento, certificar-se do nome completo do paciente.  

12- Medicamentos sem rótulo, com prazo de validade vencido e em má condição de 

conservação, devem ser desprezados.  

13- O rótulo do medicamento deve ser lido 3 (três) vezes antes do preparo  

- antes de retirar do recipiente.  

- antes de preparar o medicamento  

- antes de guardar o recipiente  

14- Durante o preparo, não conversar evitando contaminação e desvio da atenção.  

15- A prescrição deve ser mantida à vista do executante.  

16- Em situações de dúvida, nunca administrar o medicamento até esclarecê-la.  

17- Se o preparo e distribuição de medicamentos não forem individualizados, os recipientes e 

seringas devem ser identificados com: nº do leito, nome do cliente, via, nome do 

medicamento. 

18- Medicamentos fotossensíveis devem ser protegidos da luz.  

19- O medicamento ministrado deve ser checado imediatamente na prescrição médica sobre 

o respectivo horário, com o nome de quem ministrou.  

20- O cliente deve ser orientado quanto ao nome do medicamento, sua ação, modo de 

administração e efeitos colaterais. 

 

7.1 VIA ORAL 

 

PRINCÍPIOS GERAIS: 

 

1- Antes de preparar, certificar se há prescrição de jejum ou restrição hídrica.  

2- O manuseio de frascos deve ser de forma a evitar danos ao rótulo.  

3- Não retornar medicamento para o frasco de origem. 
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7.1.1 CLIENTE COM SONDA NASOGÁSTRICA 

 

PRINCÍPIOS GERAIS: 

 

1- Lavar as mãos.  

2- Calçar a luva.  

3- Certificar-se da localização da sonda através dos testes estabelecidos.  

4- Manter a cabeceira elevada durante e após a administração por 30 minutos  

5- O medicamento, em estado não líquido, deve estar triturado, dissolvido em água e 

ministrado separadamente.  

6- Os medicamentos devem ser injetados individualmente através de seringa conforme 

prescrição médica.  

7- Após a administração de medicamentos, injetar água para evitar obstrução da sonda e 

propiciar o aproveitamento total do medicamento.  

8- Manter a sonda fechada por 30 minutos evitando o refluxo do medicamento, favorecendo 

total absorção.  

9- Lavar as mãos.  

10- Checar na prescrição médica escrevendo o nome legível do executante e a hora em que 

foi ministrado o medicamento.  

 

O EPI recomendado é luva de látex e óculos de sobrepor, podendo ser necessário o uso 

de outros equipamentos de proteção individual, conforme as condições do cliente. 

 

7.1.2 COMPRIMIDOS, CÁPSULAS, DRÁGEAS e SOLUÇÕES LÍQUIDAS  

 

MATERIAL:  

 

Medicamento prescrito, Recipiente descartável  
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SEQUÊNCIA PROPOSTA:  

 

1- Lavar as mãos.  

2- Verificar a prescrição médica.  

3- Identificar o medicamento prescrito de acordo com a apresentação.  

4- Colocar o medicamento em copo descartável.  

5- Identificar o cliente.  

6- Orientá-lo sobre o medicamento a ser administrado.  

7- Verificar as condições de deglutição do cliente.  

8- Posicionar o cliente de forma favorável à deglutição.  

9- Administrar a medicação sem tocá-la com as mãos.  

10- Verificar se a medicação foi deglutida.  

11- Lavar as mãos.  

12- Checar na prescrição médica com o nome do executante sobre a hora em que foi 

ministrado o medicamento. 

 

7.1.3 GOTAS, XAROPE E SUSPENSÃO 

 

MATERIAL:  

 

Medicamento prescrito, Recipiente descartável. 

 

SEQUÊNCIA PROPOSTA:  

 

1- Lavar as mãos.  

2- Verificar a prescrição médica.  

3- Identificar o medicamento prescrito.  

4- Agitar o frasco antes do uso.  
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5- Colocar o medicamento em copo descartável.  

6- Identificar o cliente.  

7- Orientar o cliente sobre a medicação a ser administrada.  

8- Posicionar o cliente em posição favorável à deglutição.  

9- Solicitar ao cliente para deglutir a medicação.  

10- Certificar-se que a medicação foi deglutida.  

11- Lavar as mãos.  

12- Checar na prescrição médica com o nome do executante sobre a hora em que foi 

ministrado o medicamento. 

 

7.2 VIA SUBLINGUAL  

 

O EPI recomendado é luva de látex e óculos de sobrepor, podendo ser necessário o uso 

de outros equipamentos, conforme a condição do cliente.  

 

PRINCÍPIOS GERAIS: 

 

1- Antes da administração do medicamento fornecer água para remoção de resíduos 

alimentares, se possível.  

2- O medicamento deve ser colocado sob a língua, orientando o paciente a não degluti -lo até 

dissolução.  

3- Checar a prescrição médica escrevendo o nome legível do executante e a hora em que foi 

ministrado o Medicamento.  

 

7.3 VIA RETAL  

 

PRINCÍPIOS GERAIS:  
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1- Manter o cliente lateralizado ou em posição de Sims (decúbito lateral esquerdo) para 

facilitar a introdução do medicamento.  

2- Orientar o cliente para reter o medicamento.  

3- Clientes com diarreia é contraindicado a administração de medicamentos por essa via.  

4- Checar a prescrição médica, escrevendo o nome sobre o horário em que o medicamento 

foi ministrado. 

 

O EPI recomendado é luva de látex e óculos de sobrepor e avental plástico, podendo 

ser necessário o uso de outros equipamentos, conforme a condição do cliente. 

 

7.4 VIA RESPIRATÓRIA INSTILAÇÃO NASAL 

 

PRINCÍPIOS GERAIS: 

 

1- Frasco com medicamento e conta - gota são de uso individual.  

2- Evitar que o conta - gota toque a mucosa nasal. 

 

O EPI recomendado é luva de látex e óculos de sobrepor, podendo ser necessário o uso 

de outros equipamentos, conforme a condição do cliente. 

 

MATERIAL: 

 

Gazes, Medicamento prescrito. 

 

SEQUÊNCIA PROPOSTA: 

 

1- Verificar a prescrição médica.  

2- Identificar o medicamento prescrito.  

3- Individualizar o conta-gotas.  
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4- Identificar o cliente.  

5- Orientar o cliente quanto ao medicamento a ser administrado. 

6- Posicionar o cliente em decúbito dorsal, com hiperextensão do pescoço.  

7- Introduzir o conta-gotas e instilar o medicamento, conforme prescrição médica, 

diretamente no fundo da cavidade nasal.  

8- Limpar o excesso de medicamento com gazes.  

9- Orientar o cliente para permanecer alguns minutos em decúbito dorsal.  

10- Lavar as mãos.  

11- Checar na prescrição médica escrevendo o nome legível do executante e a hora em que 

foi ministrado o medicamento. 

 

7.5 VIA RESPIRATÓRIA INALAÇÃO 

 

PRINCÍPIOS GERAIS: 

 

1- Inalação\ nebulização com medicamentos é prescrição médica.  

2- Na instalação, verificar a formação de névoa para garantir o efeito satisfatório.  

3- A orientação do cliente deve ser feita no sentido de inspirar pelo nariz e expirar pela boca, 

para melhor resultado.  

4- A desinfecção dos inaladores deve ser feita, após cada uso inalação na CME. 

5- A extensão de PVC, quando em uso, deve ser desinfetada externamente uma vez por 

semana com álcool a 70% através de fricção.  

 

MATERIAL: 

 

Inalador com medicação ou água destilada, Lenço de papel, Fio intermediário.  

 

O EPI recomendado é conforme as condições do paciente.  
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SEQUÊNCIA PROPOSTA: 

 

1- Lavar as mãos.  

1- Verificar prescrição médica.  

2- Preparar o inalador conforme prescrição médica.  

3- Identificar o cliente.  

4- Orientar o cliente.  

5- Posicionar o cliente em fowler ou sentado preferencialmente.  

6- Instalar o inalador em ar comprimido ou oxigênio, conforme prescrição médica.  

7- Solicitar ao cliente que respire profundamente pelo nariz e expire pela boca.  

8- Sustentar o inalador, caso o paciente esteja impossibilitado, e inspecionar o procedimento.  

9- Oferecer lenço de papel para tosse ou escarro.  

10- Desligar o inalador.  

11- Encaminhar o inalador para desinfecção.  

12- Lavar as mãos.  

13- Checar na prescrição médica escrevendo o nome legível do executante e a hora em que 

foi ministrado o medicamento. 

 

7.6 VIA AURICULAR  

 

PRINCÍPIO GERAL:  

 

1- O frasco de medicação e conta- gota deve ser de uso individual para evitar infecção cruzada.  

 

MATERIAL:  

 

Frasco de remédio com conta-gotas.  
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O EPI recomendado é luva de látex e óculos de sobrepor, podendo ser necessário o uso 

de outros equipamentos, conforme a condição do cliente. 

 

SEQUÊNCIA PROPOSTA:  

 

1- Verificar prescrição médica.  

2- Identificar o medicamento prescrito de acordo com a apresentação.  

3- Identificar o cliente.  

4- Orientar o cliente. 

5- Posicionar o cliente em decúbito lateral.  

6- Instilar o medicamento conforme dose prescrita.  

7- Orientar o cliente para permanecer em decúbito lateral por alguns minutos.  

8- Proceder a instilação do lado oposto se prescrito.  

9- Lavar as mãos.  

10- Checar na prescrição médica escrevendo o nome legível do executante e a hora em que 

foi ministrado o medicamento.  

 

7.7 VIA CUTÂNIA OU TÓPICA  

 

O EPI recomendado é luva de látex, podendo ser necessário o uso de outros 

equipamentos, conforme a condição do cliente  

 

PRINCÍPIOS GERAIS:  

 

1- Antes de aplicar o medicamento, verificar se a pele está limpa e seca.  

2- Testes de sensibilidade são indicados anteriormente à aplicação.  

3- A aplicação deve ser feita delicadamente sem massagem ou fricção, apenas se indicado.  

4- Lavar as mãos.  
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5- Checar na prescrição médica escrevendo o nome legível do executante sobre a hora em 

que foi ministrado o medicamento. 

 

7.8 VIA VAGINAL  

 

PRINCÍPIOS GERAIS:  

 

1- Lavar as mãos.  

2- Antes da aplicação, realizar o higiene íntima(externa).  

2- Usar luva de procedimento não estéril como proteção individual.  

4- O aplicador e o medicamento devem ser de uso individual.  

5- A introdução do aplicador deve ser de aproximadamente 10 cm. e de forma delicada, com 

a cliente em posição ginecológica.  

6- As aplicações vaginais devem ser realizadas preferencialmente à noite, para maior contato 

e absorção do medicamento.  

7- Clientes com hímen íntegro utilizar aplicador especial.  

8- Lavar as mãos após aplicação.  

9- Checar na prescrição médica escrevendo o nome legível do executante e a hora em que foi 

ministrado o medicamento. 

 

O EPI recomendado é luva de látex, óculos de sobrepor, podendo ser necessário o uso 

de outros equipamentos, conforme a condição do cliente. 

 

7.9 VIA OCULAR  

 

PRINCÍPIOS GERAIS:  

 

1- O frasco de medicamento com conta- gotas e os tubos de pomada devem ser de uso 

individual.  
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2- Se houver secreção ocular, providenciar a higiene com gaze antes de aplicar o 

medicamento. 

MATERIAL: 

 

Medicamento prescrito com conta gotas, Gazes, Luva para procedimento não estéril  

 

O EPI recomendado é luva de látex, podendo ser necessário o uso de outros 

equipamentos, conforme a condição do cliente. 

 

SEQUÊNCIA PROPOSTA: 

 

1- Lavar as mãos.  

2- Verificar prescrição médica.  

3- Identificar o medicamento prescrito de acordo com a apresentação.  

4- Identificar o cliente.  

5- Calçar a luva. 2- A vacina BCG intradérmica, por padronização universal, é aplicada na área 

de inserção inferior do deltoide direito e a limpeza da pele deve ser feita com água e sabão 

para não interferir na ação da droga. 

6- Explicar o procedimento ao cliente.  

7- Posicionar o cliente em decúbito dorsal, com hiperextensão do pescoço, olhando para cima.  

8- Aplicar o medicamento na conjuntiva ocular, abaixando a pálpebra inferior, sem tocar a 

membrana ocular.  

9- Solicitar ao cliente que feche os olhos para dispersar o medicamento.  

10- Limpar a região periorbital com gaze.  

11- Retirar a luva  

12- Lavar as mãos.  

13- Checar na prescrição médica escrevendo o nome legível do executante e a hora em que 

foi ministrado o medicamento.  
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7.10 VIA INTRADÉRMICA  

 

PRINCÍPIOS GERAIS: 

 

1- Locais de aplicação: face interna do antebraço ou região escapular, locais com menor 

pilosidade, pigmentação e distante de vasos sanguíneos.  

2- A vacina BCG intradérmica, por padronização universal, é aplicada na área de inserção 

inferior do deltoide direito e a limpeza da pele deve ser feita com água e sabão para não 

interferir na ação da droga.  

3- O volume a ser administrado não deve ultrapassar de 0,25ml devido a pequena 

expansibilidade.  

4- Ao final da administração do medicamento, não pressionar ou friccionar o local da Punção.  

 

MATERIAL: 

 

Uma agulha 25/8, Uma agulha 13/4, Uma seringa de 1 ml, Algodão com álcool 70%, 

Medicamento prescrito. 

 

O EPI recomendado é luva de látex e óculos de sobrepor, podendo ser necessário o uso 

de outros equipamentos, conforme a condição do cliente. 

 

SEQUÊNCIA PROPOSTA: 

 

1- Verificar a prescrição médica.  

2- Identificar o recipiente com o medicamento prescrito.  

3- Aspirar o medicamento na dose prescrita.  

4- Trocar a agulha por uma 13x4.  

5- Identificar o cliente.  

6- Orientar o cliente.  
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7- Escolher o local de aplicação.  

