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11 IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS E 

FUNCIONAMENTO DE EQUIPE 

INTERDISCIPLINAR 

11.1 Apresentação de quadro de pessoal médico por 
área de atenção compativel com as atividades 
propostas no plano de trabalho, constando forma 
de vínculo, horário, salário, e quando for o caso, 
titulo de especialista dos responsáveis pelos 
serviços (observar a legislação para cada caso). 

Para o funcionamento da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE FORMOSA, serão 

consideradas as seguintes linhas de serviços: 

• Consultas da Equipe Multiprofissional e Processos Terapêuticos de Média Duração 
(Sessões/Tratamentos)  

• Práticas Integrativas e Complementares – PIC 

• Serviço De Atenção Às Pessoas Ostomizadas I 

• Serviço De Assistência Especializada – SAE – GRUPO 12 

• Equipe Multiprofissional De Atenção Especializada Em Saúde Mental – AMENT / 
EMAESM – TIPO 2  

• Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais: intervenções cirúrgicas ambulatoriais. 

• Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT: exames e ações de apoio 
diagnóstico e terapêutico  

• Unidade Móvel: Exames Diagnósticos. 

• Centro Especializado em Odontologia (CEO I). 

• Clínica de Serviços Dialíticos (Hemodiálise e Diálise Peritoneal).  

• Unidade Móvel: Exames Diagnósticos. 

 

 
O Plano Operativo é um instrumento que integrará todos os ajustes entre SES/GO 

e PARCEIRO PRIVADO, o mesmo deverá conter elementos que demonstrem a 

utilização da capacidade instalada necessária ao cumprimento do objeto do 

contrato de gestão, a definição de oferta de serviços, fluxo de serviços e pactuação 

de metas. 
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O Plano Operativo trará especificações como as especialidades médicas e 

multiprofissional que irão compor o quadro de pessoal da Policlínica, bem como os 

tipos de consultas (primeira /interconsulta /retorno) das especialidades que serão 

ofertadas, o mesmo estabelecerá a carteira de serviços da Policlínica. O Plano 

Operativo será reavaliado semestralmente, ou quando se fizer necessário para a 

equipe técnica da SES/GO e PARCEIRO PRIVADO. 

 
Consultas Iniciais Médicas e Multiprofissionais na Atenção Especializada: 

A policlínica deverá disponibilizar consultas e procedimentos ambulatoriais para 

usuários egressos da própria Unidade. Também poderão ser encaminhados 

pacientes, em especialidades previamente definidas, com agendas ofertadas à 

Regulação Estadual, respeitando o limite da capacidade operacional do 

ambulatório. 

As consultas ambulatoriais compreendem: 

• Primeira consulta e/ou primeira consulta de egresso; 

• Interconsulta; 

• Consultas subsequentes (retornos). 

• Entende-se por primeira consulta, a visita inicial do paciente encaminhado pela 
Central de Regulação do Estado ao Hospital, para atendimento a uma determinada 
especialidade. 

• Entende-se por primeira consulta de egresso, a visita do paciente encaminhada 
pela própria instituição, que teve sua consulta agendada no momento da alta 
hospitalar, para atendimento à especialidade referida. 

• Entende-se por interconsulta, a primeira consulta realizada por outro profissional 
em outra especialidade, com solicitação gerada pela própria instituição. 

• Entende-se por consulta subsequente, todas as consultas de seguimento 
ambulatorial, em todas as categorias profissionais, decorrentes tanto das consultas 
oferecidas à rede básica de saúde quanto às subsequentes das interconsultas. 

Para os atendimentos referentes a processos terapêuticos de média e longa 

duração, tais como, sessões de Fisioterapia, Psicoterapia, etc., os mesmos, a partir 

do 2º atendimento, serão registrados como consultas subsequentes. 

Outros serviços ambulatoriais de multiprofissionais contemplados na instituição 

incluem:  

• Farmácia Ambulatorial Psicologia,  

• Fonoaudiologia,  

• Terapia Ocupacional, 

• Consulta de Enfermagem  

• Serviço Social. 
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As consultas realizadas pela Enfermagem e pelo Serviço Social na classificação de 

risco deverão ser registradas em separado e não configuram consultas 

ambulatoriais, sendo apenas informadas conforme as normas definidas pela 

Secretaria de Estado da Saúde. 

O atendimento ambulatorial deverá ser programado para funcionar, no mínimo, 

das 07h às 19h, de segunda a sexta-feira. 

 
Especialidades Médicas para SADT Externo 

  Especialidade Manhã 07:00 as 13:00hs Tarde 13:00 às 19:00hs Produçã
o 

prevista
/mês 

Exames/SADT 
externo 

Responsavel Técnico S
e
g 

T
er 

Q
ua 

Q
ui 

S
e
x 

S
e
g 

T
er 

Q
ua 

Q
ui 

S
e
x 

  

Radiologia - 
Laudo à 
distância  

Médico Radiologista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 600 

Tomografia - 
Laudo à 
distância 

Médico Radiologista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 600 

Mamografia - 
Laudo à 
distância  

Médico Radiologista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

Punção 
aspirativa por 
agulha grossa 

Médico 
Radiolosgista/ginecologista/mastologis
ta 

    1         1     20 

Punção 
aspirativa por 

agulha fina 
(PAAF) 

Médico 
Radiolosgista/ginecologista/mastologis
ta 

    1         1     20 

Ultrassonogra
fia 

Médico 
Radiolosgista/ginecologista/mastologis
ta/ultrassonografista 

    1         1     360 

Colposcopia Médico Ginecologista     1         1     80 

Endoscopia Médico 
gastroenterologista/endoscopistas 

1   1               200 

Colonoscopia Médico 
gastroenterologista/endoscopistas 

1   1               100 

Urodinâmica Médico urologista       1         1   20 

Cistoscopia Médico urologista                     40 

Eletroencefalo
grafia 

Médico Neurologista     1 1       1 1   100 

Eletroneuromi
ografia 

Médico Neurologista     1 1       1 1   50 

Doppler 
Vascular  

Médico 
Angiologista/Ultrassonografista 

1                   60 
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Ecocardiografi
a  

Médico Cardiologista    1   1     1   1   60 

Eletrocardiogr
afia 

Médico Cardiologista    1   1     1   1   200 

Holter  Médico Cardiologista    1   1     1   1   60 

MAPA Médico Cardiologista    1   1     1   1   60 

Teste 
ergométrico  

Médico Cardiologista    1   1     1   1   80 

Espirometria Médico pneumologista         1 1     1 1 200 

Audiometria Médico otorrinolaringologista 1       1         1 200 

Emissões 
otoacustica 

Médico otorrinolaringologista 1       1         1 40 

Nasofibroscop
ia 

Médico otorrinolaringologista 1       1     1   1 60 

Anestesita - previsto para realização de exames que 
exigem a presença do especialista 

                      

TOTAL DE 
PLANTÃO POR 
TURNO 

0 9 8 11 1
1 

7 4 8 10 1
2 

7 3310 

 

Plantões 6 horas por semana Laudos à distância matutino  15 

Laudos à distância vespertino  15 
Plantões 6 horas por semana Presenciais matutino 31 

Presenciais vespertino 26 

 

Plantões 6 horas por semana Médico Radiologista 30 

Médico Radiolosgista/ginecologista/mastologista 8 

Médico gastroenterologista/endoscopistas 4 

Médico urologista 2 

Médico Neurologista 8 

Médico Angiologista/Ultrassonografista 1 

Médico Cardiologista  20 

Médico pneumologista 4 

Médico otorrinolaringologista 10 
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11.2 Protocolos assistenciais de atenção médica e 
rotinas operacionais para o ambulatório. 

 

 

11.3 Apresentação de quadro de metas para a área 
médica e equipe multiprofissional 

 

Consultas Médicas Especializadas 

BASE DE CÁLCULO PARA META Consultas Médicas Especializadas 

Meta Mensal Meta 12 meses 

Consulta Médica* 5748 68976 

Total Mês 5748 68976 

*Consultas de especialidades médicas previstas no Edital 02/2021-SES/GO. 

   

 

Consultas da Equipe Multiprofissional e 
Processos Terapêuticos de Média Duração 

(sessões, tratamentos - exceto odontológico) 

BASE DE CÁLCULO PARA META Consultas Ambulatoriais  

Meta Mensal Meta 12 meses 

Consulta equipe multiprofissional** 2064 24768 

Total Mês 2064 24768 

**Consultas da equipe multiprofissional previstas no Edital 02/2021-SES/GO. 

   

 

Práticas Integrativas Complementares - PIC 

BASE DE CÁLCULO PARA META PIC 

Meta Mensal Meta 12 meses 
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PIC Médico ou não Médico - Especialista - - 

Total Mês - - 

Obs 1: Será ofertado pelo menos dois tipos de PIC na carteira de serviços - Disposto no item 6.2. Práticas 
Integrativas Complementares (relação de 29 práticas incluídas nas Portarias GM/MS n.849/2017 e 702/2018.                               
A produção ( interconsultas e sessões subsequentes) das Práticas Integrativas e Complementares (PIC) está 
relacionada à equipe que ofertar estas terapias: se o profissional for da equipe médica, a produção entrará para a 
meta da equipe médica, e se os profissionais for da equipe multiprofissional. a produção será lançada na meta 
para equipe multiprofissional.  