8- Calçar luva para procedimento não estéril.  

9- Proceder a assepsia local com álcool 70%.  

10- Fixar a pele com uma das mãos.  

11- Introduzir a agulha num ângulo de aproximadamente15 graus, com o bisel para cima, 

ficando visível através da pele.  

12- Injetar o medicamento lentamente, quando surgirá uma pápula.  

13- Retirar a agulha.  

14- Não desconectar a agulha da seringa antes de descartar em local próprio para perfuro-

cortantes.  

15- Não friccionar o local nem utilizar algodão embebido em álcool.  

16- Retirar a luva.  

17- Lavar as mãos.  

18- Checar na prescrição médica escrevendo o nome legível do executante e a hora em que 

foi ministrado o medicamento.  

 

7.11 VIA SUBCUTÂNEA  

 

PRINCÍPIOS GERAIS:  

 

1- O ângulo a ser posicionada a agulha, depende da constituição do subcutâneo do cliente e 

do tamanho da agulha, para não ultrapassar o tecido (45 ou 90 graus). 

2- Locais de aplicação: face externa do braço, região glútea, face anterior externa da coxa, 

região periumbelical, região escapular, região inframamária e flanco direito ou esquerdo.  

3- O volume a ser administrado não deve ultrapassar 2ml.  

 

O EPI recomendado é luva de látex e óculos de sobrepor, podendo ser necessário o uso 

de outros equipamentos, conforme a condição do cliente. 
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MATERIAL: 

 

Uma agulha 25/7, Uma agulha 13/4, Uma seringa, Algodão com álcool 70%  

 

SEQUÊNCIA PROPOSTA:  

 

1- Lavar as mãos.  

2- Verificar a prescrição médica.  

3- Identificar o recipiente com o medicamento.  

4- Aspirar o medicamento na dose prescrita.  

5- Trocar a agulha por uma 13x4 preferencialmente.  

6- Identificar o cliente.  

7- Orientar o cliente.  

8- Escolher o local de aplicação.  

9- Calçar luva para procedimento não estéril.  

10- Proceder a antissepsia local com bola de algodão embebida em álcool 70%.  

11- Esticar a pele no local de aplicação.  

12- Introduzir a agulha num ângulo de 90 graus.  

13- Aspirar para descartar a possibilidade de ter puncionado um vaso sanguíneo.  

14- Injetar o medicamento lentamente.  

15- Retirar a agulha.  

16- Não desconectar a agulha da seringa antes de descartar em local próprio para perfuro- 

cortantes.  

17- Fazer leve compressão, sem friccionar o local, para absorção gradativa.  

18- Retirar a luva.  

19- Lavar as mãos.  

20- Checar na prescrição médica escrevendo o nome legível do executante e a hora em que 

foi ministrado o medicamento.  
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7.12 VIA INTRAMUSCULAR  

 

PRINCÍPIOS GERAIS:  

 

1- Locais de aplicação: Deltoide, dorso glúteo, ventroglúteo e anterolateral da coxa.  

2- O local de aplicação deve ser avaliado, evitando-se áreas inflamadas, com paresias, plegias, 

hipotróficas ou com nódulos que dificultariam a absorção do medicamento.  

3- No deltoide e face lateral da coxa, aplicar um volume máximo de 3 ml. e nas outras regiões 

no máximo 5 ml.  

4- Se for aspirado sangue, retirar a agulha com a seringa e desprezar, preparando novamente 

o medicamento com outro material. 

 

MATERIAL:  

 

Agulha descartável (30/7 ou 25/7), Seringa, Medicação prescrita, Bolas de algodão embebida 

em álcool 70%, Luva de procedimento não estéril  

 

O EPI recomendado é luva de látex e óculos de sobrepor, podendo ser necessário o uso 

de outros equipamentos de proteção individual, conforme as condições do paciente.  

 

SEQUÊNCIA PROPOSTA:  

 

1- Verificar a prescrição médica.  

2- Identificar o recipiente com medicamento.  

3- Preparar o medicamento seguindo normas assépticas e dose prescrita.  

4- Identificar o cliente.  

5- Orientar o cliente.  

6- Escolher a região em que será aplicado a medicação. 

7- Calçar luva para procedimentos  
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8- Realizar assepsia da pele no local com álcool 70%  

9- Introduzir a agulha num ângulo de 90 graus, com o bisel lateralizado.  

10- Aspirar para descartar a possibilidade de punção acidental de algum vaso sanguíneo.  

11- Injetar o medicamento vagarosamente.  

12- Retirar a agulha.  

13- Pressionar o local com algodão e álcool 70%  

14- Não desconectar a agulha da seringa antes de descartar em local para perfuro-cortantes.  

15- Retirar luva.  

16- Lavar as mãos  

17- Checar na prescrição médica escrevendo o nome legível do executante e a hora em que 

foi ministrado o medicamento.  

 

 

7.13 VIA INTRA-VENOSA  

 

PRINCÍPIOS GERAIS:  

 

1- Aplicar lentamente o medicamento em veias superficiais de grande calibre: região cubital, 

dorso da mão e antebraço, observando as reações do paciente.  

2- Não pode haver presença de ar na seringa, prevenindo embolia gasosa.  

 

 

MATERIAL:  

 

Garrote, Medicamento prescrito, Bolas de algodão com álcool 70%, Seringa, Agulha (25x8 ou 

25x7) esterilizada, Seringa esterilizada, Luva para procedimento não estéril. 

 

O EPI recomendado é luva de látex e óculos de sobrepor, podendo ser necessário o uso 

de outros equipamentos, conforme a condição do cliente. 
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SEQUÊNCIA PROPOSTA:  

 

1- Lavar as mãos. 

2- Verificar a prescrição médica. 

3- Identificar o medicamento. 

4- Preparar o medicamento seguindo normas assépticas, conforme prescrição médica.  

5- Identificar o cliente.  

6- Orientar o cliente.  

7- Posicionar o cliente em decúbito dorsal.  

8- Identificar a veia a ser puncionada, garroteando o membro.  

9- Calçar luvas.  

10- Realizar a assepsia do local a ser puncionado com algodão embebido em álcool 70%. 

11- Introduzir a agulha, num ângulo de aproximadamente 15º, com o bisel voltado para cima, 

pouco abaixo do local a ser alcançada a veia.  

12- Retirar o garrote e verificar o refluxo de sangue.  

13- Colocar uma bola de algodão com álcool sobre a agulha após introdução do medicamento 

e retirar a agulha num só movimento.  

14- Elevar o braço acima do nível do coração, pressionando o local com o algodão por 

aproximadamente 2 minutos. (não dobrar o membro).  

15- Não soltar a agulha da seringa antes de descartar em local próprio para perfuro-cortantes.  

16- Retirar luvas.  

17- Lavar as mãos.  

18- Checar na prescrição médica escrevendo o nome legível do executante e a hora em que 

foi ministrado o medicamento. 

 

8 – PREPARO DO CORPO APÓS MORTE 

 

DEFINIÇÃO: Adequação do corpo para o encaminhamento pertinente.  
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PRINCÍPIOS GERAIS:  

 

1- O preparo do corpo deve iniciar após constatação do óbito, por escrito, pelo médico.  

2- Os corpos a serem encaminhados ao IML ou necropsia não devem ser tamponados. 

3- A limpeza terminal da unidade do cliente deve ser realizada após a saída do corpo.  

4- As extensões de látex que não estiverem em bom estado devem ser descartadas junto com 

as plásticas.  

5- Os frascos de drenagem devem ser esvaziados no vaso sanitário do banheiro e 

encaminhados ao expurgo.  

6- Respiradores, bombas de infusão e outros equipamentos devem ser encaminhados ao DML 

 

MATERIAL:  

 

1 rolo de algodão, 1 fita adesiva, 1 esparadrapo, Luva para procedimento, 1 vidro de éter, 

gazes, 1 pinça cheron, 1 frasco de sabão líquido, 1 espátula, 1 tesoura, ataduras de crepe, 1 

aparelho de tricotomia, 2 máscaras, 1 seringa de 10ml, Avental plástico, Saco próprio para o 

corpo, 2 etiquetas, Maca sem colchão, Álcool 70%  

 

SEQUÊNCIA PROPOSTA: 

 

1- Comunicar o serviço de internação por telefone.  

2- Desligar os equipamentos.  

3- Fechar as pálpebras.  

4- Colocar próteses dentárias se houver.  

5- Posicionar a cama na horizontal.  

6- Vestir o avental  

7- Colocar máscara.  

8- Calçar luvas.  

9- Soltar os lençóis e retirar o travesseiro.  
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10- Retirar sondas, cânulas, drenos e encaminhar ao expurgo o material a ser reaproveitado.  

11- Barbear o cliente se necessário.  

12- Realizar a higiene do corpo se necessário.  

13- Refazer curativos se necessário.  

14- Tamponar profundamente os orifícios naturais do corpo, com algodão seco montado em 

pinça longa.  

15- Sustentar a mandíbula com atadura de crepe.  

16- Fixar as mãos sobre a cintura.  

17- Fixar os pés unidos.  

18- Colocar o corpo dentro do saco próprio e fechar.  

19- Passar o corpo para a maca.  

20- Fixar a segunda via do impresso de óbito nos pés do corpo.  

21- Entregar os pertences à família.  

22- Colocar a roupa de cama no hamper.  

23- Encaminhar o corpo para a anatomia patológica através do elevador de carga suja.  

24- Colocar o corpo na geladeira.  

25- Limpar a maca com álcool 70%.  

26- Retirar o avental, luvas e máscaras no hamper e lixo da anatomia patológica.  

27- Lavar as mãos.  

28- Subir com a maca pelo elevador de carga limpa.  

29- Terminar a organização do quarto.  

 

9 - ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO  

 

No Inicio do plantão:  

 

- Verificar a ordem e limpeza das salas e materiais;  

- Manter o termômetro em recipiente seco;  
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- Fazer assepsia com álcool 70% nos otoscópios: e a limpeza dos cones auriculares. Realizar a 

assepsia com o álcool 70% de termômetros e estetoscópios antes e após o uso;  

- Durante o plantão, acionar o serviço de limpeza sempre que necessário (presença de 

secreções e sangue).  

 

Ao final do plantão:  

 

- Providenciar a limpeza e desinfecção dos materiais;  

- Checar na receita médica. 

- Limpar aparelhos e equipamentos com pano úmido, secando após, se necessário usar água 

e sabão e álcool 70%;  

- Repor material de consumo e impressos.  

 

 

OBSERVAÇÕES:  

 

- Lavar as mãos antes e após cada procedimento.  

- Após cada banho de criança, lavar a banheira com água e sabão, fazer a desinfecção com 

hipoclorito de sódio a 1% (400ml de água sanitária + 600ml de água) por 30 minutos e 

enxaguar.  

 

9.1 ROTINA DA SALA DE MEDICAÇÃO  

 

- Organizar a sala e repor os materiais diariamente.  

- Verificar lote e prazo de validade dos materiais e dos medicamentos.  

- Controlar psicotrópicos, glicosímetro e oxigênio.  

- Limpar com pano umedecido e detergente ou com álcool 70%, mesa, armário, balcão da pia.  

- Desinfecção dos artigos de inalação: lavar as máscaras com água e sabão, secar e imergir em 

solução de glutaraldeido 2% (ou similar) por 30 minutos, enxaguar abundantemente em água 
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corrente, sem colocar dentro da pia que é contaminada, secar e acondicionar em recipiente 

fechado.  

- Verificar a data de validade da solução de desinfecção.  

- Certificar-se da prescrição quando houver dúvidas, nome do cliente, medicação, via de 

administração, tempo de tratamento, data, e outros.  

- Na soroterapia identificar o frasco.  

- No teste de sensibilidade à penicilina usar seringa individual e seguir orientações pré-

estabelecidas.  

- Anotar os procedimentos realizados, preenchendo os dados com letra legível, assinatura e 

número do COREN.  

- Checar na receita médica.  

- Fazer contagem dos procedimentos realizados: injetáveis, aerossol, verificação de PA, teste 

de sensibilidade, glicosimetria, soroterapia, etc, e registrar em impresso apropriado.  

 

9.2 ROTINA DA SALA DE EMERGÊNCIA (VERMELHA)  

 

- Organizar a sala e repor os materiais diariamente;  

- Verificar lote e prazo de validade dos materiais e dos medicamentos;  

- Solicitar a troca e reposição dos medicamentos para a funcionária da farmácia, se necessário;  

- Limpar com pano umedecido e detergente ou com álcool 70%, mesa, armário, balcão da pia; 

- Checar diariamente o funcionamento da rede elétrica (tomadas 110v e 220v, devidamente 

identificadas, lâmpadas, focos, etc);  

- Conferir material da sala diariamente ou conforme a rotina da Unidade e após o atendimento 

de urgência;  

- Diariamente testar o funcionamento do aspirador de parede e manual, do laringoscópio, 

checar as pilhas, verificar a luminosidade das lâmpadas das lâminas;  

- Manter os frascos coletores do aspirador limpos e secos;  

- Trocar as extensões de borracha e encaminhar para o expurgo para lavagem;  

- Deixar a ponta da extensão do aspirador protegido com saquinho de plástico;  
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- Deixar o frasco umidificador de oxigênio seco, colocar água somente no momento do uso, 

após o uso proceder com a lavagem.  

- Certificar-se da prescrição quando houver dúvidas;  

- Anotar todos os procedimentos realizados em impresso apropriado, preenchendo todos os 

dados, com letra legível e a assinatura e número do COREN.  

 

 

9.3 ATENDIMENTO DA SALA DE EMERGENCIA (VERMELHA)  

 

Os funcionários da recepção estão previamente orientados quando chegar 

EMERGÊNCIA a chamar o Enfermeiro e encaminhar diretamente para Sala Vermelha, onde 

receberá atendimento médico imediato.  

 

- Afastar outros pacientes curiosos e deixar acesso livre para passagem de maca e ambulância.  

- A sala vermelha é o local destinado ao atendimento a pacientes com agravos à saúde, 

independente da sua etiologia, portanto, com agravos clínicos, traumáticos e psiquiátricos, 

sejam eles adulto, criança, gestante ou idoso. Desta forma o atendimento ao paciente grave, 

na sala de urgência, exige requisitos, que estão diretamente relacionados ao sucesso da 

assistência, cabendo à equipe atitudes decisivas, rápidas e com grande capacidade de 

julgamento.  

- Para o desenvolvimento das atividades, caberá ao enfermeiro a responsabilidade no 

planejamento, organização e manutenção da sala de emergência, coordenando a equipe de 

enfermagem, e zelando pelo bom atendimento juntamente com os demais profissionais. Para 

tanto alguns pontos básicos e essenciais, deverão ser cumpridos conforme rotina previamente 

estabelecida, que envolvem requisitos específicos e os referentes à equipe de enfermagem.  

 

Requisitos específicos:  
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- A disposição dos materiais e equipamentos, na sala vermelha, deverá obedecer a critérios 

estabelecidos pela equipe (ordem alfabética, ordem numérica, padronização de cores por 

sistemas, sistematização dos A-B-Cs, etc.), disposto de forma organizada, devidamente 

identificado, com fácil acesso, que permita um atendimento adequado, sem atropelos de 

pessoal circulante, sem o armazenamento de materiais semelhantes em vários pontos, e não 

muito distante do paciente; 

- A quantidade de materiais e medicamentos, a ser estipulada, deverá obedecer a casuística 

do serviço, obedecendo as peculiaridades de cada local, de forma a permitir um atendimento 

rápido e seguro, sem que a falta dos mesmos venha prejudicar o atendimento;  

- Todo material e medicamento de consumo deverão ser discriminados e quantificados em 

uma relação (CHECK-LIST), facilitando a conferência, que deverá ser realizada diariamente, 

podendo ser alternando os turnos, por exemplo, (1M, 2T, 3N, 4M), porém a reposição deverá 

ser realizada após cada atendimento, ou no máximo, no final de cada plantão;  

- Checar no início de cada plantão (M-T-V-N) ou, se possível, após cada atendimento, o 

funcionamento da rede de gases, o aspirador com as extensões de borracha, o 

monitor/desfibrilador, eletrocardiograma, ressuscitador manual, laringoscópio, dentre outros 

equipamentos (estes itens poderão estar no check-list diário);  

- Após o uso do aspirador, encaminhar ao expurgo para lavagem com água e sabão, mantendo-

o sempre limpo e seco, protegendo a ponta da extensão do aspirador com um saquinho 

plástico, ou ainda, conectada a uma sonda própria para aspiração;  

- Deixar o frasco do umidificador de oxigênio seco, colocando água somente no momento do 

uso, e após encaminhá-lo para lavagem e desinfecção;  

- O controle de validade dos materiais e medicamentos da sala de urgência poderá ser 

realizado mensalmente, através de um impresso próprio (check-list), que contenha a 

quantidade, lote e data de validade, devendo ser solicitado a troca antes do vencimento;  

 

Equipe de enfermagem:  
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- A equipe de enfermagem deverá estar preparada para atender os diversos agravos à saúde, 

lembrando-se, que nem sempre tomará ciência antecipadamente do caso, devendo, portanto, 

estar preparada para o inesperado.  

- Deverá seguir sempre o bom senso, os conhecimentos adquiridos, obedecer à Lei do 

Exercício Profissional e o código de ética, aceitando suas limitações e trabalhando com 

dignidade, em equipe, e respeitando seus colegas e o paciente.  

- A equipe que desenvolve suas atividades na sala de emergência deverá ter conhecimento 

em áreas clínicas, traumáticas e psiquiátricas, ter habilidade de avaliação, julgamento e 

priorização, rapidez e agilidade técnica, gostar de trabalhar na área.  

- Deverá obedecer à sistematização do atendimento inicial utilizando todo material disponível 

para tal, e para organização dos procedimentos, deve-se utilizar uma escala de funções, onde 

em determinado plantão, todos possuam uma função muito bem definida no atendimento, 

evitando atropelos, acidentes de trabalho, perda de tempo, dentre outros. Por exemplo:  

Funcionário A - responsável em auxiliar o médico nos procedimentos;  

Funcionário B - responsável pelo preparo e administração dos medicamentos;  

Funcionário C – responsável pelo acesso venoso e encaminhamentos, etc.  

 

9.4 ROTINA DA SALA DE SUTURA E CURATIVO  

 

- Organizar a sala e repor os materiais diariamente; 

- Verificar lote e prazo de validade dos materiais e dos medicamentos;  

- Limpar com pano umedecido e detergente ou com álcool 70%: mesa, armário, balcão da pia;  

- Na presença de matéria orgânica, retirá-la com papel toalha e chamar o auxiliar de limpeza;  

- Encaminhar no balde seco os instrumentais contaminados para expurgo.  

- Anotar todos os procedimentos realizados em impresso apropriado, preenchendo todos os 

dados, com letra legível, assinatura e número do COREN ( carimbo).  
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9.5 ROTINA DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO:  

 

- Limpar diariamente com pano úmido com álcool 70% mesa, balcão e armários;  

- Limpar semanalmente com pano úmido com álcool 70% gavetas e armários de materiais 

esterilizados;  

- Conferir a validade e quantidade dos materiais/instrumentais;  

- Usar EPI.  

 

Cuidados básicos a serem observados:  

 

- Carregar autoclave com o mesmo tipo de materiais;  

- Colocar os materiais de modo a facilitar a penetração, circulação do vapor e a eliminação do 

ar, isto é, os pacotes maiores na parte inferior e os menores na parte superior da câmara, 

carregar com 80% da capacidade do aparelho, com objetivo de facilitar o fluxo do vapor no 

interior da câmara;  

- Realizar o controle de qualidade do equipamento, conforme estabelecido.  

- Informar ao enfermeiro alterações no funcionamento do equipamento e de materiais.  

- Atentar-se para a validade dos materiais esterilizados e as condições de acondicionamento.  

- Realizar a limpeza da autoclave conforme estabelecido.  

 

Validação dos Processos de Esterilização: Em implantação  

 

- Realizada por meio de testes biológicos, semanalmente.  

 

9.6 ROTINA DA SALA DE EXPURGO  

 

- Limpar diariamente com pano úmido com álcool 70% mesa, balcão e armários;  

- Limpar semanalmente com pano úmido com álcool 70% gavetas e armários de materiais 

esterilizados;  



 

 
 

335 
 

- Usar EPI; 

- Receber materiais e instrumentais em balde seco, preparar solução do detergente 

enzimático e imergi-los por 5 minutos;  

- Lavar e secar os materiais/ instrumentais.  

- Obedecer ao fluxo dos materiais contaminados e limpos, para não ter o cruzamento dos 

mesmos;  

 

OBS: Nunca utilizar solução de hipoclorito de sódio para instrumental, devido a oxidação do 

material, essa solução não esta padronizada para este fim.  

USO OBRIGATÓRIO de EPI:- óculos de proteção, máscaras, avental impermeável e luvas de 

borracha.  

PERFUROCORTANTES – desprezar os artigos perfurocortantes em recipientes próprios, com 

paredes rígidas, não ultrapassar a indicação do fabricante, lidar cuidadosamente fechar, 

embalar no saco branco e identificar, para que o auxiliar de serviços gerais possa transportar 

com segurança e armazenar em local adequado até que seja recolhido pela coleta especial e 

dado destino adequado (incinerador).  

 

10 PROCEDIMENTOS DE CUIDADOS COM O PACIENTE  

 

10.1 PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR O CURATIVO  

 

● Lavar as mãos antes e após a realização de cada curativo.  

● Ler o prontuário, inteirando-se do tipo de curativo.  

● Descobrir o paciente expondo somente a área do curativo.  

● Colocar o paciente em posição adequada e confortável  

● Registrar no prontuário: aspecto da ferida secreção ou drenagem se houver.  

● Hora e data que foi realizado curativo.  

● Soluções usadas e produtos  

● Cicatrização da ferida  
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● Reação do paciente e assinatura de quem realizou o curativo  

● Utilizar sempre material estéril  

● Nunca poderá ser reutilizadas pinças de um paciente para outro  

● Nunca tocar diretamente na ferida aberta ou recente.  

● Colher secreção se houver, após a limpeza de ferida com soro fisiológico, enviar ao 

laboratório amostra para fazer cultura e antibiograma.  

● Ferida operatória limpa após 24 ou 48 horas não há necessidade de cobrir  

● Em presença de foco infeccioso na proximidade da ferida cirúrgica: dreno, colostomia, 

infecção de pele circunvizinha, manter o curativo semi oclusivo.  

● Nas feridas com exsudação manter o curativo com a finalidade de absorvê-las  

● Os recipientes das soluções do carinho de curativo devem permanecer tampados, 

devendo seu conteúdo ser renovado semanalmente lavar os recipientes com água e 

sabão, esperar secar e nunca completar as soluções.  

● Limpar a ferida com Soro Fisiológico morno  

● Usar seringa 20ml com agulha 40/12 para irrigar a ferida  

● Usar a técnica de tampão rotativo para limpeza, evitando movimentos de vaivém, 

usando cada vez uma gaze.  

● Remover secreções, corpos estranhos e tecidos necrosados.  

● Observar sinais de infecção: hiperemia, edema, exsudato, calor local e dor.  

● Nunca colocar o material de curativo, esparadrapo, micropore, sobre o leito.  

● Ao abrir o pacote de curativo arrumar as pinças, colocando-as em ordem evitando 

assim que se passe o braço por cima durante a realização do curativo.  

● As pinças, durante o curativo, devem estar com as pontas para baixo, prevenindo 

contaminação. 

● Evitar conversar durante a realização do curativo  

● Limpar a ferida a partir da área menos contaminada para a mais contaminada  

● Passar a pomada com espátula estéril sobre a gaze esterilizada, após colocar a mesma 

sobre a ferida 
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● Manter o leito da ferida úmido  

● Qualquer anormalidade comunicar o médico  

 

 

RECEPÇÃO 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Não há nada mais gratificante para um paciente do que ser recebido com atenção, 

presteza e cortesia. É o primeiro passo para que ele se sinta seguro, orientado e 

principalmente respeitado como ser humano.  

 

Atender bem é a arte que combina uma boa dose de talento pessoal, com uma série 

de informações e conhecimentos que muitas vezes resolvem imensos problemas e evitam 

outros tantos. 

 

O talento é só seu, mas os conhecimentos e informações você encontrará neste 

Manual, que deve ser lido com atenção, e o que é mais importante, colocado em prática no 

dia a dia do seu trabalho. 

 

Com este Manual estamos certos de estar contribuindo para o seu aperfeiçoamento 

como profissional e crescimento como ser humano.  

 

2. ROTINA DE TRABALHO  
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Ao assumir seu plantão, verificar se todo material necessário para a perfeita execução 

do seu trabalho está em ordem: canetas, lápis, planilhas e caderno para registro, bloco de 

rascunhos, blocos para anotar recados, etc. 

 

Verificar as pendências do plantão anterior e tomar providências no sentido de saná-

las e durante o dia dar baixa (colocar OK e uma rubrica) quando da realização das mesmas. 

 

 

3. ROTINA PARA ATENDIMENTO:  

 

Ao dar entrada na UPA - ATIBAIA, o paciente passa primeiro pela Recepção. Pedir ao 

paciente que ele sente e fique confortável. A recepcionista deverá, obrigatoriamente, fazer o 

registro do paciente, abrindo um prontuário, através de uma ficha de registro onde constarão 

as seguintes informações: 

 

- nome completo, data de nascimento, sexo, local de nascimento.  

- documento de identificação e cartão nacional de saúde 

- filiação  

- endereço e telefone 

- hora de abertura da FAA 

 

Após a finalização do registro, orientar o paciente para que aguarde ser chamado para 

a sala de classificação de risco. Os casos de urgência/emergência teriam atendimento 

priorizado por médicos destinados especificamente para este fim, seguindo a rotina de 

urgência/emergência. 

 

OBSERVAÇÕES  
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- As recepcionistas são responsáveis pela organização e limpeza do seu setor, devendo manter 

o local de trabalho em total higiene e organização.  

- Ao atender uma ligação, anotar o recado com os dados de quem ligou, horário e assunto e 

passar imediatamente ao interessado.  

 

 

4. PADRONIZAÇÃO DE CONDUTAS DAS RECEPCIONISTAS  

 

 

Regras Básicas para ser bem sucedido em seu trabalho:  

 

• No trabalho, aceite todas as responsabilidades desde o princípio. 

•  Seja pontual. Evite faltar ao trabalho, mas se precisar fazê-lo por motivo superior, telefone 

dando uma satisfação. 

• Cuide de sua apresentação pessoal. 

• Seja leal com aqueles com que você trabalha e honesto consigo mesmo. 

• Procure servir bem as pessoas em seu ambiente de trabalho. Esteja sempre pronto a fazer 

mais do que é exigido. 

• Tenha iniciativa. Comece um trabalho necessário, mesmo antes de lhe pedirem que o faça. 

• O seu sucesso no trabalho depende de sua habilidade em trabalhar com os outros. Dê a 

este ponto atenção especial. 

• Evite a acomodação, procure esforçar-se ao máximo, assim você progredirá. 

 

Requisitos desejáveis ao Bom Atendimento:  

 

APRESENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL:  
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A apresentação pessoal é o marketing de cada um e é responsável pela imagem, boa 

ou má, no ambiente de trabalho. O assunto, porém, não é tão simples como parece, tem um 

sentido mais amplo, abrange boa educação, normas de conduta e até um certo toque de 

discreta elegância. Procure cuidar bem de sua higiene pessoal, de sua apresentação e aspecto. 

Verá que isto é de extrema importância, pois nada pior para uma empresa da área da saúde, 

apresentar funcionários mal cuidados e com sinais de pouca higiene pessoal. 

 

Alguns aspectos a serem observados: 

 

● Uniforme sempre impecável.  

● Uso obrigatório do crachá.  