   

 

Serviço de Atenção às Pessoas Ostomizadas I 

BASE DE CÁLCULO PARA META Atenção Pessoas Ostomizadas I  

Meta Mensal Meta 12 meses 

Atendimento Médico e não Médico - - 

Total Mês - - 

Estimado inicialmente 05 pacientes para cada equipamento  Quantidade 

Bolsa de Colostomia Fechada C/ Adesivo Microporoso No máximo 60 por mês 

Bolsa de Colostomia C/ Adesivo Microporo Drenável No máximo 30 por mês 

Conjunto de Placa e Bolsa P/ Estomia Intestinal No máximo 10 por mês 

Barreiras Protetoras de Pele Sintética e/ou Mista em forma de 
Pó/Pasta e/ou Placa 

01 tubo/frasco ou 01 kit por mês 

Bolsa Coletora p/ Urostomizados No máximo 30 por mês 

Coletor Urinário de Perna ou de Cama No máximo 4 por mês 

Conjunto de Placa e Bolsa para Urostomizados No máximo 15 por mês 

Obs 2: A produção ( interconsultas e sessões subsequentes) do Serviço de Atenção as Pessoas Ostomizadas I está 
relacionada à equipe que ofertar estas terapias: se o profissional for da equipe: se o profissional for da equipe 
médica, a produção entrará para a meta da equipe médica, e se os profissionais for da equipe multiprofissional. a 
produção será lançada na meta para equipe multiprofissional.  

   

 

Serviço de Assistência Especializada - SAE - 
GRUPO 12 

BASE DE CÁLCULO PARA META SAE grupo 12 

Meta Mensal Meta 12 meses 

SAE Médico e não Médico - - 

Total Mês - - 
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Obs 3: A produção ( interconsultas e sessões subsequentes) do SAE grupo 12 está relacionada à equipe que ofertar 
estas terapias: se o profissional for da equipe médica, a produção entrará para a meta da equipe médica, e se os 
profissionais for da equipe multiprofissional. a produção será lançada na meta para equipe multiprofissional.  

   

 

Equipe Multiprofissional de Atenção 
Especializazda em Saúde Mental - 

AMENT/EMAESM - Tipo 2 

BASE DE CÁLCULO PARA META AMENT/EMAESM  

Meta Mensal Meta 12 meses 

Atendimento Médico e não médico  - - 

Total Mês - - 

Obs 4: A produção ( interconsultas e sessões subsequentes) da AMENT/EMAESM - Tipo 2 está relacionada à 
equipe que ofertar estas terapias: se o profissional for da equipe médica, a produção entrará para a meta da 
equipe médica, e se os profissionais for da equipe multiprofissional. a produção será lançada na meta para equipe 
multiprofissional.  

   

 

Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais: 
intervenções cirúrgicas ambulatoriais  

BASE DE CÁLCULO PARA META para cma 

Meta Mensal Meta 12 meses 

Cirurgia menor ambulatorial (cma)*** 120 1440 

Total Mês 120 1440 

***Cirurgias ambulatoriais menores previstas no Edital 02/2021-SES/GO. 

   

 

Atendimento Ambulatorial/SADT Externo 

BASE DE CÁLCULO PARA META SADT 

Meta Mensal Meta 12 meses 

Radiologia 600 7200 

Tomografia 600 7200 

Endoscopia 200 2400 

Colonoscopia 100 1200 

Cistoscopia 40 480 
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Nasofibroscopia 60 720 

Punção aspirativa por agulha grossa 20 240 

Punção aspirativa por agulha fina (PAAF) 20 240 

Urodinâmica 20 240 

Mamografia 100 1200 

Colposcopia 80 960 

Eletroencefalografia 100 1200 

Eletroneuromiografia 50 600 

Ultrassonografia 360 4320 

Doppler Vascular  60 720 

Ecocardiografia  60 720 

Eletrocardiografia 200 2400 

Holter  60 720 

MAPA 60 720 

Teste ergométrico  80 960 

Espirometria 200 2400 

Audiometria 200 2400 

Emissões otoacustica 40 480 

Total Mês 3310 39720 

Obs 5: Ultrassonografia – Os tipos de ultrassonografia serão definidos previamente levando em conta a necessidade da região 
de saúde e sua demanda reprimida;                                      Exames Oftalmológicos (tonometria, teste ortóptico, campimetria, 
mapeamento de retina, biometria ultrassônica, teste do olhinho, fundo de olho dentre outros) – deverão ser em quantidade 
equivalente ao número de consulta oftalmológicas                                               Biopsias Gerais – devem ter quantitativo 
correspondente as pequenas cirurgias e exames que necessitam do mesmo;  Patologia Clínica – o quantitativo deve atender a 
necessidade interna na unidade. 

   

 

Centro Especializado em Odontologia CEO I - 
consultas odontológicas 

BASE DE CÁLCULO PARA META consultas odontológicas  

Meta Mensal Meta 12 meses 

Primeira Consulta 192 2304 

Consultas subsequentes  288 3456 

Total Mês 480 5760 

   

 

BASE DE CÁLCULO PARA META procedimentos odontológicos  
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Centro Especializado em Odontologia CEO I - 
procedimentos mínimos a serem realizados 

**** 
Meta Mensal Meta 12 meses 

Procedimentos básicos  80 960 

Periondontia Especializada 60 720 

Endodontia 35 420 

Cirurgia Oral Menor 80 960 

Diagnóstico Bucal (ênfase em Câncer Bucal) - - 

Total Mês 255 3060 

****Para a finalidade de monitoramento de produção, os Procedimentos Básicos a serem realizados são 
exclusivos para o atendimento de pacientes com necessidades especiais.                                                 Para o 
cumprimento da produção mínima mensal dos procedimentos básicos é obrigatório que seja realizado, no 
mínimo, 50% de procedimentos restauradores, quais sejam: 0307010023 – restauração de dente decíduo e/ou 
0307010031 – restauração de dente permanente anterior e/ou 0307010040 – restauração de dente permanente 
posterior.Para o cumprimento da produção mínima mensal dos procedimentos de endodontia é obrigatório que 
seja realizado, no mínimo, 20% dos seguintes procedimentos: 0307020053 – obturação em dente permanente 
com três ou mais raízes e/ou 0307020096 – retratamento endodôntico em dente permanente com 3 ou mais 
raízes. 

   

 

Clínica de Serviços Dialíticos - Hemodiálise e 
Diálise Peritoneal - Terapia Renal 

Substitutiva 

BASE DE CÁLCULO PARA META Sessões Hemodiálise  

Meta Mensal Meta 12 meses 

Sessões hemodiálise - Considerando 2 turnos 
e 3 sessões semanais por pacientes. 

480 5760 

Pacotes de Treinamento em diálise 
peritoneal - Considerando 9 dias de 
treinamento para cada paciente. 

6 72 

Total Mês 486 5832 

   

 

Unidade móvel: Prevenção ao 
Câncer/Carreta de Prevenção ao Câncer  

BASE DE CÁLCULO PARA META Carreta de Prevenção ao Câncer  

Meta Mensal Meta 12 meses 

Mamografia 720 8640 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2080 
 

IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS E FUNCIONAMENTO DE 
EQUIPE INTERDISCIPLINAR 

 

 

Papanicolau  720 8640 

Total Mês 1440 17280 

 

11.4 Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de 
qualificação dos profissionais) nas áreas de central 
de esterilização e laboratório. 

 

11.5 Protocolos da equipe multiprofissional com rotinas 
por nível de qualificação dos profissionais 

 rotocolos da equipe 
multiprofissional com rotinas por nível de qualificação dos 
profissionais

11.6 Compatibilização da Proposta de Trabalho com as 
diretrizes da SES. 

O INSTITUTO CEM , em sua proposta de trabalho, se compromete em atender todas 

as diretrizes de execução da Gestão da Policlínica Regional - Unidade Formosa, 

convergindo com normas do ministério da Saúde e com as diretrizes da Secretaria 

de Saúde do Estado de Goiás, no intuito de desenvolver um projeto de eficaz, com 

base na integração sistêmica, comunicação, acessibilidade e usabilidade, 

consideradas as Competências da SES/GO, de forma a integrar e contribuir para 

uma Gestão de Excelência:  

 

 
Art. 1o A Secretaria de Estado da Saúde (SES/GO) tem por finalidade realizar a 

promoção, prevenção, preservação e recuperação da saúde da população, 

competindo-lhe: 

I – formular, planejar, executar, controlar e avaliar a política estadual de saúde 

pública; 

II – Instituto CEM, coordenar e fiscalizar o Sistema Único de Saúde no âmbito do 

Estado; 
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III – administrar o Fundo Estadual de Saúde, instituído pela Lei no 17.797, de 19 de 

setembro de 2012, em consonância com as prescrições da Lei federal no 

4.320/1964, das Leis Complementares federais nos 101/2000 e 141/2012 e das 

demais normas aplicáveis à espécie, com os suportes técnico, administrativo e 

operacional dos servidores do Órgão; 

IV – desenvolver a capacidade institucional de planejamento e gestão pública da 

saúde, fazendo cumprir, no âmbito do Estado, o marco regulatório, as leis e normas 

do SUS; 

V – exercer o poder de polícia sobre as atividades relacionadas com serviços de 

saúde, produção de alimentos, drogas e medicamentos; 

VI – analisar e avaliar a situação, as tendências e determinantes de saúde do 

Estado, com ênfase na identificação de desigualdades nos riscos, nos danos e no 

acesso aos serviços de saúde; 

VII – administrar os sistemas de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental em 

saúde, de saúde do trabalhador e a rede estadual de laboratórios de saúde pública; 

VIII – instituir alianças intersetoriais e identificar recursos para as ações de 

promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida da população goiana; 

IX – avaliar o impacto das políticas públicas em saúde no âmbito do Estado de 

Goiás; 

X – regular, controlar, avaliar e auditar a prestação de serviços e a execução das 

ações de saúde nos setores público e privado; 

XI – promover ações de educação, informação e comunicação social, visando à 

melhoria nos fatores determinantes e condicionantes de saúde; 

XII – promover o desenvolvimento de modelos de atenção com ênfase na promoção 

da saúde, reorientando os sistemas e serviços de saúde; 

XIII – apoiar o fortalecimento das instâncias colegiadas de participação social no 

Sistema Único de Saúde (SUS), nas formas de proposição, deliberação e fiscalização 

da Política Estadual de Saúde; 

XIV – promover e garantir o acesso universal e equitativo da população goiana aos 

serviços de saúde; 

XV – promover e garantir a qualidade dos serviços de saúde ofertados à população; 

XVI – promover o processo de descentralização e regionalização de ações e serviços 

de saúde no âmbito estadual, participando do financiamento do SUS e executando 

em caráter complementar os serviços de saúde; 

XVII – apoiar tecnicamente os municípios para a melhoria de sua capacidade de 

gestão dos sistemas de saúde e o desenvolvimento da educação permanente no 

SUS; 
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XVIII – coordenar o processo de organização das redes assistenciais de saúde, 

monitorando e avaliando o acesso da população aos serviços de saúde; 

XIX – definir e promover a política de gestão do trabalho e de desenvolvimento de 

pessoas na área da saúde, preconizada pelo Governo Estadual; 

XX – fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, em 

consonância com a Política Estadual e Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 

em Saúde, integrante da Política Nacional de Saúde formulada no âmbito do SUS; 

XXI – promover a educação profissional e tecnológica, visando à formação, 

capacitação e qualificação, bem como a outros processos voltados para o serviço 

público na área da saúde; 

XXII – participar do Consórcio Goiás de Educação Profissional, composto por 

representantes das áreas de Educação, Trabalho, Ciência e Tecnologia, Indústria 

e Comércio, Agricultura e Saúde; 

XXIII – estabelecer parcerias com instituições de ensino para adequação de seus 

programas e suas estratégias às necessidades oriundas da política estadual de 

saúde; 

XXIV – formar e aperfeiçoar os profissionais da área de saúde no âmbito do Estado 

de Goiás; 

XXV – promover a Política Estadual de Assistência Farmacêutica, em consonância 

com as diretrizes do Ministério da Saúde; 

XXVI – impulsionar a Política Estadual de Sangue e Hemoderivados, em consonância 

com as diretrizes nacionais; 

XXVII – fomentar a Política Estadual de Transplantes de Órgãos e Tecidos, em 

consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde; 

XXVIII – promover a Política Estadual do Laboratório Central de Saúde Pública, bem 

como de sua respectiva rede, em consonância com as diretrizes nacionais; 

XXIX – trabalhar a Política de Gestão de Risco das Unidades de Saúde da SES, em 

consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde; 

XXX – incrementar a gestão estratégica, possibilitando, de forma efetiva, a 

concretização da Política Nacional de Informação e Informática em saúde, de 

acordo com a legislação que rege a matéria; 

XXXI – realizar outras atividades correlatas. 

 

No Plano Plurianual Estadual – 2020/2023 foram identificadas e priorizadas 

diretrizes e metas relacionados à assistência à saúde.  
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Goiás saúde integral  

Longevidade e vida saudável: Proporcionar maior longevidade e uma vida 

saudável aos cidadãos goianos por meio de cuidados à sua saúde em tempo e na 

medida de suas necessidades.  

Monitoramento de perfis de saúde: Adotar políticas de saúde efetivas e 

preventivas através do monitoramento do perfil de saúde das pessoas e dos padrões 

de doença e epidemias que mais acometem a população goiana, de forma reduzir 

as incidências e neutralizar seus impactos na qualidade de vida dos cidadãos. 

A seguir relacionamos as consideradas mais relevantes:  

•  Introduzir mecanismos de controle, avaliação e regulação, buscando 

melhoria nos resultados, a favor da população, em termos de qualidade, 

equidade e acesso aos serviços de saúde;  

• Garantir a integralidade do cuidado, por meio da implantação das Redes de 

Atenção à Saúde, com base nos princípios de escala, qualidade e do acesso;  

• Atuar no sentido de garantir o acesso a ações e serviços de saúde (PGASS), 

de acordo com as necessidades de saúde da população, fixando padrões de 

qualidade com eficiência e com base nos princípios de equidade e 

integralidade;  

• Monitorar o cumprimento, pelos municípios, dos planos de saúde, dos 

relatórios de gestão, da operação dos fundos de saúde, indicadores e metas 

pactuadas na PPI;  

• Elaborar e pactuar protocolos clínicos e de regulação de acesso, no âmbito 

estadual, em consonância com os protocolos e diretrizes nacionais, 

apoiando os municípios na implantação dos mesmos;  

• Operar a central de regulação estadual, para as referências interestaduais 

pactuadas, em articulação com as centrais de regulação municipais;  

• Fortalecimento do controle e da avaliação, prioritariamente, na avaliação 

da organização do sistema e modelo de gestão, na relação com os 

prestadores de serviços, na qualidade da assistência, na satisfação dos 

usuários, nos resultados e impacto sobre a saúde da população.”  

Ainda segundo o ppa 2020/2023, objetivos foram traçados com vistas à solução 

e/ou melhoria dos aspectos apontados. Destacamos os seguintes objetivos:  

•  Regulação da qualidade e eficiência da atenção: avaliação do 

custo/benefício das intervenções; capacitação dos profissionais de saúde; 

avaliação dos prestadores de serviços na execução dos recursos 

programados; análise da relação entre 

programação/produção/faturamento;  

• Regulação do acesso: definição de protocolos clínicos e fluxos assistenciais, 

monitoramento e avaliação das referências, integração das ações e 

serviços;  
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• Regulação dos prestadores: definição de contratos, formas de pagamento 

que estimulem a produção de ações e serviços necessários, distribuição 

geográfica adequada ao acesso da população às ações e serviços de saúde;  

• Regulação da oferta de insumos e tecnologias: avaliação de eficiência e 

efetividade, definição de elencos e preços;  

• Regulação da força de trabalho: estabelecimento de regras para a 

formação, registros de profissionais e avaliação de desempenho;  

• Avaliação do cadastramento dos serviços e dos usuários, com atualização 

permanentemente, de forma a constituir base regionalizada e segura para 

o processo de programação e organização da assistência;  

• Cooperação com os municípios para a implantação/implementação dos 

instrumentos de controle, avaliação e regulação dos serviços e ações de 

saúde locais e regionais.”  

Considerando o diagnóstico feito e objetivos e metas apontados no PPA 2020/2023 

e que:  

• a população a ser assistida apresenta importantes índices de agravos à 

saúde por doenças crônico-degenerativas, por causas externas e por 

doenças neoplásicas;  

• os coeficientes de morbimortalidade estão dentro da média se comparados 

à população total do Estado;  

• a atenção secundária e terciária à saúde, no momento não dispõe de leitos 

do SUS sob administração estadual para atendimentos obstétricos, em 

clínica médica, clínica cirúrgica, infectologia, urgência/emergência;  

• na atenção básica possui diversas unidades sob a administração estadual 

como já exposto, porém ainda insuficiente para a cobertura da população 

da Região de Saúde;  

• possui expressiva quantidade de equipamentos sociais tanto assistenciais de 

saúde quanto nas áreas de educação e assistência social.  

Entendemos assim que a Policlínica Regional - Unidade Formosa contribuirá no 

atingimento das metas propostas no PPA 2023/2023 uma vez que complementará 

a cadeia assistencial da RAUE da Macrorregião, com adesão ao sistema de 

TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA EM SAÚDE, e que preencherá parte da lacuna hoje 

existente neste segmento; contribuirá na descentralização de tais atendimentos, 

bem como, na otimização e melhor organização da demanda rede, ao tempo em 

que oferecerá melhoria na qualidade dos atendimentos aos pacientes uma vez que 

proporcionará redução no tempo de espera, de atendimento e maior resolutividade 

dos casos, para abrangência daquela macrorregião. 

Considerando ainda o crescimento de agravos a saúde, da violência urbana e a 

necessidade de ordenar o atendimento a pacientes com hierarquia resolutiva, 

universalidade de acesso, integralidade na atenção, humanização e qualidade na 

assistência, elaboramos proposta de trabalho baseada na legislação pertinente ao 

MS, Conselhos de Classes e SES, e apresentamos o Modelo de Gestão, 
Organização, Procedimentos e Atividades que serão implantados na 
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Policlínica Regional - Unidade Formosa , demonstrando assim, que o INSTITUTO 

CEM encontra-se estruturado para atender às exigências legais, técnicas e de 

qualidade contidas no Edital.  

11.7 Descrição de como o proponente irá estabelecer a 
contra-referência com a Atenção Primária e com 
outros hospitais. Nesse caso apresentar um plano 
de implantação, estabelecendo prazos, meios, 
fluxos, etc. 

 

Objetivos Gerais: 

Estabelecer a contra-referência com a Atenção Primária e com outros hospitais, 

entendendo que a referência é o encaminhamento do paciente para avaliação de 

um especialista e contra-referência é a devolutiva desse paciente à unidade que 

o encaminhou com as condutas definidas para acompanhamento em conjunto. O 

excesso na demanda de atendimentos acarreta em não realização da contra-

referência a todos os pacientes de forma eficaz, ou ate mesmo resolutiva 

Objetivo Específico: 

• promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de 
atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como 
incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia 
clínica e sanitária; e eficiência econômica. 

11.7.1.1 Leis Normas e Diretrizes 

Diretrizes para Organização das Redes de Atenção à Saúde do SUS 

Segundo, as diretrizes para as organização das Redes de Atenção À Saúde do SUS, 

as Redes de Atenção à Saúde são definidas como arranjos organizativos de ações 

e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por 

meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a 

integralidade do cuidado 

O objetivo das RAS é promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde 

com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e 

humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de 

acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica. 

Caracteriza-se pela formação de relações horizontais entre os pontos de atenção 

com o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS), pela 

centralidade nas necessidades em saúde de uma população, pela responsabilização 

na atenção contínua e integral, pelo cuidado multiprofissional, pelo 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2086 
 

IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS E FUNCIONAMENTO DE 
EQUIPE INTERDISCIPLINAR 

 

 

compartilhamento de objetivos e compromissos com os resultados sanitários e 

econômicos. 