● Cabelos cuidados e penteados. Se os tiver muito armados ou grandes, é conveniente 

prendê-los.  

● Discreta maquiagem.  

● Uso de perfume e desodorante discretos.  

● Unhas cuidadas e limpas.  

● Conservação dos dentes e manter um hálito saudável.  

 

Lembrete: Nunca se esqueça que as mãos são disseminadoras de doenças, por isto devem ser 

lavadas vigorosamente com água e sabão, principalmente na região embaixo das unhas. 

Tenha sempre à sua disposição todo o material necessário antes de iniciar o atendimento, de 

modo a permitir o início rápido desta atividade de maneira organizada. É de responsabilidade 

das recepcionistas manter os balcões das recepções limpos e abastecidos com todos os 

materiais necessários tais como: - Caneta azul, caneta vermelha, lápis preto, borracha, 

grampeador, fita crepe ou etiquetas, calendário, etc. 

 

ORGANIZAÇÃO:  
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Tenha sempre à sua disposição todo o material necessário antes de iniciar o 

atendimento, de modo a permitir o início rápido desta atividade de maneira organizada. É de 

responsabilidade das recepcionistas manter os balcões das recepções limpos e abastecidos 

com todos os materiais necessários tais como: - Caneta azul, caneta vermelha, lápis preto, 

borracha, grampeador, fita crepe ou etiquetas, calendário, etc. 

 

LIMPEZA:  

 

Mantenha sempre limpo o seu local de trabalho. Se precisar, chame pessoal 

especializado. 

 

GARANTIA DA IDENTIDADE DO PACIENTE: 

 

É de importância fundamental verificar o correto cadastramento do paciente, de modo 

a garantir sua perfeita identidade, tomando-se o máximo de cuidado no que se refere à 

correção do nome completo do paciente, não sendo permitido abreviar o prenome e último 

sobrenome. 

 

EDUCAÇÃO: 

 

Utilize sempre o tom de voz e gestos adequados. Você nunca deverá expressar-se de 

maneira agressiva ou indiferente quando se sentir ofendido por algum paciente ou colega de 

trabalho. Lembre-se de que o sorriso é quase sempre contagiante e produz resultados 

impressionantes.  

 

RESPEITO:  
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Mantenha um clima de respeito e receptividade em relação às pessoas. Tal 

comportamento aprimora cada vez mais as nossas relações para atingirmos uma melhor 

Qualidade de Vida.  

 

SAIBA OUVIR:  

 

Você só saberá quais as necessidades do paciente se ele as disser a você. Portanto, 

ouça-o com atenção e carinho, pois somente desta forma você saberá quais são suas 

expectativas e tentará superá-las. Contribua com sua parcela para tornar a vida das pessoas 

que o cercam e do seu convívio pessoal mais agradável.  

 

 

FAÇA SUA PARTE.  

 

DISPONIBILIDADE:  

 

Esteja disponível às necessidades do paciente, mesmo que estas requeiram de você 

além do previsto no seu dia a dia. Se precisar peça ajuda a quem possa ajudá-la a atender tal 

necessidade. 

 

Procure sempre servir bem as pessoas de modo que saiam satisfeitas com o seu 

trabalho. Use as palavras que terão em efeito mágico em sua vida: OBRIGADA, DESCULPE, 

POR FAVOR. 

 

DISCRIÇÃO : 

 

Existem casos em que o paciente sente-se constrangido pelo exame que vai fazer, e 

nesses casos devemos agir com naturalidade, fazendo com que ele perceba que convivemos 

com estas situações rotineiramente. 
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TRANSMITA CONFIANÇA:  

 

Nunca diga : - Não estou achando! - Vou procurar! - Acho que deixei aqui!  

 

EVITE CONVERSAS PARALELAS:  

 

Isso faz com que o paciente pense que você não está prestando atenção no que está 

fazendo.  

 

Caso seja necessário atender ao telefone por razões particulares, retire-se da recepção 

e procure local mais adequado para fazê-lo, evitando-se desta forma que converse ao telefone 

e atenda o paciente ao mesmo tempo. Este não é um comportamento bem educado e poderá 

gerar insatisfação ao paciente, além de dúvidas a respeito da correção de seu trabalho.  

 

NÃO RESPONDA O QUE NÃO SOUBER:  

 

Peça licença e diga que chamará o responsável pelo departamento ou atendimento. 

Ele dará as explicações necessárias. 

 

 

LEMBRE-SE!  

 

O estado psicológico do paciente que chega a UPA ATIBAIA não é dos mais favoráveis. 

A ideia de não estar bem de saúde gera uma grande tensão, e ele passa a agir muito mais pela 

emotividade exagerada do que pela razão, portanto sua habilidade é fundamental para 

proporcionar-lhe bem estar o mais que possível, tratando-os como razão principal da nossa 

existência, e, para isso, a Diretoria da UPA ATIBAIA acredita ter nos funcionários os grandes 

colaboradores para atingir a qualidade máxima e a melhoria contínua nos serviços prestados.  
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Mandamentos para um Bom Relacionamento Humano no Trabalho  

 

● Respeitar clientes, colegas, e o chefe como seres humanos.  

● Evitar interromper quem fala.  

● Respeitar a personalidade das pessoas próximas.  

● Manter o bom humor, sorrindo sempre.  

● Evitar indelicadezas e ironias.  

● Conter palavras que possam desagradar às pessoas.  

● Respeitar a hierarquia no seu trabalho.  

● Evitar realizar tarefas de outros, a não ser em casos de necessidade.  

● As nossas antipatias devem ser identificadas e vencidas.  

● Preconceitos de qualquer tipo, não devem existir no trabalho.  

● Evitar comentários negativos sobre colegas de trabalho.  

● Quando sofrer críticas, procure avaliar inicialmente sua veracidade.  

● Evite polêmicas, mantenha uma postura sem insistir em discordâncias.  

● Acreditar no ser humano é valorizar as suas potencialidades.  

● Criticar colegas em público é uma falha imperdoável.  

● Procurar sempre dar o bom exemplo no trabalho.  

● Saber cooperar com colegas, quando necessário.  

 

Perfil de Quem Lida com Atendimento ao Público no Pronto Atendimento  

 

Vocação - para lidar com público é necessário vocação antes de qualquer coisa. É essencial se 

ter uma identificação com o trabalho que se executa, a fim de não desenvolvê-lo como um 

sacrifício, mas, ao contrário, com alegria.  

 

Competência - o conhecimento das técnicas e dos “porquês” das tarefas que se executa e dos 

objetivos da sua função são indispensáveis para o bom atendimento.  
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Organização - Sem a devida organização, ou seja, um lugar para cada coisa e cada coisa em 

seu lugar, não se pode manter boa qualidade do serviço e rápido atendimento.  

 

Educação - Esse é um item básico em qualquer área, porém nas empresas de prestação de 

serviços, chega a ser prioritário.  

 

Comunicação - Entender e se fazer entender é, antes de tudo, uma arte. Alguns clientes 

precisam ser encorajados a dizer exatamente o que desejam e, não há nada mais 

desagradável, do que perceber que não estão nos entendendo.  

 

Paciência - muitas vezes terá que usar de paciência para explicar mais de uma vez, ouvir bem, 

entender perfeitamente e deixar o cliente satisfeito.  

 

Flexibilidade - É claro que existem as normas, regras e maneiras de se executar as tarefas que 

nos são confiadas. Porém, muitas vezes precisamos ser flexíveis, tanto no ponto de vista da 

nossa relação com os clientes, quanto com os colegas de trabalho e com a administração. Isto, 

muitas vezes, nos facilitará o atendimento, a compreensão por parte dos superiores e o 

entendimento com os colegas.  

 

Responsabilidade - Estar consciente de seus atos, não se esquecendo que a seriedade no 

atendimento médico é fundamental.  

 

Disciplina - Observar o horário de entrada e saída, recomendações feitas pela administração 

e as regras básicas de comportamento para o atendimento dos pacientes.  

 

Discrição - Profissionalmente é prudente evitar envolvimento pessoal nos assuntos íntimos do 

paciente. Não se deve falar publicamente dos problemas pessoais, frustrações, etc.  
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Boa Aparência - Esse item conta muitos pontos na divulgação da imagem da UPA ATIBAIA e 

traz um sentimento de bem-estar aos olhos do cliente, além de mostrar o senso de 

organização e responsabilidade do funcionário.  

 

Relações Humanas e sua Aplicação no Atendimento ao Público  

 

O público é constituído de pessoas, e nenhuma pessoa é igual à outra. As pessoas 

gostam de ser reconhecidas individualmente. Existe o desejo de sentir que se tem valor e não 

se é apenas mais um na grande multidão, portanto chegar a dizer simplesmente que existe 

uma ou algumas regras de tratamento para as pessoas seria uma loucura. As pessoas são todas 

diferentes. Para cada pessoa precisamos dar um tratamento diferente com o intuito de se 

conseguir a mesma coisa de todas elas. 

 

Sabemos que ninguém gosta de ser tratado como mais um na multidão, estar incluído 

nessa grande massa. Dessa forma, para conseguirmos conquistar os nossos clientes, teremos 

que usar de requisitos como: sinceridade, honestidade, amabilidade, solidariedade e 

consideração para com o público (o cliente). Essas, como podemos ver, são “regras” utilizadas 

em todos os níveis de relacionamento. Simples! 

 

Segue abaixo algumas dicas:  

 

a) - Nome Próprio - ser chamado pelo seu nome é algo que faz uma pessoa se sentir diferente 

e bem tratada. Na medida do possível, devemos procurar nos relacionar com os pacientes 

pelo seu nome.  

 

b) - O Sorriso - receber os pacientes com um sorriso é a melhor maneira de deixá-los mais a 

vontade e de “quebrar o gelo” fazendo-os acolhidos e de desfazer possíveis situações 

desagradáveis que poderiam acontecer. A maioria das pessoas gosta de ser atendida por 

alguém que seja amigável, e um sorriso é demonstração de amistosidade.  
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c) - Audição - tem que aprimorar a capacidade de ouvir. Precisamos ouvir o cliente com toda 

atenção para que possamos atendê-los exatamente naquilo que ele deseja e não no que 

supomos que seja.  

 

- Qual a Expectativa do Cliente em Relação ao seu Atendimento?  

 

a) - CONHECIMENTO - O cliente espera que você esteja apto a responder perguntas, tirar 

dúvidas e resolver os problemas. É preciso conhecer bem as rotinas de seu trabalho.  

 

b) - COMPETÊNCIA - Agilidade, organização e exatidão com o que executa o seu trabalho. Fazer 

sempre o melhor possível. 

 

c) - “ATMOSFERA“ POSITIVA - Ambientes agradáveis, organizados e limpos. Seu local de 

trabalho deve ser um esplêndido cenário. O cliente é o expectador, e você... A primeira a 

entrar em cena!  

 

Aparência: reflete a imagem que você quer passar, ela traduz como você gostaria de ser 

tratada, por isto é preciso estar em harmonia com o ambiente. A aparência é a primeira coisa 

que o cliente percebe em você.  

Postura / comunicação: o cliente avalia o seu atendimento considerando a forma como você 

se comunica com ele. É preciso estar atento a sua linguagem verbal e não verbal. O cliente 

percebe tudo: palavras, gestos, postura...  

 

Ao receber um Cliente...  

 

● Dirija-lhe o olhar e sorria.  

● Dê imediatamente as boas vindas.  
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● Procure falar de frente para o cliente, olhando em seus olhos.  

● Chame-o pelo nome, precedido de Sr. ou Sra.  

● Seja gentil e simpática sem visar intimidade.  

● Não use expressões indesejáveis, gírias do tipo “xuxu”, “fofinha”, “queridinha”, etc. 

Estes termos sugerem ironia, falsidade, vulgaridade.  

● Seja discreta ao falar, andar e sentar.  

● Não faça comentários de clientes, na frente de outros clientes.  

● Não comente falhas de seu setor na frente dos clientes.  

 

 

Organização:  

 

● Orgulhe-se de sua aparência e de seu local de trabalho.  

● Faça questão de conviver em ambiente limpo, agradável e seguro.  

● Não deixe que a desorganização lhe pregue sustos e surpresas.  

● Tenha certeza de que diante de um problema a ser resolvido terá todas as informações 

rapidamente.  

● Certifique-se de que as pessoas se tranquilas e confortáveis.  

 

- CORTESIA - Ela ocupa um lugar de destaque na percepção do cliente. Trate o cliente como 

se trata um convidado em sua casa. 

 

- ESFORÇO EXTRA  

 

● É preciso sair da rotina e fazer algo mais.  

● Coloque a satisfação do cliente acima de normas e regras.  

● Seja flexível, utilize o bom senso.  

● Forneça alternativas e soluções.  



 

 
 

349 
 

● Surpreenda o cliente!  

● Interesse-se sinceramente por ele, e envolva-se.  

● O importante é o cliente saber que ele não está sozinho.  

● O que o cliente quer saber?  

● O que você pode fazer por ele?  

● E se a expectativa e necessidade não forem preenchidas eles não voltam.  

● E por que deveriam voltar?  

● Coloque-se no lugar dele! 

  

 

- Recomendações Úteis para um Bom Atendimento 

 

● Sempre tenha consideração com as pessoas.  

● A polidez e o reconhecimento se resumem em dispensar aos outros a consideração 

que reservamos para nós mesmos.  

● Trate as pessoas da forma que você gosta de ser tratado por elas.  

● Pequenas gentilezas causam aos outros prazer maior do que se pode esperar.  

● A paciência e a tolerância são próprias daqueles que tem espírito aberto e 

proporcionam ampla retribuição em prazer e conhecimento.  

● Se você quiser persuadir alguém, precisa antes de tudo falar francamente.  

● Sorria frequentemente, mas evite gargalhada. O riso é contagioso, quando não 

exagerado. O riso forçado é irritante e inspira falsidade. Seja natural.  

● Quanto mais você souber, tanto mais modesto deve ser. Mesmo quando você sabe 

que está certo, pareça disposto a ser convencido.  