Fundamenta-se na compreensão da APS como primeiro nível de atenção, 

enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais 

comuns de saúde e a partir do qual se realiza e coordena o cuidado em todos os 

pontos de atenção. 

Os pontos de atenção a saúde são entendidos como espaços onde se ofertam 

determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular. 

FUNDAMENTOS DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÙDE 

Para assegurar resolutividade nas redes de atenção alguns fundamentos precisam 

ser considerados: 

11.7.1.2 Economia de Escala, Qualidade e Acesso e Disponibilidade de 
Recursos 

Economia de escala, qualidade e acesso são a lógica fundamental na organização 

das redes de atenção à saúde. 

• A Economia de Escala - ocorre quando os custos médios de longo prazo diminuem, 
à medida que aumenta o volume das atividades e os custos fixos se distribuem por 
um maior número dessas atividades, sendo o longo prazo, um período de tempo 
suficiente para que todos os insumos sejam variáveis. Desta forma, a concentração 
de serviços em determinado local racionaliza custos e otimiza resultados, quando 
os insumos tecnológicos ou humanos relativos a estes serviços inviabilizam sua 
instalação em cada município isoladamente. 

• Qualidade – um dos objetivos fundamentais do sistema de atenção á saúde e das 
RAS é a qualidade na prestação de serviços de saúde. A qualidade na atenção em 
saúde pode ser melhor compreendida com o conceito de graus de excelência do 
cuidado que pressupõe avanços e retrocessos nas seis dimensões, a saber: 
segurança (reconhecer e evitar situações que podem gerar danos enquanto se tenta 
prevenir, diagnosticar e tratar); efetividade (utilizar-se do conhecimento para 
implementar ações que fazem a diferença, que produzem benefícios claros aos 
usuários); centralidade na pessoa (usuários devem ser respeitados nos seus valores 
e expectativas, e serem envolvidos e proativos no cuidado à saúde); pontualidade 
(cuidado no tempo certo, buscando evitar atrasos potencialmente danosos); 
eficiência (evitar desperdício ou ações desnecessárias e não efetivas), e equidade 
(características pessoais, como local de residência, escolaridade, poder aquisitivo, 
dentre outras, não devem resultar em desigualdades no cuidado a saúde). 

• Suficiência - significa o conjunto de ações e serviços disponíveis em quantidade e 
qualidade para atender as necessidades de saúde da população e inclui cuidados 
primários, secundários, terciários, reabilitação, preventivos e paliativos, realizados 
com qualidade. 

• Acesso - ausência de barreiras geográficas, financeiras, organizacionais, 
socioculturais, étnicas e de gênero ao cuidado. Deverão ser estabelecidas 
alternativas específicas na relação entre acesso, escala, escopo, qualidade e custo, 
para garantir o acesso, nas situações de populações dispersas de baixa densidade 
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populacional, com baixíssima oferta de serviços. O acesso pode se analisado através 
da disponibilidade, comodidade e aceitabilidade do serviço pelos usuários: 

a. A disponibilidade diz respeito à obtenção da atenção necessária ao usuário 

e sua família, tanto nas situações de urgência/emergência quanto de 
eletividade. 

b. A comodidade está relacionada ao tempo de espera para o atendimento, a 

conveniência de horários, a forma de agendamento, a facilidade de contato 
com os profissionais, o conforto dos ambientes para atendimento, entre 
outros. 

c. A aceitabilidade está relacionada à satisfação dos usuários quanto a 
localização e a aparência do serviço, a aceitação dos usuários quanto ao 
tipo de atendimento prestado e, também, a aceitação dos usuários quanto 
aos profissionais responsáveis pelo atendimento. 

• Disponibilidade de Recursos – é outro fator importante para o desenvolvimento das 
RAS. Recursos escassos sejam humanos, ou, físicos devem ser concentrados, ao 
contrário dos menos escassos, que devem ser desconcentrados. 

11.7.1.3 Integração Vertical e Horizontal 

Na construção das RAS devem ser observados os conceitos de integração vertical e 

horizontal, que vêm da teoria econômica e estão associados a concepções relativas 

às cadeias produtivas. 

• Integração Vertical - consiste na articulação de diversas organizações ou unidades 
de produção de saúde responsáveis por ações e serviços de natureza diferenciada, 
mas, complementar agregando resolutividade e qualidade neste processo. 

• Integração Horizontal: consiste na articulação ou fusão de unidades e serviços de 
saúde de mesma natureza ou especialidade, é utilizada para otimizar a escala de 
atividades, ampliar a cobertura e a eficiência econômica na provisão de ações e 
serviços de saúde através de ganhos de escala (redução dos custos médios totais 
em relação ao volume produzido) e escopo (aumento do rol de ações da unidade). 

11.7.1.4 Processos de Substituição 

São definidos como o reagrupamento contínuo de recursos entre e dentro dos 

serviços de saúde para explorar soluções melhores e de menores custos, em função 

das demandas e das necessidades da população e dos recursos disponíveis. 

Esses processos são importantes para se alcançar os objetivos das RAS, no que se 

refere a prestar a atenção certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo 

certo. 

A substituição pode ocorrer nas dimensões da localização, das competências 

clínicas, da tecnologia e da clínica. Ex: mudar o local da atenção prestada da 

Policlínica Regional - Unidade Formosa para o domicílio; transição do cuidado 

profissional para o auto-cuidado; delegação de funções entre os membros da 

equipe multiprofissional, etc. 
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11.7.1.5 Região de Saúde ou Abrangência 

A organização das RAS exige a definição da região de saúde que implica na 

definição dos seus limites geográficos e sua população e no estabelecimento do rol 

de ações e serviços que serão ofertados nesta região de saúde. As competências e 

responsabilidades dos pontos de atenção no cuidado integral estão correlacionadas 

com abrangência de base populacional, acessibilidade e escala para conformação 

de serviços. 

A definição adequada da abrangência dessas regiões é essencial para fundamentar 

as estratégias de organização das RAS, devendo ser observadas as pactuações entre 

o Estado e o Município para o processo de regionalização e parâmetros de escala e 

acesso. 

11.7.1.6 Níveis de Atenção 

Fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial 

dos entes de governança das RAS, estruturam-se por meio de arranjos produtivos 

conformados segundo as densidades tecnológicas singulares, variando do nível de 

menor densidade (APS), ao de densidade tecnológica intermediária, (atenção 

secundária à saúde), até o de maior densidade tecnológica (atenção terciária à 

saúde). 

11.7.1.7 ATRIBUTOS DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 

Considera-se que não há como prescrever um modelo organizacional único para as 

RAS, contudo as evidências mostram que o conjunto de atributos apresentados a 

seguir são essenciais ao seu funcionamento: 

• População e território definidos com amplo conhecimento de suas necessidades e 
preferências que determinam a oferta de serviços de saúde; 

• Extensa gama de estabelecimentos de saúde que presta serviços de promoção, 
prevenção, diagnóstico, tratamento, gestão de casos, reabilitação e cuidados 
paliativos e integra os programas focalizados em doenças, riscos e populações 
específicas, os serviços de saúde individuais e os coletivos; 

• Primeiro nível de atenção constituído de equipe multidisciplinar que cobre toda a 
população e serve de porta de entrada do sistema, integra e coordena o cuidado, 
e atende à maior parte das necessidades de saúde da população; 

• Prestação de serviços especializados em lugar adequado; 

• Existência de mecanismos de coordenação, continuidade do cuidado e integração 
assistencial por todo o contínuo da atenção; 

• Atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade, tendo em 
conta as particularidades culturais, gênero, assim como a diversidade da 
população; 

• Sistema de governança único para toda a rede com o propósito de criar uma missão, 
visão e estratégias nas organizações que compõem a região de saúde, definir 
objetivos e metas que devem ser cumpridos no curto, médio e longo prazo, articular 
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as políticas institucionais e desenvolver a capacidade de gestão necessária para 
planejar, monitorar e avaliar o desempenho dos gerentes e das organizações; 

• Participação social ampla; 

• Gestão integrada dos sistemas de apoio administrativo, clínico e logístico; 
10.Recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos e com incentivos 
pelo alcance de metas da rede; 

• Sistema de informação integrado que vincula todos os membros da rede, com 
identificação de dados por sexo, idade, lugar de residência, origem étnica e outras 
variáveis pertinentes; 

• Financiamento tripartite, garantido e suficiente, alinhado com as metas da rede; 
13.Ação Intersetorial e abordagem dos determinantes da saúde e da equidade em 
saúde e, 

• Gestão Institucional baseada em resultado. 

A integração dos sistemas de saúde deve ser entendida como um contínuo e não 

como uma situação de extremos opostos entre integração e não integração. Dessa 

forma, existem graus de integração, que variam da fragmentação absoluta à 

integração total. Por sua vez, a integração é um meio para melhorar o desempenho 

do sistema, de modo que os esforços justificam-se na medida em que conduzam a 

serviços mais acessíveis, de maior qualidade, com melhor relação custo-benefício 

e satisfaçam aos usuários (OPAS, 2009). 

11.7.1.8 PRINCIPAIS FERRAMENTAS DE MICRO-GESTÃO DOS 
SERVIÇOS 

As Redes de Atenção organizam–se a partir de um processo de gestão da clínica 

associado ao uso de critérios de eficiência microeconômica na aplicação de 

recursos, mediante planejamento, gestão e financiamento intergovernamentais 

cooperativos, voltados para o desenvolvimento de soluções integradas de política 

de saúde. 

É preciso ampliar objeto de trabalho da clínica para além das doenças visando 

compreender os problemas de saúde, ou seja, entender as situações que ampliam 

o risco ou a vulnerabilidade das pessoas. 

Os problemas de saúde ou condições estão encarnadas em sujeitos, em pessoas, 

por isso, a clínica do sujeito é a principal ampliação da clínica, que possibilita o 

aumento do grau de autonomia dos usuários, cabendo uma decisão compartilhada 

do projeto terapêutico. 

A gestão da clínica aqui compreendida implica "a aplicação de tecnologias de 

micro- gestão dos serviços de saúde com a finalidade de: a) assegurar padrões 

clínicos ótimos; b) aumentar a eficiência; c) diminuir os riscos para os usuários e 

para os profissionais; d) prestar serviços efetivos e, e) melhorar a qualidade da 

atenção à saúde". 

Como subsídio à gestão da clínica utiliza-se a análise da situação de saúde em que 

o objetivo é a identificação e estratificação de riscos em grupos individuais 
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expostos a determinados fatores e condições que os colocam em situação de 

prioridade para a dispensação de cuidados de saúde, sejam eles preventivos, 

promocionais ou assistenciais. 

A gestão clínica dispõe de ferramentas de microgestão que permitem integrar 

verticalmente os pontos de atenção e conformar as RAS. As ferramentas de 

microgestão partem das tecnologias-mãe, as diretrizes clínicas, para, a partir 

delas, desenhar as RAS e ofertar outras ferramentas como a gestão da condição de 

saúde, gestão de casos, auditoria clínica e as listas de espera. 

• Diretrizes clínicas - entendidas como recomendações que orientam decisões 
assistenciais, de prevenção e promoção, como de organização de serviços para 
condições de saúde de relevância sanitária, elaboradas a partir da compreensão 
ampliada do processo saúde - doença, com foco na integralidade, incorporando as 
melhores evidências da clínica, da saúde coletiva, da gestão em saúde e da 
produção de autonomia. As diretrizes desdobram-se em Guias de Prática 

• Clínica/Protocolos Assistenciais, orientam as Linhas de Cuidado e viabilizam a 
comunicação entre as equipes e serviços, programação de ações e padronização de 
determinados recursos. 

• Linhas de Cuidado (LC): uma forma de articulação de recursos e das práticas de 
produção de saúde, orientadas por diretrizes clínicas, entre as unidades de atenção 
de uma dada região de saúde, para a condução oportuna, ágil e singular, dos 
usuários pelas possibilidades de diagnóstico e terapia, em resposta às necessidades 
epidemiológicas de maior relevância. Visa à coordenação ao longo do contínuo 
assistencial, através da pactuação/contratualização e a conectividade de papéis e 
de tarefas dos diferentes pontos de atenção e profissionais. Pressupõem uma 
resposta global dos profissionais envolvidos no cuidado, superando as respostas 
fragmentadas. A implantação de LC deve ser a partir das unidades da APS que tem 
a responsabilidade da coordenação do cuidado e ordenamento da rede. Vários 
pressupostos devem ser observados para a efetivação das LC, como garantia dos 
recursos materiais e humanos necessários a sua operacionalização; integração e co-
responsabilização das unidades de saúde; interação entre equipes; processos de 
educação permanente; gestão de compromissos pactuados e de resultados. Tais 
aspectos devem ser de responsabilidade de grupo técnico, com acompanhamento 
da gestão regional. 

• Gestão da condição da saúde – é a mudança de um modelo de 
atenção à saúde focada no indivíduo por meios de procedimentos 
curativos e reabilitadores, para uma abordagem baseada numa 
população adscrita, que identifica pessoas em risco de adoecer ou 
adoecidas, com foco na promoção da saúde e/ou ação preventiva, ou 
a atenção adequada, com intervenção precoce com vistas a alcançar 
melhores resultados e menores custos. Sua premissa é a melhoria da 
qualidade da atenção à saúde em toda a RAS. Para tanto, engloba o 
conjunto de pontos de atenção à saúde, com o objetivo de alcançar 
bons resultados clínicos, a custos compatíveis, com base em 
evidência disponível na literatura científica. Pode ser definida como 
a gestão de processos de uma condição ou doença que envolve 
intervenções na promoção da saúde, na prevenção da condição ou 
doença e no seu tratamento e reabilitação. 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2091 
 

IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS E FUNCIONAMENTO DE 
EQUIPE INTERDISCIPLINAR 

 

 

• A gestão dos riscos coletivos e ambientais passa pela vigilância, prevenção e 
controle das doenças, agravos e fatores de risco, onde o foco é a identificação 
oportuna de problemas de saúde na população, a identificação das causas e fatores 
desencadeantes, a descrição do comportamento, a proposição de medidas para o 
controle ou eliminação e o desencadeamento das ações. Os problemas podem se 
manifestar através de doenças transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis, 
agravos a saúde como as violências, exposição a produtos danosos a saúde, 
alterações do meio ambiente, ou ambiente de trabalho, entre outros. 

• A gestão de caso - é um processo que se desenvolve entre o 
profissional responsável pelo caso e o usuário do serviço de saúde 
para planejar, monitorar e avaliar ações e serviços, de acordo com 
as necessidades da pessoa, com o objetivo de propiciar uma atenção 
de qualidade e humanizada. Seus objetivos são: 

• a) atender as necessidades e expectativas de usuários em situação especial; b) 
prover o serviço certo ao usuário no tempo certo; c) aumentar a qualidade do 
cuidado; e, d) diminuir a fragmentação da atenção. É, portanto, uma relação 
personalizada entre o profissional responsável pelo caso e o usuário de um serviço 
de saúde. 

• Auditoria clínica – Segundo BERWICK E KNAPP, 1990, ha três 
enfoques principais de auditoria clínica: auditoria implícita, que 
utiliza opinião de experts para avaliar a pratica de atenção à saúde; 
a auditoria explícita, que avalia a atenção prestada contrastando-a 
com critérios pré-definidos, especialmente nas diretrizes clínicas; e 
a auditoria através de eventos- sentinela... A auditoria clínica 
consiste na análise crítica e sistemática da qualidade da atenção à 
saúde, incluindo os procedimentos usados no diagnóstico e 
tratamento, o uso dos recursos e os resultados para os pacientes em 
todos os pontos de atenção, observados a utilização dos protocolos 
clínicos estabelecidos. 

• Lista de espera – pode ser conceituada como uma tecnologia que 
normatiza o uso de serviços em determinados pontos de atenção à 
saúde, estabelecendo critérios de ordenamento por necessidades e 
riscos, promovendo a transparência, ou seja, constituem uma 
tecnologia de gestão da clínica orientada a racionalizar o acesso a 
serviços em que existe um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. 

11.7.1.9 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DAS REDES DE ATENÇÃO À 
SAÚDE 

A operacionalização das RAS se dá pela interação dos seus três elementos 

constitutivos: população/região de saúde definidas, estrutura operacional e um 

por um sistema lógico de funcionamento determinado pelo modelo de atenção a 

saúde. 
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11.7.1.10 População e Região de Saúde 

Para preservar, recuperar e melhorar a saúde das pessoas e da comunidade, as 

RAS devem ser capazes de identificar claramente a população e a área geográfica 

sob sua responsabilidade. O Pacto pela Saúde define as regiões de saúde como 

espaços territoriais complexos, organizados a partir de identidades culturais, 

econômicas e sociais, de redes de comunicação e infra-estrutura de transportes 

compartilhados do território. Assim, a população sob responsabilidade de uma rede 

é a que ocupa a região de saúde definida pelo Plano Diretor de Regionalização e 

investimentos – PDRI. 

A região de saúde deve ser bem definida baseada em parâmetros espaciais e 

temporais que permitam assegurar que as estruturas estejam bem distribuídas 

territorialmente, garantindo o tempo/resposta necessário ao atendimento, melhor 

proporção de estrutura/população/território e viabilidade operacional 

sustentável. 

11.7.1.11 Estrutura Operacional 

A estrutural operacional das RAS é constituída pelos diferentes pontos de atenção 

à saúde, ou seja, lugares institucionais onde se ofertam serviços de saúde e pelas 

ligações que os comunicam. 

Os componentes que estruturam as RAS incluem: APS - Centro de 

comunicação: APS; os pontos de atenção secundária e terciária; os sistemas 

de apoio; os sistemas logísticos e o sistema de governança. 

 APS - Centro de Comunicação 

A Atenção Primária à Saúde é o centro de comunicação da RAS e tem um papel 

chave na sua estruturação como ordenadora da RAS e coordenadora do cuidado. 

Para cumprir este papel a APS deve ser o nível fundamental de um sistema de 

atenção à saúde, o primeiro contato de indivíduos, famílias e comunidades com o 

sistema e parte de um sistema global de desenvolvimento econômico e social. 

Constitui o primeiro contato de indivíduos, famílias e comunidades com o sistema 

de atenção à saúde, trazendo os serviços de saúde o mais próximo possível aos 

lugares de vida e trabalho das pessoas e significa o primeiro elemento de um 

processo contínuo de atenção. 

Deve exercer um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 

o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. 

A coordenação do cuidado 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. 
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Cabe a APS integrar verticalmente os serviços que, normalmente são ofertados de 

forma fragmentada, pelo sistema de saúde convencional. 

Uma atenção primária de qualidade, como parte integrante das redes de atenção 

à saúde estrutura-se segundo sete atributos e três funções: 

Atributos – Primeiro contato; Longitudinalidade; Integralidade; 

Coordenação; Centralidade na família; Abordagem familiar e Orientação 

comunitária. 

11.7.1.13  O Primeiro Contato: 

Evidências demonstram que o primeiro contato, pelos profissionais da APS, leva a 

uma atenção mais apropriada e a melhores resultados de saúde a custos totais mais 

baixos. 