● Use sabedoria como faz com o dinheiro no bolso. Não a alardeie só para mostrar que 

a tem.  

● Não confunda cortesia ou amistosidade com amizade e nem dê aos outros falsas 

impressões.  
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● Não dê informações ou conselhos que não tenham sido solicitados. Mesmo quando o 

são, eles raramente são seguidos.  

● Quando alguém fizer algo desagradável que você julgue ter sido dirigido à sua pessoa, 

lembre-se de que muita gente só pensa em si mesma, ignorando o possível efeito de 

sua conduta com os outros.  

 

- Conversas com Pacientes 

 

● Fale com os pacientes delicadamente apenas o estritamente necessário para a 

execução de seu trabalho.  

 

● Jamais dê qualquer informação sobre o estado de saúde do paciente a seus familiares, 

se por acaso lhe perguntarem ou se quiserem saber detalhes sobre os mesmos, chame 

o médico ou enfermeira para conversar com o paciente.  

 

● Ao tratar com os pacientes deve-se procurar dar-lhes confiança, procurar mostrar que 

você tem capacidade de realizar o seu serviço e que tem experiência para executá-lo. 

Mostrar-se seguro e confiante é essencial para que seu trabalho seja realizado de 

maneira segura.  

 

● Caso você esteja aborrecido por um motivo qualquer, evite demonstrar isso ao 

paciente, que nada tem a ver com sua vida particular ou com seus problemas.  

 

● Se você não tiver certeza a respeito de determinada conduta, procedimento ou 

informação, jamais consulte um colega na presença de um paciente ou de seus 

familiares, faça-o de maneira discreta.  
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- Mandamentos que a recepcionista deve observar frente à reclamação de um paciente ou 

de um acompanhante:  

 

a) Ouvir cuidadosamente suas reclamações agindo de tal maneira que o cliente se sinta bem 

e a vontade na reclamação. Não fale ao mesmo tempo que o cliente, no momento da 

reclamação.  

 

b) Anotar os itens específicos enquanto o cliente desabafa sua ira. Esse procedimento causa 

boa impressão ao cliente, porque mostra que está levando a sério as suas queixas.  

 

 

 

c) Dê toda a atenção. Não o interrompa. Mantenha o contato “Olho no olho”. Utilize 

expressões tipo: “sim”, “pois não”, “correto”, etc.  

 

d) Manter uma expressão corporal compatível como que está apreciando a reclamação.  

 

e) Como reação imediata, as primeiras palavras são: “Obrigado! Quero lhe agradecer porque 

é assim que conseguimos melhorar os nossos serviços”. Também podemos falar 

imediatamente quando houver a primeira chance: “Queremos ver a senhora satisfeita!” ou 

“Queremos ver o senhor feliz!”. (O que observamos, na maioria das vezes, é que não é 

necessário muito para satisfazê-los.)  

 

f) Deixar claro para o cliente, que uma reclamação é um presente para o prestador de serviços.  

 

g) Lembrar que manifestar compreensão com o problema do paciente, às vezes, é mais 

importante do que resolver a reclamação.  

  



 

 
 

352 
 

h) Lembrar também que a grande vitória da funcionária da linha de frente é transformar 

clientes descontentes em pessoas satisfeitas, que, certamente contarão para muitas outras 

pessoas como foram bem tratadas.  

 

i) Desculpar-se pelo erro.  

 

j) Corrigir o erro prontamente.  

 

k) Prevenir erros futuros.  

 

 

 

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO 

 

No Brasil, o tratamento e a disposição final dos resíduos provenientes 

dos serviços de saúde, conhecidos até recentemente como lixo hospitalar, vêm sendo objeto 

de estudos, discussões, normas técnicas, leis e muita divergência. Este assunto tem tomado 

muito tempo dos técnicos e interessados no setor, mas nesses estudos e discussões deveriam 

estar também inseridas a manipulação dos resíduos dentro dos hospitais e demais 

estabelecimentos de saúde e a higienização desses ambientes, onde ocorrem as maiores e 

piores consequências da pouca atenção dada a essa questão pelas autoridades públicas 

brasileiras. 
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Há várias leis, normas técnicas e resoluções regulando (e às vezes, 

desregulando) o tratamento dos resíduos e sua disposição final no solo, mas raras são aquelas 

que abrangem todo o ciclo, compreendendo o fluxo interno nos estabelecimentos de saúde, 

a segregação entre os não-infectantes, os recicláveis e os potencialmente infectantes, a 

correta acumulação temporária e o acondicionamento final ainda dentro dos hospitais, à 

espera da coleta, a coleta em si mesma e o transporte até a instalação de tratamento ou aterro 

sanitário. 

A literatura existente, seja na forma de manuais ou de livros técnicos, 

também muito raramente aborda este tema, não havendo outras fontes de informações 

específicas, em língua portuguesa, para que os administradores de estabelecimentos de 

saúde, os responsáveis municipais pela coleta e destinação final dos resíduos de serviços de 

saúde ou os simplesmente interessados no assunto, possam entender melhor o que pode ser 

feito, do ponto de vista operacional, para melhorar as condições de higienização dos hospitais, 

casas e postos de saúde, ambulatórios e instalações similares. 

A disseminação desse conhecimento poderia reduzir bastante os 

riscos de contaminação, não só dos usuários das unidades, como também dos trabalhadores 

da limpeza urbana encarregados da coleta, transporte e destino final daqueles resíduos. 

Este manual pretende, de forma pragmática e com uma linguagem 

simples e direta, levar a todos os que trabalham nesse setor conceitos e metodologias de 

trabalho que tragam maior eficiência na forma de lidar com a higienização dos 

estabelecimentos de trato de saúde, concorrendo, em última análise, para a minimização dos 

prejuízos causados à saúde da população pela deficiente manipulação dos resíduos nesses 

locais. 

 

CAPÍTULO I - HIGIENE DE ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE – EAS 
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1 - ROTINA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

 

TÉCNICA DE LAVAGEM DAS MÃOS 

 

1. Retirar anéis, pulseiras e relógio. 

2. Abrir a torneira e molhar as mãos sem encostar na pia. 

3. Colocar nas mãos aproximadamente 3 a 5 ml de sabão. 

4. Ensaboar as mãos friccionando-as por aproximadamente 15 segundos. 

5. Friccionar a palma, o dorso das mãos com movimentos circulares, espaços interdigitais, 

articulações, polegar, extremidades dos dedos e unhas. 

6. Enxaguar as mãos retirando totalmente o resíduo do sabão. 

7. Enxugar as mãos com papel toalha. 

8. Fechar a torneira utilizando o papel toalha. 

 

QUANDO LAVAR AS MÃOS 

 

✓ No início e no fim do turno de trabalho. 

✓ Antes de preparar medicação. 

✓ Antes e depois de contato com pacientes. 

✓ Antes e depois de manusear cateteres vasculares, sonda vesical, tubo orotraqueal e 

outros dispositivos. 
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✓ Entre os diversos procedimentos realizados no mesmo paciente. 

✓ Após manipulação de material contaminado. 

✓ Após remoção de luvas. 

✓ Após usar sanitários, assoar nariz, manusear dinheiro. 

✓ Sempre que visualmente suja. 

 

 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS – CLÍNICA E EMERGÊNCIA 

 

O QUE USAR 

 

QUANDO USAR 

 

Sabão Comum 

 

✓ presença visível de sujidade nas mãos. 

✓ antes e depois do contato com pacientes, seus 

equipamentos e seu mobiliário 

 

 

Álcool Gel 

 

✓ em situações de emergência. 

✓ entre diferentes procedimentos realizados no 

mesmo paciente. 

✓ antes e depois de prestar cuidados a pacientes 

em precaução de contato por microrganismo 

multirresistente (ver rotina 10). 

✓ em substituição ao sabão comum, desde que 

as mãos estejam visivelmente limpas 
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Clorexidina ou Povidine ou 

Álcool 70% 

 

✓ antes e depois de prestar cuidados a pacientes 

em precaução de contato por microrganismo 

multirresistente. 

✓ antes da realização de procedimentos 

invasivos 

 

2 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

 

O equipamento de proteção individual (EPI) deve ser usado quando se prevê uma 

exposição a material biológico e a produtos químicos tóxicos. 

 

Tem por objetivo a proteção do funcionário, podendo também ser utilizado na 

proteção do paciente ou de materiais que se esteja manipulando e se deseje garantir a não 

contaminação. 

 

A adequação do EPI está diretamente vinculada a atividade desenvolvida. São 

indicados nas áreas clínicas e de apoio diagnóstico. Deve-se almejar a proteção total quando 

se identifica um risco aumentado de exposição. 

 

- Tipos de EPI: 

 

✓ máscara cirúrgica – indicada para proteção da mucosa oro - nasal bem como para a 

proteção ambiental de secreções respiratórias do profissional. 
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✓ máscara com filtro químico – indicada para quando o profissional necessite manipular 

substâncias químicas tóxicas, tais como o glutaraldeído. 

✓ máscara N95 – indicada para a proteção de doenças por transmissão aérea [tuberculose, 

varicela, sarampo e SARG (síndrome aguda respiratória grave) ]. 

✓ luva de borracha – proteção da pele à exposição de material biológico e produtos 

químicos. Deve possuir cano longo quando se prevê uma exposição até antebraço. 

✓ óculos de acrílico – proteção de mucosa ocular. Deve ser de material acrílico que não 

interfira com a acuidade visual do profissional e permita uma perfeita adaptação à face. 

Deve oferecer proteção lateral e com dispositivo que evite embaçar. 

✓ protetor facial de acrílico – proteção da face. Deve ser de material acrílico que não interfira 

com a acuidade visual do profissional e permita uma perfeita adaptação à face. Deve 

oferecer proteção lateral. Indicado durante limpeza mecânica de instrumentais (Central 

de Esterilização, Expurgos), área de necrópsia e laboratórios. 

✓ avental impermeável, capote de manga comprida – para a proteção da roupa e pele do 

profissional. 

✓ bota ou sapato fechado impermeável – proteção da pele do profissional, em locais úmidos 

ou com quantidade significativa de material infectante (centros cirúrgicos, expurgos, 

central de esterilização, áreas de necrópsia, situações de limpeza ambiental e outros). 

✓ gorro – proteção de exposição dos cabelos e couro cabeludo à matéria orgânica ou 

produtos químicos, bem como proteção ambiental à escamas do couro cabeludo e 

cabelos. 

 

Para o manuseio de produtos químicos orienta-se: 

 

✓ Glutaraldeído a 2%, ácido peracético 0,2% máscara com filtro químico, óculos, luva de 

borracha de cano longo, avental impermeável, capote de mangas compridas e sapato 

impermeável. 
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✓ Hipoclorito de sódio (1%) – máscara cirúrgica, luva de borracha de cano longo e avental 

impermeável. 

✓ Álcool a 70% - luva de borracha. 

 

 

3-  MATERIAIS UTILIZADOS NA HIGIENE  

 

✓ Baldes (de cores diferentes); 

✓ Carro (para transporte e guarda do material de limpeza); 

✓ Desentupidor (de pia e ralos); 

✓ Escadas:(do tipo doméstica, antiderrapante com degraus de borracha corrugado, com 

plataforma superior e dispositivo para colocar utensílios de limpeza); 

✓ Latões de lixo (15, 35 e 100 litros, deverá ser de material lavável); 

✓ Palha de aço; 

✓ Panos para limpeza de bancadas (pequenos, sem fiapos de tecido, resistentes para 

limpeza manual); 

✓ Panos de chão (de tecido forte e frouxo de tamanho suficiente para envolver o rodo ou a 

vassoura); 

✓ Pá de lixo (cabo longo e curto); 

✓ Rodos de borracha (diversos tamanhos); 

✓ Saco de plástico (cor branco leitoso resistente, para acondicionar lixo biológico, de 15, 35 

e 100 litros e saco preto, para o lixo administrativo; 

✓ Vassourinha (de piaçava para banheiros); 

✓ Vassoura de piaçava (diversos tamanhos para banheiro ou áreas externas); 
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4 - PRODUTOS UTILIZADOS NA HIGIENE 

✓ Água 

✓ Limpa vidros 

✓ Lustra móveis 

✓ Detergentes (levemente alcalinos) 

✓ Desinfetantes (Hipoclorito de Na, quaternário de amônia); 

✓ Álcool a 70% 

 

5 - MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

 

✓ Avental  

✓ Gorros 

✓ Máscara  

✓ Botas de borracha (cano curto e longo para lavagens ou sapatos fechados) 

✓ Luvas de borracha grossa e longa 

✓ Óculos de acrílico 

 

OBS.: É obrigatório o uso de uniforme completo (calças, blusa e sapato fechados) e EPIs 

quando necessário. 

 

6 - DEPÓSITO PARA MATERIAL DE LIMPEZA (DML) 

 

O local para guarda e limpeza do material deverá dispor de: 
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✓ Pia – para lavagem das mãos; 

✓ Tanque – para limpeza do material; 

✓ Prateleiras – para baldes, bacias, pequenos utensílios, produtos de limpeza; 

✓ Desinfetantes – (devidamente rotulados e tampados; o rótulo deve incluir data de início 

do uso e nome da substância). 

7 - CUIDADO COM O MATERIAL DE HIGIENE  

 

✓ Todo o material de limpeza e o local de guarda devem ser lavados, desinfetados e secos 

após o uso. 

✓ Não deixar produtos e materiais de limpeza nos quartos ou banheiros dos pacientes. Estes 

materiais devem ser guardados, após devidamente lavados, na sala específica para a 

guarda dos mesmos. 

✓ Os panos de limpeza não devem ser deixados de molho de um dia para o outro, evitando 

assim a proliferação de microrganismos. 

✓ Os panos devem ser colocados durante 30 minutos em solução desinfetante e depois 

lavados, secos e guardados em local próprio. 

✓ Lavar as mãos após cada limpeza. 

✓ O local de guarda do material não deverá ser utilizado para outros fins como, por exemplo, 

para alimentação ou guarda de pertences. 