11.7.1.14  A Longitudinalidade: 

A longitudinalidade deriva da palavra longitudinal e é definida como “lidar com o 

crescimento e as mudanças de indivíduos ou grupos no decorrer de um período de 

anos” (STARFIELD, 2002). É uma relação pessoal de longa duração entre 

profissionais de saúde e usuários em suas unidades de saúde, independente do 

problema de saúde ou até mesmo da existência de algum problema. Está associada 

a diversos benefícios: menor utilização dos serviços; melhor atenção preventiva; 

atenção mais oportuna e adequada; menos doenças previníveis; melhor 

reconhecimento dos problemas dos usuários; menos hospitalizações; custos totais 

mais baixos. Os maiores benefícios estão relacionados ao vínculo com o profissional 

ou equipe de saúde e ao manejo clínico 

adequado dos problemas de saúde, através da adoção dos instrumentos de gestão 

da clínica – diretriz clínica e gestão de patologias. 

11.7.1.15  A Integralidade da Atenção: 

A integralidade exige que a APS reconheça as necessidades de saúde da população 

e os recursos para abordá-las. A APS deve prestar, diretamente, todos os serviços 

para as necessidades comuns e agir como um agente para a prestação de serviços 

para as necessidades que devem ser atendidas em outros pontos de atenção. A 

integralidade da atenção é um mecanismo importante porque assegura que os 

serviços sejam ajustados às necessidades de saúde da população. 

11.7.1.16  A Coordenação: 

Coordenação é um “estado de estar em harmonia numa ação ou esforço comum” 

(SARFIELD, 2002). É um desafio para os profissionais e equipes de saúde da APS, 

pois nem sempre têm acesso às informações dos atendimentos de usuários 

realizados em outros pontos de atenção e, portanto, a dificuldade de viabilizar a 

continuidade do cuidado. A essência da coordenação é a disponibilidade de 

informação a respeito dos problemas de saúde e dos serviços prestados. Os 

prontuários clínicos eletrônicos e os sistemas informatizados podem contribuir 
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para a coordenação da atenção, quando possibilitam o compartilhamento de 

informações referentes ao atendimento dos usuários nos diversos pontos de 

atenção, entre os profissionais da APS e especialistas. 

11.7.1.17  A Centralidade na Família: 

Remete ao conhecimento pela equipe de saúde dos membros da família e dos seus 

problemas de saúde. No Brasil, atualmente, tem se adotado um conceito ampliado 

e a família é reconhecida como um grupo de pessoas que convivam sobre o mesmo 

teto, que possuam entre elas uma relação de parentesco primordialmente pai e/ou 

mãe e filhos consangüíneos ou não, assim como as demais pessoas significativas 

que convivam na mesma residência, qualquer que seja ou não o grau de 

parentesco. 

A centralização na família requer mudança na prática das equipes de saúde, 

através da abordagem familiar. A equipe de saúde realiza várias intervenções 

personalizadas ao longo do tempo, a partir da compreensão da estrutura familiar. 

11.7.1.18  Abordagem Familiar: 

A abordagem familiar deve ser empregada em vários momentos, como por 

exemplo, na realização do cadastro das famílias, quando das mudanças de fase do 

ciclo de vida das famílias, do surgimento de doenças crônicas ou agudas de maior 

impacto. Estas situações permitem que a equipe estabeleça um vínculo com o 

usuário e sua família de forma natural, facilitando a aceitação quanto à 

investigação e intervenção, quando necessária. 

11.7.1.19  A Orientação Comunitária: 

A APS com orientação comunitária utiliza habilidades clínicas, epidemiológicas, 

ciências sociais e pesquisas avaliativas, de forma complementar para ajustar os 

programas para que atendam as necessidades específicas de saúde de uma 

população definida. Para tanto, faz-se necessário: 

✓ Definir e caracterizar a comunidade; 
✓ Identificar os problemas de saúde da comunidade; 
✓ Modificar programas para abordar estes problemas; 
✓ Monitorar a efetividade das modificações do 

programa. 

Funções – Resolubilidade, Organização e Responsabilização. 

A Atenção Primária à Saúde deve cumprir três funções essenciais (MENDES, 2002): 

✓ Resolução: visa resolver a grande maioria dos 

problemas de saúde da população; 

✓ Organização: visa organizar os fluxos e 

contra-fluxos dos usuários pelos diversos 
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pontos de atenção à saúde, no sistema de 

serviços de saúde; 

✓ Responsabilização: visa responsabilizar-se 

pela saúde dos usuários em qualquer ponto 

de atenção à saúde em que estejam. 

➢ Pontos de Atenção Secundários e Terciários: Somente 

os serviços de APS não são suficientes para atender as 

necessidades de cuidados em saúde da população. Portanto, os 

serviços de APS devem ser apoiados e complementados por 

pontos de atenção de diferentes densidades tecnológicas para 

a realização de ações especializadas (ambulatorial e 

hospitalar), no lugar e tempo certos. 

11.7.1.20 Sistemas de Apoio 

São os lugares institucionais das redes onde se prestam serviços comuns a todos os 

pontos de atenção à saúde. São constituídos pelos sistemas de apoio diagnóstico e 

terapêutico (patologia clínica, imagens, entre outros); pelo sistema de assistência 

farmacêutica que envolve a organização dessa assistência em todas as suas etapas: 

seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição, 

dispensação e promoção do uso racional de medicamentos; e pelos sistemas de 

informação em saúde. 

11.7.1.21 Sistemas Logísticos 

Os sistemas logísticos são soluções em saúde, fortemente ancoradas nas 

tecnologias de informação, e ligadas ao conceito de integração vertical. 

Consiste na efetivação de um sistema eficaz de referência e contra referência de 

pessoas e de trocas eficientes de produtos e de informações ao longo dos pontos 

de atenção à saúde e dos sistemas de apoio nas redes de atenção à saúde. Estão 

voltados para promover a integração dos pontos de atenção à saúde. Os principais 

sistemas logísticos das redes de atenção à saúde são: os sistemas de identificação 

e acompanhamento dos usuários; as centrais de regulação, registro eletrônico em 

saúde e os sistemas de transportes sanitários. 

11.7.1.22 Sistema de Governança 

A governança é definida pela Organização das Nações Unidas como o exercício da 

autoridade política, econômica e administrativa para gerir os negócios do Estado. 

Constitui-se de complexos mecanismos, processos, relações e instituições através 
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das quais os cidadãos e os grupos sociais articulam seus interesses, exercem seus 

direitos e obrigações e mediam suas diferenças (RONDINELLI, 2006). 

A governança das RAS é entendida como a capacidade de intervenção que envolve 

diferentes atores, mecanismos e procedimentos para a gestão regional 

compartilhada da referida rede. Nesse contexto, o Colegiado de Gestão Regional 

desempenha papel importante, como um 

espaço permanente de pactuação e co-gestão solidária e cooperativa onde é 

exercida a governança, a negociação e a construção de consensos, que viabilizem 

aos gestores interpretarem a realidade regional e buscarem a conduta apropriada 

para a resolução dos problemas comuns de uma região. 

Exercer uma governança solidária nas regiões de saúde implica no 

compartilhamento de estruturas administrativas, de recursos, sistema logístico e 

apoio, e de um processo contínuo de monitoramento e avaliação das Redes de 

Atenção à Saúde. Assim, a governança das RAS é diferente da gerência dos pontos 

de atenção à saúde, dos sistemas de apoio e dos logísticos. 

O exercício da governança implica ainda, o enfrentamento de questões políticas e 

estruturais do processo de regionalização, como as relações federativas, as 

relações público- privadas, as capacidades internas de gestão, a sustentabilidade 

financeira, a Regulação da atenção e o estabelecimento de padrões de qualidade 

para a provisão de serviços (públicos e privados), bem como os padrões de gestão 

e desempenho das unidades de saúde, entre outros. No processo de governança 

são utilizados instrumentos e mecanismos de natureza operacional, tais como: 

roteiros de diagnóstico, planejamento e programações regionais, sistemas de 

informação e identificação dos usuários, normas e regras de utilização de serviços, 

processos conjuntos de aquisição de insumos, complexos reguladores, contratos de 

serviços, sistemas de certificação/acreditação, sistema de monitoramento e 

avaliação, comissões/câmaras 

técnicas temáticas, etc. 

Alguns desses mecanismos podem ser viabilizados por intermédio de consórcio 

público de saúde, que se afigura como uma alternativa de apoio e fortalecimento 

da cooperação interfederativa para o desenvolvimento de ações conjuntas e de 

objetivos de interesse comum, para melhoria da eficiência da prestação dos 

serviços públicos e operacionalização das Redes de Atenção à Saúde. 

No que tange ao Controle Social, as estruturas locais e estaduais devem 

desenvolver mecanismos e instrumentos inovadores de articulação, tais como 

fóruns regionais, pesquisas de satisfação do usuário, entre outros, cujas 

informações podem ser transformadas em subsídios de monitoramento e avaliação 

das políticas de saúde no espaço regional. 

O processo de Planejamento Regional, discutido e desenvolvido no CGR, 

estabelecerá as prioridades de intervenção com base nas necessidades de saúde 

da região e com foco na garantia da integralidade da atenção, buscando a 

maximização dos recursos disponíveis. 
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Este planejamento deverá ainda seguir a mesma sistemática do processo de 

elaboração do planejamento municipal/estadual, considerando os pressupostos e 

características 

do Sistema de Planejamento do SUS, no tocante à construção de seus instrumentos 

básicos. Os planos municipais de saúde do conjunto de municípios da região, e o 

plano estadual de saúde são subsídios essenciais ao processo de planejamento 

regional respectivo e são influenciados pelo resultado deste. 

O produto do processo de planejamento regional deverá ser expresso no PDRI, o 

que permitirá o monitoramento e a avaliação das metas acordadas entre os 

gestores, bem como, a definição dos recursos financeiros necessários. 