 

8 - CATEGORIAS DE HIGIENIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE (EAS) 
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No que diz respeito à limpeza da unidade do paciente, estão incluídos: a cama, o 

suporte de soro, a escadinha, a mesinha de cabeceira, a mesa de refeição, o cesto de lixo e 

demais mobiliários utilizados durante a assistência ao paciente. 

 

Nunca varrer superfícies a seco, evitando assim a dispersão de microrganismos e 

partículas de pó. É proibida a utilização de vassoura em área clínica. 

 

Realizar a limpeza, obedecendo os sentidos corretos: 

✓ Paredes: de cima para baixo. 

✓ Tetos: utilizar uma direção única, iniciando do fundo da sala para a saída. 

✓ Piso de enfermarias, quartos e salas: limpar em sentido único, evitando o vaivém, 

iniciando do fundo para a porta de saída. 

✓ Piso de corredores, escadas e hall: sinalizar a área, dividindo-a em 2 faixas, 

possibilitando o trânsito em uma delas.  

✓ Utilizar luvas de borracha de cores diferenciadas para a limpeza, por exemplo, de pisos 

e banheiros / camas, berços e bancadas. 

 

8.1 LIMPEZA 

8.1.1 – MATERIAL NECESSÁRIO 

 

✓ Água e detergente. 

✓ Dois recipientes pequenos de cores diferentes (azul e vermelho) 

✓ Dois baldes de cores diferentes (azul e vermelho) 

✓ Pano para limpeza de bancadas e mobiliário 
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✓ Pano de chão  

✓ Rodo se necessário 

✓ EPI necessário (luvas de borracha grossas e longas, botas de borracha, avental 

✓ Impermeável, óculos, máscaras e gorros) 

 

8.1.2 FREQUÊNCIA 

✓ Em áreas críticas, duas vezes ao dia (ao iniciar os plantões) e quando necessário. 

✓ Em áreas semi-críticas e não-críticas, uma vez ao dia e quando necessário. 

  

8.1.3 TÉCNICA DE LIMPEZA 

 

A técnica de limpeza utilizando dois baldes tem por objetivo estender o tempo de vida 

útil do detergente, diminuindo o custo e a carga de trabalho. 

 

- PROCEDIMENTO 

 

✓ Recolher todo o resíduo do local a ser higienizado. 

✓ Preparar dois baldes, um com água e detergente e outro apenas com água. 

✓ Calçar luvas. 

✓ Mergulhar o pano no balde com água e detergente, torcendo-o bem para retirar o excesso 

de água. 

✓ Abrir o pano umedecido, dobrando-o em 4 ou 8. 

✓ Limpar as superfícies, desdobrando o pano para utilizar todas as dobras limpas. 



 

 
 

363 
 

✓ Limpar em faixas paralelas, com movimentos ritmados, longos e retos. 

✓ Lavar o pano no balde que contém apenas a água, após utilizar todas as dobras. 

✓ Voltar a mergulhar o pano no balde com água e sabão, para se necessário, reiniciar o 

procedimento de limpeza. 

✓ Repetir a operação quantas vezes for necessário para promover a limpeza. 

✓ Trocar a água dos baldes sempre que visivelmente suja, quantas vezes forem necessárias. 

✓ Limpar e guardar todo o material após o uso. 

✓ Lavar as mãos antes e após o procedimento. 

OBS: NÃO DESPEJAR ÁGUA SUJA EM PIAS QUE SÃO UTILIZADAS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS 

MÃOS E LIMPEZA DE MATERIAL 

8.2 DESINFECÇÃO 

 

Deverá ser realizada em seguida a limpeza do ambiente. 

 

8.2.1 SOLUÇÕES PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE 

 

- Álcool etílico a 70% 

- Hipoclorito de sódio a 1% 

- Quaternário de amônia 

 

8.2.2 TÉCNICA DE DESINFECÇÃO 
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Álcool à 70% 

 

✓ Embeber o pano no álcool e fazer 3 fricções por 30 segundos, deixando a superfície secar 

espontaneamente. 

✓ Manter o frasco rotulado com nome da solução, validade, data da abertura e assinatura. 

✓ O prazo máximo para uso da solução, após a abertura do frasco, é de 7 dias. 

 

Hipoclorito de sódio à 1% ou Quaternário de Amônia 

 

✓ Preparar dois baldes, um com solução desinfetante e outro com água. 

✓ Calçar luvas. 

✓ Mergulhar o pano no balde com solução desinfetante, torcendo-o bem para retirar o 

excesso de água. 

✓ Abrir o pano umedecido, dobrando-o em 4 ou 8. 

✓ Desinfetar as superfícies, desdobrando o pano para utilizar todas as dobras limpas. 

✓ Desinfetar em faixas paralelas, com movimentos ritmados, longos e retos. 

✓ Lavar o pano no balde destinado ao enxágue do pano, (com água) após utilizar todas as 

dobras. 

✓ Voltar a mergulhar o pano no balde com solução desinfetante limpa, para se necessário, 

reiniciar o procedimento de desinfecção. 

✓ Repetir a operação quantas vezes for necessário para promover a desinfecção. 

✓ Limpar e guardar todo o material após o uso. 

✓ Lavar as mãos antes e após o procedimento. 

✓ Usar os EPIs necessários a este procedimento (avental impermeável, luvas de borracha 

com cano longo, botas, óculos e máscaras). 
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✓ Lavar as mãos após a tarefa. 

✓ Manter o frasco rotulado com nome da solução, validade, data de abertura e assinatura. 

✓ Deve-se atentar para o prazo de validade da solução, determinado pelo Serviço de 

Farmácia. 

 

OBS: Trocar a solução desinfetante dos baldes sempre que visivelmente sujas, quantas vezes 

forem necessárias. 

 

Em presença de matéria orgânica, proceder da seguinte forma: 

 

✓ Retirar o excesso da carga contaminante (matéria orgânica) com papel absorvente ou 

panos, sempre utilizando os EPIs. 

✓ Desprezar o papel ou pano em saco plástico de lixo branco (resíduo biológico) ou fazer 

desinfecção do pano em caso de necessidade de reutilizá-lo. 

✓ Proceder a limpeza com água e sabão em toda superfície, usando as técnicas do pano 

úmido. Secar a superfície. 

✓ Aplicar a solução desinfetante. 

✓ Remover o desinfetante com pano úmido em água pura. 

 

OBS.: O hipoclorito não deve ser utilizado em artigos metálicos. 

 

8.3. FREQÜÊNCIA DA DESINFECÇÃO 

 

a) É feita sempre na presença de matéria orgânica (sangue, secreções, fezes, etc.); 
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b) Após remoção do paciente por: alta, óbito, transferência ou supressão de medidas de 

precaução; 

c) Em áreas críticas e semi-críticas: ao iniciar a jornada de trabalho e quando houver 

necessidade. 

 

8.4 TIPOS DE HIGIENIZAÇÃO 

 

8.4.1 HIGIENIZAÇÃO CONCORRENTE 

 

A higienização ocorre, quando o ambiente se encontra ocupado. 

 

8.4.2 HIGIENIZAÇÃO TERMINAL 

 

A higienização ocorre após a desocupação do ambiente. 

 

8.4.3 VARREDURA ÚMIDA 

 

Seu objetivo é remover os detritos soltos no chão, que não apresentam presença de 

matéria  orgânica. 

 

COMO PROCEDER: 
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· Preparar dois baldes com água limpa (Azul e Vermelho); 

· Iniciar sempre a varredura úmida de dentro para fora do cômodo, isto é, da área mais limpa 

para a mais suja; 

· Realizar a varredura com pano umedecido em água limpa, com o auxílio do rodo, ou com o 

esfregão do MOP; 

· Recolher todo o resíduo com auxílio de uma pá toda vez que sentir necessidade, evitando 

varrer os resíduos em distância superior a três metros; 

· Não levar o resíduo até a porta ou corredor; 

· Desprezar os resíduos recolhidos em sacos plásticos de cor branca leitosa com simbologia 

específica para resíduos infectantes, e/ou em sacos plásticos de qualquer cor, exceto branca, 

para os Resíduos Comuns. 

 

Varredura úmida 

 

BALDE AZUL – água 

 

BALDE VERMELHO – água (*) 

 

(*) Para enxágue do pano ou do esfregão do MOP. 
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8.4.4 LIMPEZA ÚMIDA DE PISOS 

 

É uma operação que visa a esfregar ou limpar uma área do chão com pano úmido. 

 

COMO PROCEDER: 

 

· Preparar dois baldes: Balde Azul com SOLUÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO e Balde Vermelho 

com ÁGUA LIMPA; 

· Levar o material para o local a ser limpo; 

· Molhar o pano ou o esfregão do MOP úmido na solução de detergente neutro preparada e 

passar o pano em movimentos retos e firmes; 

· Mergulhar sempre que necessário o pano no Balde Vermelho que contém água limpa, torcê-

lo e mergulhá-lo no Balde Azul com a solução de detergente neutro. 

 

Limpeza Úmida de Pisos 

 

BALDE AZUL - DETERGENTE 

 

BALDE VERMELHO - ÁGUA* 

 

(*) Para enxágue do pano ou do esfregão do MOP. 
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APÓS ESTA OPERAÇÃO: 

· Enxaguar e secar toda a área; 

· Desinfetar e lavar os baldes, enxugá-los e guardá-los em local próprio; 

· Lavar os panos ou o esfregão do MOP e secá-los. 

ATENÇÃO: 

 

· Sempre que apresentar sujidade, trocar a solução de detergente neutro do Balde Azul, assim 

como a água do Balde Vermelho; 

· Ter pano de limpeza de piso exclusivo para áreas críticas/semicríticas e não críticas; 

· Manter os panos ou o esfregão do MOP já utilizados, em sacos plásticos fechados até a 

lavagem terminal dos mesmos. 

 

8.5.5 LAVAGEM 

 

É uma operação que visa a remoção da sujidade acumulada com utilização de 

máquinas, solução de detergente neutro e água para enxágue. 

 

COMO PROCEDER: 

 

· Preparar os dois baldes: Balde Azul com SOLUÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO e Balde 

Vermelho com ÁGUA LIMPA; 
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· Levar o material até a área a ser limpa; 

· Proceder a VARREDURA ÚMIDA; 

· Se necessário, retirar os móveis para facilitar o trabalho; 

· Despejar a solução de detergente neutro e passar a máquina de lavar no chão em 

movimentos circulares e firmes; 

· Remover a solução suja com rodo e pano; 

· Repetir a ação com a máquina, se necessário; 

· Passar rodo com pano ou esfregão do MOP umedecido em água limpa; 

· Repetir o processo até que o chão fique limpo; 

· Secar bem toda a superfície; 

 

Lavagem 

 

BALDE AZUL - DETERGENTE 

 

BALDE VERMELHO - ÁGUA* 

 

(*) Para enxágue do pano ou do esfregão do MOP. 

 

 

NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA: 
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· Trocar a solução de detergente neutro e a água sempre que necessário; 

· Sempre trabalhar com luvas grossas de borracha, bota e avental; 

· Antes de ligar a máquina na tomada, certificar-se de que ela está desligada. Após o uso, 

NUNCA puxar pelo fio para desligá-la da tomada; 

· Impedir o escoamento para áreas próximas que não estão sofrendo a operação. 

 

ATENÇÃO: 

 

· É necessário manter a limpeza, a boa aparência do EAS, como também a conservação dos 

materiais; 

· Não existe uma freqüência preestabelecida para limpeza dos setores, móveis ou 

equipamentos. Eles devem ser limpos quantas vezes forem necessárias. 

 

9. RECOMENDAÇÕES PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO: 

 

ÁREA 

 

PERIODICIDADE OBSERVAÇÕES 

 

SALA DE URGÊNCIA / 

EMERGÊNCIA ( VERMELHA) 

 

• Diariamente 2 vezes ao 

dia, ao iniciar os 

 

• Retirar todo o lixo, verificando 

inclusive a caixa de perfuro cortante. 



 

 
 

372 
 

plantões e SOS sempre 

que necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mensalmente 

• Limpar com pano úmido e sabão, e 

desinfetar com hipoclorito a 1% pisos, e 

peitoris. 

• Limpar com pano úmido e sabão, e 

desinfetar com álcool 70% as superfícies 

horizontais de tampos, bancadas, 

equipamentos e mobiliários (interno e 

externamente); carrinhos de curativos, 

suporte de soro, escadinha,  e demais 

equipamentos utilizados. 

• Limpar com água e sabão e desinfetar 

com hipoclorito a 1% a maca e o  colchão 

(a cada atendimento). 

• Incluir a limpeza dos vidros, 

condicionador de ar e luminárias. 

 

CONSULTÓRIOS EM GERAL, 

CORREDORES, SALAS AMA 

RELA,OBSERVAÇÃO INFANTIL, 

MEDICAÇÃO E SUTURA. 

• Diariamente, no 

horário diurno. 

 

 

 

 

 

 

• Retirar todo lixo. 

• Limpar com pano umedecido em água 

e sabão e desinfetar com hipoclorito de 

sódio 1% os pisos, banheiros, pias. 

• Limpar com pano umedecido em água 

e sabão e desinfetar com álcool 70% as 

superfícies horizontais de equipamentos 

e mobiliários. 

• Limpeza úmida do piso e desinfecção 

com hipoclorito 1%. 
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• Durante todo o dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Semanalmente 

 

 

 

• Mensalmente 

 

 

• Esvaziar continuamente lixeiras e 

verificar as caixas de perfuro cortantes, 

recolhendo e repondo periodicamente. 

• Em casos de contaminação de 

superfície com matéria orgânica, retirar 

o excesso com papel absorvente, limpar 

com pano úmido em água e sabão, e 

desinfetar com hipoclorito a 1%. 

 

• Limpar com pano umedecido em água 

e sabão e desinfetar com hipoclorito a 

1% paredes e portas, maçanetas e 

interruptores. 

• Limpar as geladeiras do setor com 

água e sabão e desinfetar com álcool 

70% 

 

• Acrescentar à limpeza semanal, 

janelas, vidros, luminárias, teto, 

condicionador de ar, ventiladores de 

teto. 