Como parte intrínseca a governança das RAS seu financiamento é atribuição 

comum aos gestores das três esferas de governo, sendo orientado no sentido de 

reduzir a fragmentação, estimular o compartilhamento de responsabilidades, a 

continuidade do cuidado, a eficiência da gestão e a equidade. 

As modalidades de repasses financeiros devem estar alinhadas com o modelo de 

atenção e ao planejamento regional, fortalecendo as relações de 

complementaridade e interdependência entre os entes envolvidos, na organização 

da atenção. 

A alocação dos recursos de custeio das Redes de Atenção à Saúde deve ser pautada 

por uma combinação de critérios de necessidades de saúde envolvendo variáveis 

demográficas, epidemiológicas e sanitárias e ao desempenho no cumprimento dos 

objetivos e das metas fixadas. A construção de programação pactuada e integrada 

– PPI consiste em uma estratégia para orientar a definição de alocação 

compartilhada de recursos. 

Além do modelo de alocação, torna-se necessário também o dimensionamento e a 

garantia de um volume de recursos compatível com as necessidades de 

investimento nas redes de atenção à saúde. 

Da mesma forma, é necessário buscar a unificação dos processos decisórios 

relativos aos investimentos, que se devem pautar pelos critérios de ampliação do 

acesso, integralidade e equidade na organização da estrutura regional de atenção 

à saúde e sustentabilidade, materializados nos Planos Diretores de Regionalização 

e Investimentos. 

11.7.1.23 Modelo de Atenção à Saúde 

O modelo de atenção à saúde é um sistema lógico que organiza o funcionamento 

das RAS, articulando, de forma singular, as relações entre a população e suas sub 

populações estratificadas por riscos, os focos das intervenções do sistema de 

atenção à saúde e os diferentes tipos de intervenções sanitárias, definido em 

função da visão prevalecente da saúde, das situações demográficas e 

epidemiológicas e dos determinantes sociais da saúde, vigentes em determinado 

tempo e em determinada sociedade. Para a implantação das RAS, é necessária uma 
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mudança no atual modelo de atenção hegemônico no SUS, ou seja, exige uma 

intervenção concomitante sobre as condições agudas e crônicas. 

Ainda que o modelo de atenção as condições agudas seja diferente do modelo de 

atenção as condições crônicas, em ambos devem ser aplicadas a mesma estrutura 

operacional das RAS, ou seja, a APS, os pontos de atenção secundária e terciária, 

os sistemas de apoio, os sistemas logísticos e os sistemas de governança. 

A diferença entre RAS baseada na APS e rede de urgência e emergência está no 

papel da APS. Na rede de atenção às condições crônicas ela funciona como centro 

de comunicação, mas nas redes de atenção às urgências e emergências ela é um 

dos pontos de atenção, sem cumprir o papel de coordenação dos fluxos e contra 

fluxos dessas redes. 

Um dos problemas centrais da crise dos modelos de atenção à saúde 

contemporâneos consiste no enfrentamento das condições crônicas na mesma 

lógica das condições agudas, ou seja, através de tecnologias destinadas a 

responder aos momentos agudos dos agravos - normalmente momentos de 

agudização das condições crônicas, autopercebidos pelas pessoas-, através da 

atenção à demanda espontânea, principalmente, em unidades de pronto 

atendimento ou de internações hospitalares de urgência ou emergência. É 

desconhecendo a necessidade imperiosa de uma atenção contínua nos momentos 

silenciosos dos agravos quando as condições crônicas insidiosamente evoluem. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2003), um sistema de Atenção 

Primária incapaz de gerenciar com eficácia o HIV/Aids, o diabetes e a depressão 

irá tornar-se obsoleto em pouco tempo. Hoje, as condições crônicas são 

responsáveis por 60% de todo o ônus decorrente de doenças no mundo. No ano 

2020, serão responsáveis por 80% da carga de doença dos países em 

desenvolvimento e nesses países, a aderência aos tratamentos chega a ser apenas 

de 20% (OMS, 2003). Por este motivo, no sistema integrado, a Atenção Primária 

deve estar orientada para a atenção às condições crônicas, com o objetivo de 

controlar as doenças/agravos de maior relevância, através da adoção de 

tecnologias de gestão da clínica, tais como as diretrizes clínicas e a gestão de 

patologias. 

No SUS a Estratégia Saúde da Família, representa o modelo para a organização da 

APS. O seu fortalecimento torna-se uma exigência para o estabelecimento das RAS. 

DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS RAS 

A transição entre o ideário das RAS e a sua concretização ocorre através de um 

processo contínuo e perpassa o uso de estratégias de integração que permitam 

desenvolver sistematicamente o conjunto de atributos que caracterizam um 

sistema de saúde organizado em rede. Este processo contínuo deve refletir 

coerência e convergência entre o Pacto pela Saúde como diretriz institucional 

tripartite, as políticas vigentes (PNAB, Políticas específicas voltadas a grupos 

populacionais que vivem em situação de vulnerabilidade social, Política de 
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Vigilância e Promoção a Saúde, Política de Urgência e Emergência, e outras) e a 

necessidade de responder de maneira eficaz aos atuais desafios sanitários. 

Com base nisso, propõe-se abaixo diretrizes orientadoras e respectivas estratégias 

para o processo de implementação das RAS: 

11.7.1.24 Fortalecer a APS para realizar a coordenação do cuidado e 
ordenar a organização da rede de atenção; 

Estratégias: 

• Realizar oficinas macrorregionais sobre RAS e planificação da APS com a 
participação dos estados e municípios, com vistas ampliar a compreensão sobre a 
organização das RAS e qualificar o planejamento do Sistema a partir da APS; 

• Rever e ampliar a política de financiamento da APS com base na programação das 
necessidades da população estratificada; 

• Propor novas formas de financiamento para a APS dos municípios, desde que 
cumpram os seguintes atributos: Primeiro contato; Longitudinalidade; 
Integralidade; Coordenação; Centralidade na família; Abordagem Familiar e 
Orientação comunitária. 

• Criar condições favoráveis para valorização dos profissionais de saúde, visando à 
fixação e retenção das equipes nos postos de trabalho, em especial o médico. 

• Ampliar o escopo de atuação das APS e apoio matricial, incentivando a 
reorganização do processo de trabalho no território da APS, desenvolvendo ações 
como: 

• Incentivar a organização da porta de entrada 

incluindo acolhimento e humanização do 

atendimento; 

• Integrar a promoção e vigilância em saúde na 

APS (território único, articulação dos sistemas 

de informação, agentes de vigilância em 

saúde); 

• Incorporar a prática de gestão da clínica para 

prover um contínuo de qualidade e segurança 

para o usuário; 

• Induzir a organização das linhas de cuidado, com 

base nas realidades locorregionais, 

identificando os principais agravos e 

condições; 
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• Planejar e articular as ações e serviços de saúde 

a partir dos critérios de acesso e/ou tempo-

resposta; 

• Ampliar o financiamento e o investimentos em infraestrutura das 
unidades de saúde para melhorar a ambiência dos locais de trabalho; 

• Implementar as ações voltadas às políticas de atenção às populações 
estratégicas e às prioridades descritas no Pacto pela Vida; 

11.7.1.25 Fortalecer o papel dos CGRs no processo de governança das 
RAS Estratégias: 

• Assegurar a institucionalidade dos CGR como o espaço de tomada de 
decisão e de definição de ações estratégicas no âmbito da região de 
saúde; 

• Incentivar o papel coordenador das SES na organização dos CGRs 
visando a implantação das RAS; 

• Qualificar os gestores que integram os CGRs, sobre os instrumentos e 
mecanismos do processo de governança das RAS; 

• Incorporar permanentemente nas pautas das CIBs o apoio à organização das RAS; 

• Fortalecer a gestão municipal tendo em vista que a governabilidade local é 

pressuposto para qualificar o processo de governança regional. 

11.7.1.26 Fortalecer a integração das ações de âmbito coletivo da 
vigilância em saúde com as da assistência (âmbito individual e 
clínico), gerenciando o conhecimento necessário à implantação e 
acompanhamento das RAS e o gerenciamento de risco e de 
agravos à saúde; 

Estratégias: 

• Organizar a gestão e planejamento das variadas ações intersetoriais, 
como forma de fortalecer e promover a implantação da Política 
Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) nas RAS de modo transversal 
e integrado, compondo redes de compromisso e co-responsabilidade 
para reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde vinculados aos 
determinantes sociais; 

• Incorporar a análise de situação de saúde como subsídio à identificação de riscos 
coletivos e ambientais e definição de prioridades de ações; 

• Implantação do apoio matricial na dimensão regional; 
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11.7.1.27 Fortalecer a política de gestão do trabalho e da educação na 
saúde nas RAS. 