 

• Limpar com pano úmido em água e 

sabão e desinfetar com hipoclorito a 1% 

a cama (ou maca), colchão, e álcool 70% 
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• Após alta, óbito ou 

transferência 

, bem como a parede contígua ao leito, 

quando for o caso. 

 

COZINHA   

 

• Diariamente 2 vezes ao 

dia, ao iniciar os 

plantões. 

Continuamente durante 

todo o plantão, 

refazendo-a quando 

necessário. 

 

 

 

 

 

 

• Semanalmente, em 

horários de baixo ou não 

funcionamento. 

 

• Retirar todo o lixo. 

• Limpar com pano úmido e sabão, e 

desinfetar com hipoclorito a 1% pisos e 

peitoris. 

• Limpar com pano úmido e sabão, e 

desinfetar com álcool 70% as superfícies 

horizontais de tampos, bancadas, 

equipamentos e mobiliários. 

• Limpar banheiros e pias do setor com 

água e sabão, incluindo o ralo da pia. 

 

• Abranger todas as superfícies, 

luminárias, janelas, vidros e todos os 

equipamentos e mobiliários (interna e 

externamente). 

• Lavar com escovação o piso. 

• Limpar as geladeiras do setor com 

água e sabão e desinfetar com álcool 

70%. 
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS, 

VESTIÁRIOS, ALMOXARIFADO 

 

•Diariamente, no 

horário diurno.  

 

 

• Semanalmente 

 

 

• Mensalmente 

 

 

 

• Trimestral 

 

• Limpar com pano úmido em água e 

sabão piso, portas. Lavar sanitários. 

• Limpar móveis, telefones, 

computadores. 

 

• Limpar as geladeiras do setor com 

água e sabão. 

• Lavar o piso com água e sabão. 

 

• Limpar tetos, paredes, portas, janelas, 

vidros, mobiliários. 

 

• Retirar cortinas para lavagem. 

 

 

12. DEFINIÇÃO DE TERMOS UTILIZADOS  

 

ÁREA: Espaço físico 

Ex.: Quartos, Enfermarias, Salas, Corredores, etc. 
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ÁREA CRÍTICA: Local que oferece maior risco de transmissão de infecção, seja pela baixa 

resistência do paciente ou pelas atividades desenvolvidas. 

Ex.: CTI, Centro Cirúrgico, Hemodiálise, Laboratórios, Banco de Sangue, Lavanderia (área suja), 

etc. 

 

ÁREA SEMI-CRÍTICA: Local de menor risco de transmissão de infecção. 

Ex.: Enfermarias em geral, Corredores, Ambulatórias de doenças não infecciosas. 

 

ÁREA NÃO CRÍTICA: Dependências que não apresentam risco de transmissão de infecção. 

Ex.: Áreas administrativas, Vestiários, Almoxarifados. 

 

ARTIGOS: Utensílios utilizados pelo paciente e pelos profissionais de saúde em seu 

tratamento. 

Ex.: Comadre, copo, seringas, etc. 

 

ASSEPSIA: Processo que permite afastar os germes patogênicos de um local ou 

objeto. 

 

ASSEIO: Estado de limpeza. 
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DEGERMAÇÃO: Remoção ou redução de microrganismos da pele, seja por meio de limpeza 

mecânica (sabão com escovação), seja por meio de agentes químicos (antissépticos). 

 

DESINFECÇÃO: Destruição de microrganismos, exceto os esporulados, pela aplicação de meios 

físicos ou químicos, em artigos ou superfície. 

 

DESINFECÇÃO CONCORRENTE: É a desinfecção feita nas dependências hospitalares, enquanto 

ocupadas por pacientes e ao término de procedimentos  contaminados por matéria orgânica 

(sangue, secreções, excrementos). 

 

LIMPEZA: Operação para tirar sujeiras, detritos, insetos e manter o asseio. 

 

LIMPEZA DIÁRIA OU CONCORRENTE: É a limpeza feita nas dependências hospitalares 

enquanto ocupadas por pacientes ou ao término de um procedimento ou quando necessário. 

 

LIMPEZA VIA SECA: É a remoção da sujeira sem utilização de água. Proibida em ambiente 

hospitalar. 

 

LIMPEZA VIA ÚMIDA: É a limpeza feita com água abundante, ou com pano úmido, pano 

molhado ou pano encharcado. 

 

MATÉRIA ORGÂNICA: Sangue, secreções e excrementos. 



 

 
 

378 
 

 

SABÕES: Sua capacidade de limpeza varia em função da matéria-prima usada para sua 

fabricação. Os mais indicados são os sabões que contêm cloro, por seu alto poder de limpeza 

e desinfecção e desodorização de áreas. Exemplo: sabão em pó. 

 

DETERGENTES: Substâncias que facilitam a limpeza e eliminam as gorduras dos artigos e áreas. 

 

DESINFETANTES: São usados para limpeza e desinfecção das áreas e artigos críticos e 

semicríticos. 

Ex.: hipoclorito de sódio a 1%, álcool etílico à 70% e quaternário de amônia. 

 

 

11.  MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 

 

– Sistemática de Manutenção Predial e de Equipamentos 

- Engenharia e Manutenção 

Conforme a ABNT NBR 5674, as responsabilidades técnicas de Engenharia, são: 

1. Assessorar o proprietário na tomada de decisão sobre a manutenção e sua organização; 

2. Providenciar e manter atualizados os registros da manutenção; 

3. Realizar rondas de manutenção e inspeções técnicas periódicas; 

4. Preparar previsões orçamentárias para os serviços de manutenção; 

5. Supervisionar as atividades de manutenção; 

6. Planejar as atividades e reavaliar a programação; 

7. Orçar serviços de manutenção terceirizados ou próprios; 

8. Realizar ou assessorar o proprietário na contratação de serviços; 



 

 
 

379 
 

9. Definir e implementar sistema de gestão da manutenção predial; 

10. Orientar os usuários sobre uso adequado da edificação; 

11. Assessorar o proprietário em situações de emergência; 

12. Acompanhar o valor dos investimentos, bem como o valor do imóvel ao longo de sua vida 

útil, em função das atividades de manutenção executadas. 

 

Manutenção, por definição, é o conjunto de atividades que garante e 

recupera os desempenhos de elementos e sistemas construtivos, conforme previsto em 

projeto e dentro do prazo de vida útil. Trata-se de atividade técnica de Engenharia, e assim 

sendo, deve ter responsável técnico. 

 

A inexistência de Manutenção nos edifícios causa prejuízo funcional 

aos sistemas, perda precoce de desempenho e redução do prazo de vida útil. Logo, quando 

não se faz Manutenção, os gastos com reparos corretivos e reformas são maiores e ocorrem 

de forma mais acentuada e precoce nos edifícios. 

 

Importante observar, ainda, que a Manutenção garante a 

funcionalidade e, principalmente, a segurança do uso das instalações e sistemas da edificação. 

 

Se realizada sem critério técnico, a Manutenção pode causar falhas, 

gastos indevidos sem os benefícios esperados, danos materiais, físicos e psicológicos aos 

usuários e terceiros, além de desvalorização acentuada do imóvel, indenizações acidentárias, 

condenações jurídicas por negligência, impedimento ao uso, interdições etc. 

 

As falhas de manutenção podem ter diversas causas. Quando se realiza 

a Inspeção Predial, elas são analisadas para a classificação do grau de risco e para a descrição 

da orientação técnica. Podem ter origem em execução de atividades inadequadas; mau 

planejamento; uso indevido de materiais; deficiências com mão de obra; problemas com 
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ausência de registros; contratos de terceirizadas incompatíveis com a realidade operacional 

das instalações, dentre outras. 

 

A deficiência no diagnóstico das falhas causa retrabalho e gastos 

desnecessários, sem contar que o problema poderá ressurgir, agravando a situação e 

causando prejuízo ainda maior. 

 

Outra distinção necessária é que Manutenção não é Reforma, 

Modernização e/ou Retrofit. Essas atividades alteram as características originais dos sistemas 

construtivos, fato que não ocorre na Manutenção. 

 

As Reformas em geral podem ocorrer nas edificações para repor 

sistemas que já se encontram com vida útil ultrapassada, como também para alterar 

características. 

 

As Reformas, tanto quanto as atividades de Manutenção, necessitam 

de profissionais habilitados para sua execução, porque envolvem prestações de serviços de 

Engenharia e Arquitetura. Logo, importante existirem responsáveis técnicos. 

 

 

12. ENGENHARIA CLÍNICA 

 

Ao se implantar um sistema de manutenção de equipamentos médica 

unidade ares é necessário considerar a importância do serviço a ser executado e 

principalmente a forma de gerenciar a realização desse serviço. Não basta a uma equipe de 

manutenção simplesmente consertar um equipamento – é preciso conhecer o nível de 

importância do equipamento nos procedimentos clínicos ou nas atividades de suporte (apoio) 

a tais procedimentos. É necessário conhecer a história do equipamento dentro do EAS, a que 

grupo ou família de equipamentos ele pertence, sua vida útil, seu nível de obsolescência, suas 
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características de construção, a possibilidade de substituição durante a manutenção; enfim, 

tudo o que se refira ao equipamento e que possa, de alguma maneira, subsidiar o serviço de 

manutenção, visando obter segurança e qualidade no resultado do trabalho. Todos esses 

dados vão auxiliar o técnico na análise para detecção de falhas, no conhecimento sobre a 

urgência da realização do serviço, no estabelecimento de uma rotina de manutenção 

preventiva e na obtenção do nível de confiabilidade exigido, já que uma manutenção 

inadequada poderá colocar em risco a vida do paciente. 

 

Assim, a UNISAU se compromete a: 

 

1- Manter em perfeitas condições de higiene e conservação as áreas físicas e instalações 

utilizadas, realizando a devida manutenção; 

2- Garantir a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos, 

enfermagem, odontológico e mobiliário em geral em atenção aos seguintes pontos: 

2.1 – Os equipamentos, mobiliários e instrumentais da Prefeitura deverão ser repassados para 

a gestão da  - UNISAU  DE   em perfeito estado de uso e conservação, mediante termo de 

permissão de uso; 

2.2- Os equipamentos, mobiliários e instrumentais que por ventura apresentarem 

obsolescência ou impossibilidade de conserto deverão ser repostos pela Prefeitura e retirados 

de uso a cargo desta; 

2.3- Os equipamentos e mobiliários não repostos pela Prefeitura que necessitem de 

atualização ou renovação deverão ser objeto de termo aditivo na modalidade de 

investimento, para aquisição mediante autorização, conforme plano de trabalho pactuado 

entre as partes; 

2.4- Os equipamentos, especialmente médicos, de enfermagem e odontológicos, após 

avaliação técnica, com diagnóstico de perda de funcionalidade, deverão ser repostos pela 

Prefeitura na modalidade de investimento, observando plano de trabalho pactuado e 

autorização por meio de termo aditivo específico celebrado entre as partes; 
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3- Garantia de manutenção predial preventiva e corretiva em atenção aos seguintes 

pontos: 

3.1- As estruturas prediais deverão ser repassadas para a gestão da  - UNISAU  DE  , em perfeito 

estado de uso, funcionamento e conservação através de termo de responsabilidade, após 

avaliação e mediante aceite das partes; 

3.2- As estruturas que por ventura apresentarem necessidade de intervenção estrutural serão 

objeto de reforma passivo de termo aditivo específico, sendo seu plano de trabalho 

recepcionado dentro da modalidade de investimento; 

3.3- As adequações das instalações para atendimento às legislações vigentes serão passivas 

de termo aditivo específico aos itens a serem adquiridos e contemplados na modalidade de 

investimento; 

 

13. IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAU – SERVIÇO DE APOIO AO USUÁRIO E AO DISCENTE 

 

1 - Indicador de Satisfação do Usuário e ou Discente 

 

Indicadores que fortalecem o atendimento humanizado a partir de 

educação continuada, aprimoramento e avaliação da assistência prestada, por meio de 

implantação de protocolos desenvolvidos de acordo com as particularidades observadas no 

programa, bem como, o pleno desempenho das primícias do programa e seus plenos 

atingimentos.  

 

Todas as atividades são realizadas respeitando os padrões 

profissionais, a legislação e a regulamentação das políticas internas, com base na ética. 

 

Os profissionais que atuam para em seus projetos, e os que porventura 

venham a atuar, recebem instrução quanto à hospitalidade, excelência de atendimento e 

humanização, a fim de que sua prática profissional seja aplicada na íntegra, com vistas à 
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alcançar não tão somente todas as metas propostas pelo gestor público, mas também a 

satisfação de sua clientela alvo – os pacientes. 

 

São utilizados como instrumento de avaliação da qualidade: pesquisa 

de opinião dos usuários atendidos, avaliação técnica dos profissionais e levantamento de 

indicadores baseados nos atendimentos. 

 

Todos os dados levantados são mensurados e utilizados como 

norteadores das ações subsequentes para melhoria da qualidade dos serviços. 

 

2 – Descrição do Serviço de SAU 

 

O SAU (Serviço de Apoio ao Usuário) tem como objetivo registrar 

queixas, sugestões ou elogios, orientar os usuários a verificar o índice de satisfação, 

atendendo as necessidades e expectativas. 

 

O trabalho desenvolvido no SAU envolve todos os setores do programa 

no sentido de garantir um atendimento digno, com resolutividade e eficácia na assistência aos 

usuários. 

 

O SAU também é o responsável pela aplicação da Pesquisa de Opinião 

dos Usuários e Pesquisa de Opinião do Discente, que tem por objetivo registrar a opinião do 

usuário e pontuar as questões referentes a atuação dos diversos profissionais, com foco na 

qualidade da assistência prestada, tempo de espera, qualidade e higiene das instalações e 

equipamentos. 

 

A pesquisa ficará à disposição dos usuários em postos estratégicos, 

para que seja respondido de forma espontânea ou através de incentivo dos colaboradores. 
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O SAU também realizara o Questionário de Opinião dos Usuários, 

onde o usuário serão abordados pelo colaborador do SAU que fará perguntas sobre o 

desempenho do Programa (PESQUISA ATIVA – serviço a ser implantado). 

 

Diariamente as pesquisas e os questionários respondidos serão 

recolhidos e tabulados, ao final do mês será apresentado um relatório geral do resultado das 

pesquisas. 

 

3 - Normas de Atendimento do SAU 

 

- Os atendimentos para registros de Reclamação, Sugestão, Elogios, ou para sanar dúvidas 

deverão ser feitos pelo Coordenador da Unidade. O atendimento deverá ser feito em uma sala 

reservada, de forma a preservar a privacidade do paciente.  

- Nos casos em que existir algum conflito na unidade entre o paciente e o colaborador, solicitar 

a presença do coordenador da unidade, ou na sua ausência o enfermeiro responsável. O 

mesmo deverá dirigir-se ao local e solicitar que o usuário o acompanhe até uma sala reservada 

para o atendimento de sua queixa.  

 

4 - Registros de Atendimentos do SAU 

 

- Todos os atendimentos realizados, seja pessoalmente, por telefone, correio ou e-mail devem 

ser registrados em planilha excel própria para tal registro.  

- A planilha de controle deve conter os seguintes itens: fonte da reclamação (verbal, telefone, 

correio, e-mail, etc.), número de ocorrência, data, nome do usuário, resumo de ocorrência, 

resumo da ação e unidade envolvida (recepção, médica, enfermagem, etc). 

- Ao final do mês emitir um relatório com os seguintes dados: total de atendimentos (telefone 

pessoal e e-mail) e unidades envolvidas.  
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5 - Encaminhamento das Reclamações 

 

As ocorrências formalizadas deverão ser encaminhadas para os 

respectivos setores para providências e ao final do mês enviar para a Coordenação da 

Qualidade o relatório gerencial das ocorrências. 

 

Todas as reclamações recebidas deverão ser respondidas em até 48 

horas. 

 

Os envolvidos deverão apresentar a resolução em 15 dias.  

 

OBS: - Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma queixa no sentido de 

solucioná-la e que possa ser encaminhado a seu autor como resposta ou esclarecimento ao 

problema apresentado. 

 

6 - Rotinas para Atendimento ao Cliente: 

 

- Rotina de atendimento para orientações gerais 

 

● Atender cordialmente o paciente, solicitar que apresente sua dúvida. 

● Orientar o paciente e se certificar que o mesmo tenha entendido a orientação. 

- Rotina de atendimento das reclamações 

● Orientar o usuário a formalizar a reclamação, sugestão ou elogio no formulário de 

Registro de Reclamação do Usuário. No caso da impossibilidade do mesmo formalizar a 

reclamação no ato, orientá-lo da possibilidade de enviar por e-mail ou trazer redigido de sua 

residência. 

● Descrever a reclamação no formulário próprio para reclamações, nos casos em que o 

paciente tiver dificuldades na escrita e solicitar nosso auxílio. Utilizar nestes casos a 3ª pessoa 

ex.: o reclamante refere, ou Segundo Informação do Cliente (SIC). 
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● Ler ou solicitar a leitura do que foi escrito para o paciente e solicitar sua assinatura. 

● Informar ao paciente para quem está sendo encaminhado a sua reclamação, se 

certificar que os dados pessoais (endereço e telefone) estão corretos, e o informar sobre como 

será dado o retorno. 

● Anotar na planilha de ocorrências e inserir na planilha de controle das ocorrências 

formalizadas. 

 

- Rotina de controle de prazo para retorno das reclamações 

 

● Verificar diariamente quais a reclamações pendentes que estão com o prazo vencido 

no dia. 

● Elaborar e-mail para secretária da Diretoria/ Coordenação envolvida contendo a 

relação das reclamações pendentes (número da queixa, nome do reclamante, data em que foi 

encaminhado). 

 

- Rotina de aplicação das pesquisas de satisfação 

 

● Deixar os impressos das pesquisas nos locais estabelecidos.  

● Verificar diariamente se não está faltando o impresso de pesquisas de satisfação em 

suas respectivas caixas. 

● Retirar diariamente, as pesquisas das caixas. 

● Manter as pesquisas em envelopes identificados, para o futuro arquivo. 

 

- Rotina de aplicação do questionário para avaliação do usuário 

● Entrevistar os pacientes ou acompanhantes que passaram em consulta médica ou 

realizaram exames na unidade. 

● Encaminhar aos responsáveis as reclamações, elogios e sugestões que possam haver 

no momento da aplicação do questionário. 
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- Rotina de tabulação do questionário para avaliação do usuário 

 

● Tabular os questionários respondidos conforme os itens avaliados, gerando um 

relatório constando o total de pesquisas respondidas o os resultados obtidos para cada item.  

● Enviar o relatório mensalmente até o dia 10 do mês subseqüente para a Coordenação 

de Qualidade. 

 

OBSERVAÇÕES: 

- Deixar as pesquisas em pontos estratégicos das unidades e instruir os colaboradores que 

incentivem os usuários a responder as pesquisas. 

- As pesquisas também podem ser realizadas através de entrevistas com os usuários, na 

impossibilidade dos mesmos responderem as questões. 

- Solicitar também aos familiares que respondam as pesquisas, enfatizando a satisfação no 

atendimento ao familiar em questão. 

- O coordenador deverá passar semanalmente nas unidades para recolher as pesquisas e 

verificar os registros da reclamações e suas devidas providências. 

- Encaminhar, juntamente com o Relatório Gerencial de Resultado das Pesquisas, os registros 

de reclamações e sugestões dos usuários, com as devidas providências tomadas. 

 

 

14. OUTROS SERVIÇOS 

 

Para os demais serviços previstos em edital, porém, que não serão 

executados imediatamente pelo UNISAU, serão mensurados e valorados conforme demanda 

de momento da necessidade de contratação, baseado nas condições e características do 

serviço, de acordo com as solicitações formais dessa autarquia. 
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14.1. SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNOSTICO – SADT 

 

14.1.1. ULTRASSON 

 

Introdução 

A ultrassonografia é um método de diagnóstico que se baseia em 

ondas sonoras de alta frequência que são emitidas através do transdutor que desliza sobre a 

pele/mucosa. Ao encontrar os diferentes tecidos internos, essas ondas produzem ecos, que 

são convertidos em imagem. Possibilita o estudo dinâmico de diversos órgãos e/ou estruturas. 

Há técnicas especificas para o estudo de cada região de interesse. Devido aos procedimentos 

intervencionistas de diagnóstico e tratamento, a ultrassonografia tornou-se um dos métodos 

utilizados para a orientação dos mesmos. O exame ultrassonográfico deve ser realizado por 

médico especialista. 

 

EXAMES DE ULTRASSOM: 

 

 • OBSTÉTRICO  

• DOPPLER  

• PÉLVICO  

• TRANSVAGINAL  

• ABDOMINAL;  

• ORGÃOS ISOLADOS 

 • MAMAS 

 •  MORFOLÓGICO 

 • ULTRASSONOGRAFIA EM NEONATALOGIA (Transfontanela, Abdominal, Renal, Quadril, 

etc.). 
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Agendamento 

 

No ato do agendamento o paciente deverá levar o pedido médico com 

o exame que está sendo solicitado. Será informado pela recepcionista sobre as datas e 

horários disponíveis e se é necessário ou não realizar preparo para o procedimento. Esse 

agendamento é realizado pela Secretaria Municipal de Saúde responsável pela regulação da 

unidade. 

 

Procedimento 

 

O procedimento é realizado no Ambulatório de Especialidades 

Médicas UNIFAE.  

 

O paciente deverá apresentar na recepção a solicitação médica do 

procedimento, a filipeta de agendamento, cartão de identificação SUS e documento pessoal. 

 

Após esse atendimento inicial, o paciente deverá ser encaminhado 

para a sala de exames do procedimento. O médico preceptor receberá o paciente e checar 

nome e outros dados no prontuário, como história clínica, exame físico e outros itens, que 

levarão à sua orientação no diagnóstico imagenológico. Quando solicitado dá orientações 

sobre o exame para a paciente. Permite ou não a possibilidade de acompanhante (apenas um) 

em cada exame, levando em conta todas as variáveis: idade, condição clínica e outros. 

 

Resultado 

 

Concretizado o exame, o mesmo será orientado sobre o local e data 

de retirada do exame, horário de funcionamento e o que é necessário para a retirada do 

exame (protocolo, documento pessoal, etc.) 
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Como previsto em Edital, caso ocorra por parte da autarquia o 

requerimento de que a entidade assuma a gestão desse serviço, todos os recursos (pessoas, 

insumos, manutenção, outros) necessários para execução da gestão serão apresentados em 

tempo para Autarquia conceder prévia aceitação. 

 

 

15. METAS E INDICADORES 

 

Estabelecido para mensurar os índices Quali-Quantitativos 

desenvolvidos no projeto, as Metas e Indicadores são ferramentas importantes para medir 

quais os avanços e melhorias desenvolvidas no decorrer do contrato, possibilitando 

estabelecer parâmetros de excelência e qualidade, bem como, quando necessário, 

proporcionando redimensionamento e adequações para o pleno atendimento do pactuado. 

 

Propomos índices que possibilitem diagnosticar os níveis de 

atendimento do requerido no edital, assim, viabilizando estabelecer metodologias de 

melhorias continuas e abrangência do contratualizado. 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

QUANTITATIVAS 

 

Mensurar a produção quantitativa das ações, e consequentemente o 

atendimento as demandas necessárias para o desenvolvimento contínuo do programa: 
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CONSULTAS: permite avaliar a disponibilidade de profissionais e recursos adequados para 

respeitar os critérios de desenvolvimento do programa; 

 

EXAMES DE ULTRASSON: permite avaliar a disponibilidade de profissionais e recursos 

adequados para respeitar os critérios de desenvolvimento do programa; 

 

HORAS PRECEPTORES: permite avaliar a disponibilidade de profissionais e recursos 

adequados para respeitar os critérios de desenvolvimento do programa; 

 

DISCIPLINAS ATENDIDAS: permite avaliar a disponibilidade de profissionais e recursos 

adequados para respeitar os critérios de desenvolvimento do programa; 

 

QUALITATIVAS 

 

Mensurar os índices de qualidade desempenhados para o 

desenvolvimento contínuo do programa: 

 

 
 

RETORNO: permite avaliar a resolubilidade e continuidade dos tratamentos e a performance 

dos profissionais; 

 

ITEM INDICADOR META AVALIAÇÃO FONTE DE INFORMAÇÃO

1 CONSULTAS > 300 MENSAL RELATÓRIO ESTATISTICO

2 EXAMES ULTRASSON > 80 MENSAL RELATÓRIO ESTATISTICO

3 HORAS PRECEPTORES > 1800 MENSAL RELATÓRIO E COMPROVAÇÃO

4 DISCIPLINAS ATENDIDAS > 8 MENSAL RELATÓRIO E COMPROVAÇÃO

METAS QUANTITATIVAS

ITEM INDICADOR META AVALIAÇÃO FONTE DE INFORMAÇÃO

1 RETORNO > 300 MENSAL RELATÓRIO ESTATISTICOS

2 SATISFAÇÃO USUÁRIO > OU = 70% MENSAL AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO

3 SATISFAÇÃO DISCENTE > OU = 70% MENSAL AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO

4 ESTUDOS E DISCUSSÃO DE CASO POR DISCIPLINA > 5 MENSAL ATA DE DISCUSSÃO

METAS QUALITATIVAS



 

 
 

392 
 

SATISFAÇÃO USUÁRIO: permite avaliar a satisfação do usuário e os níveis de qualidade 

oferecidos pelo programa; 

 

SATISFAÇÃO DISCENTE: permite avaliar a satisfação do discente e os níveis de qualidade 

oferecidos pelo programa; 

 

ESTUDOS E DISCUSSÃO DE CASO: permite avaliar o desenvolvimento das praticas acadêmicas 

e experiências multiprofissionais; 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

 

A pontuação será avaliada proporcionalmente, em porcentagem, a 

meta estabelecida, e respeitara os critérios a seguir para cálculo, estabelecendo assim o valor 

da Parcela Variável a ser repassado: 

 

Exemplo: 

 

 

Dividir o valor realizado pelo valor de meta e multiplicar por 100, assim 

teremos o índice de porcentagem alcançado no item. 

 

REALIZADO x 100 = INDICE % 

META 

 

ITEM INDICADOR META REALIZADO %

1 CONSULTAS > 300 300 100

2 EXAMES ULTRASSON > 80 75 93,75

3 HORAS PRECEPTORES > 1800 1800 100

4 DISCIPLINAS ATENDIDAS > 8 8 100

ITEM INDICADOR META REALIZADO %

1 RETORNO > 300 290 96,67

2 SATISFAÇÃO USUÁRIO > OU = 70% 88% 100

3 SATISFAÇÃO DISCENTE > OU = 70% 95% 100

4 ESTUDOS E DISCUSSÃO DE CASO POR DISCIPLINA > 5 10 100

METAS QUALITATIVAS

Como o realizado esta acima de 70% se considera 100

Como o realizado esta acima de 70% se considera 100

Como o realizado esta acima de 5 se considera 100
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Soma-se os valores de porcentagem alcançado e dividisse pelo numero 

de itens (8), se obtendo então o valor proporcional alcançado. 

 

Nesse exemplo obtivemos o valor total de 790,42 

 

790,42 = 98,80% 

   8  

 

Esse índice indica qual o percentual da parcela Variável será 

repassado, conforme Tabela de pontuação e índices de glosas: 

 

 

 

 

A Avaliação desses itens deve-se proceder conforme preconizado em 

Edital, visando acompanhar e monitorar as execuções e desempenho do projeto. 

 

 

PREVISÃO DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 ATÉ 70% 70 a 80 % > 90%
< 10% < 5% INTEGRAL 

PONTUAÇÃO

JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN

CONSULTAS 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

ATIVIDADES
ANO 2017 ANO 2018

ESTIMATIVA DE ATIVIDADE MENSAL 