Estratégias: 

• Elaborar proposta de financiamento tripartite para criação ou adequação dos PCCS, 
desprecarização dos vínculos de trabalho e contratação de pessoal; Incentivar a 
implementação da política de Educação permanente em saúde como dispositivo de 
mudanças de praticas na APS; 

• Ampliar o Pró-saúde /PET SAÚDE para todas as instituições de ensino superior 
visando a mudança curricular e a formação de profissionais com perfil voltado às 
necessidades de saúde da população; 

• Estimular o estabelecimento de instrumentos contratuais entre a gestão e os 
profissionais de saúde que contemplem a definição de metas e avaliação de 
resultados; 

• Promover articulação política junto ao congresso nacional visando a busca de 

• soluções para os problemas advindos da Lei Responsabilidade Fiscal na contratação 
da força de trabalho para o SUS; 

11.7.1.28 Implementar o Sistema de Planejamento da RAS Estratégia: 

• Atualizar o PDRI, considerando a ampliação do acesso, integralidade 
e equidade na organização da estrutura regional de atenção à saúde 
e sustentabilidade das RAS; 

11.7.1.29 Desenvolver os Sistemas Logísticos e de Apoio da RAS 
Estratégias: 

• Estabelecer os parâmetros de regulação do acesso do sistema de saúde; 

• Ampliar o financiamento para os complexos reguladores com vistas a 
implementação da RAS; 

• Promover a comunicação de todos os pontos de atenção da RAS com a 
Implementação de registro eletrônico em saúde; 

• Avançar no desenvolvimento de mecanismo único de identificação dos usuários do 
SUS; 

• Promover integração das RAS por meio de sistemas transporte sanitário, de apoio 
diagnóstico e terapêutico, considerando critérios de acesso, escala e escopo; 

• Promover a reorganização do sistema nacional de laboratórios de saúde pública 
(SISLAB) à luz das diretrizes estabelecidas para organização das RAS; 

• Avançar no desenvolvimento da gestão da tecnologia de informação e 
comunicação em saúde nas RAS; 

• Utilizar os sistemas de informação como ferramentas importantes para 

construção do diagnóstico da situação de saúde, a fim de produzir intervenções 
baseadas nas necessidades das populações; 
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• Ampliar a cobertura do Telessaúde visando apoio aos profissionais de saúde da 
“segunda opinião formativa”; 

11.7.1.30 Financiamento do Sistema na perspectiva das RAS 

Estratégias: 

• Definir os mecanismos de alocação dos recursos de custeio e investimento para 

a implementação das RAS; 

• Definir os critérios/índice de necessidades de saúde envolvendo variáveis 
demográficas, epidemiológicas e sanitárias com vistas à distribuição equitativa do 
financiamento para a RAS; 

• Induzir a construção da programação pactuada e integrada – PPI de forma 
compartilhada para orientar a definição dos recursos da região de saúde. 

• Propor novos mecanismos de financiamento das políticas públicas de saúde com 
foco na garantia do contínuo assistencial e na responsabilização das três esferas de 
governo; 

• Redefinir e reforçar o financiamento da APS no sentido de aumentar a sua 
capacidade de coordenar o cuidado e ordenar a RAS; 
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11.7.1.32 DESCRIÇÃO DA CONTRA-REFERÊNCIA 

Os pacientes que necessitem de avaliações especializadas, recursos diagnósticos e 

terapêuticos não disponíveis na unidade, devem ser, após o atendimento médico 

com estabilização do quadro clínico, registrados, via sistema de informações na 

Central de Regulação de Leitos para transferência. Deverá ser emitido 

solicitação/relatório médico, buscando a transferência com garantia de recursos e 

de recebimento do paciente pela Unidade de Destino. Deve haver retaguarda 

hospitalar previamente pactuada com fluxos e mecanismos de transferência claros. 

A Central de Regulação fará a seleção, indicação, regulação e transferência do 

paciente até os leitos da Instituição Prestadora. Caso estes leitos não estejam 

disponíveis ou não tenham o perfil assistencial contratualidade/conveniado, estes 

pacientes deverão ser transferidos a outros hospitais da rede pública ou 

complementar, a serem determinados pela Central Estadual de Regulação. As 

instituições que ainda não dispõe de contratualização ou convênio de leitos 

hospitalares com a SES, deverão contratualizá-los ou conveniá-los obedecendo às 

necessidades do município e respeitando seu perfil assistencial. Nos casos de 

instituições já contratualizadas ou conveniadas com o município, serão respeitados 

os planos operativos pactuados. Deve haver a possibilidade de aditivação dos 

contratos ou convênios entre Instituição Prestadora e SES para acréscimo de 

serviços quando de interesse de ambas as partes. 

O HOSPITAL deve contar com pactuação adequada na rede de saúde para 

realização de exames diagnósticos e atendimentos especializados que não 

disponha. Deve existir mecanismo de referência e contra referência com a rede 

hospitalar, com a rede básica: ambulatórios, unidades básicas de saúde (UBS) e 

Programas Saúde da Família (PSF) do Distrito Sanitário onde se encontra, permitindo 

o adequado acompanhamento dos pacientes após o atendimento na Policlínica 
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Regional - Unidade Formosa e sua inserção, não apenas na atividade curativa como 

também em atividades de promoção e prevenção da saúde. Estas pactuações serão 

definidas pela SES e cumpridas pela instituição contratada. Nos casos de 

necessidade de transferência para outra unidade hospitalar ou para sua residência 

o paciente deve ter a garantia de transporte através de ambulância, seja ela do 

tipo UTI ou convencional, definida pelo profissional médico responsável pelo 

paciente. 

A transferência dos pacientes está sob a responsabilidade da regulação da SESGO. 

Nos casos de falta absoluta de recursos necessários para o paciente em outros 

hospitais da rede municipal ou demora na transferência via regulação, o paciente 

não poderá ser impedido de permanecer nas dependências da Policlínica Regional 

- Unidade Formosa até que esteja disponível o recurso mais adequado. A 

assistência será prestada nessa unidade dentro de seus limites assistenciais, 

capacidade técnica e recursos humanos e tecnológicos. A instituição em 

gerenciamento complementar deve colaborar totalmente com as atividades de 

regulação médica via Central de Regulação de Leitos e encaminhar diariamente, 

via sistema de informação a relação de pacientes que aguardam regulação com 

nome, idade, hipótese diagnóstica, tempo de permanência e recurso que necessita. 

A implantação do contra referencias para os serviços já existentes com a Atenção 

Primária e outros estabelecimentos assistenciais de saúde será mantida conforme 

demanda atual. Os demais serviços a serem implantados conforme a demanda 

necessária será implantada de comum acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. 

11.7.1.33 PLANO DE IMPLANTAÇÃO 

CONCEITOS 

11.7.1.34 PROCEDIMENTOS DE REFERÊNCIA: 

Exames e Procedimentos disponíveis e realizados na Policlínica Regional - Unidade 

Formosa para os usuários Internados e Ambulatoriais. 

11.7.1.35 PROCEDIMENTOS DE CONTRA-REFERÊNCIA e (TFD): 

Hospitais e Clínicas de referência para onde serão encaminhados os usuários que 

necessitarem de Exames e Procedimentos não existentes na Policlínica Regional - 

Unidade Formosa . 

SIGLAS 

AIH – Autorização de Internação Hospitalar. 

CI – Comunicação Interna. 

CPF – Certificado de Pessoa Física. 

SESGO – Secretária Estadual de Saúde do Estado do Pará. 
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SUS – Serviço Único de Saúde. 

TFD – Tratamento Fora Domicílio. 

UTI – Unidade de Terapia Intensiva. 

11.7.1.36 PROCEDIMENTOS 

TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE OUTROS HOSPITAIS LOCAIS – REFERÊNCIA 

Descrição das Ações 

AÇÃO RESPONSÁVEL FORMULÁRIO DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

1.Receber 
solicitação 

deatendimento 

Recepcionista - Receber solicitação de 
leito e encaminhar para o 
médicoplantonista. 

Avaliar 
solicitação 

Médico - Verificar solicitação de 
transferência e 
disponibilidade deleito 
para o paciente. 

Encaminhar 
autorização 
deinternação 

Recepcionista - Encaminhar autorização 
de internação para a 
Central deregulação, via 
fax. 

Avisar 
liberação do 
paciente 

Recepcionista - Comunicar aos 
profissionais da portaria 
sobre a liberação 
dopaciente. 

Recepcionar o 
usuário e/ou 
responsável. 

Recepcionista, 
Atendente 

- Identificar-se, colocar-se 
de forma educada e 
humanizada, buscando 
sempre a informação 
correta aos usuários e/ou 
responsável;Obs. Nos casos 
de usuários para realização 
e retirada de exames, 
providenciar a entrega das 
senhas e solicitar que 
aguarde o atendimento;Dar 
feedback quanto ao 
atendimento;Manter a 
preferência de 
atendimento aos usuários 
idosos, gestantes, 
portadores de deficiência 
ou impossibilitados 
epessoas com criança de 
colo. 
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Verificar guia 
de 

Atendimento e 
documento de 
identificação. 

Recepcionista, 
Aux. Adm. 
Atendente 

AIH,Listagem 
de 

Autorização, 
CI, CPF 

eCartão SUS. 

Conferir a guia de 
autorização de 
atendimento e direcionar o 
usuário;Atentar para o 
procedimento liberado, 
assinatura do médico, 
data, assinatura e carimbo 
da central de 
regulação;Solicitar o 
documento de 
identificação.Obs. Caso a 
guia de autorização e 
documentos estiver 
incorreto solicitar que o 
usuário ou responsável 
regularize;Verificar junto a 
Central de Regulação a 
autorização do 
atendimento.Obs. Todo e 
qualquer atendimento 
deve ser encaminhado à 
central de Regulação, não 
sendo 
permitidosbeneficiamentos 
estando sujeito a 
penalidades. 

Cadastrar 
usuário 

Recepcionista 
Aux. 

ADM.Atendente 

CI, CPF 
eCartão SUS. 

Realizar a conferência do 
cadastro no sistema 
através do nome, 
sobrenome, data de 
nascimento e nome da 
mãe, isto para que não 
haja cadastro 
duplicado;Realizar o 
cadastro completo via 
sistema de 
informação.Obs. 1 - 
Quando identificar o 
cadastro duplicado 
repassar à liderança de 
Atendimento.Obs. 2 - Nos 
casos de urgência/ 
emergência em que o 
usuário não possuir 
documentação e estiver 
inconsciente, cadastrar 
como não identificado e 
repassar a situação à Líder 
de Atendimento e ao 
Serviço Social e quando o 
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usuárioestiver consciente e 
não portar 

    

      documentação, lançar a 
observação: ” Usuário não 
portando documentação de 
identificação no ato do 
cadastramento”;Manter a 
preferência de 
atendimento aos usuários 
idosos, gestantes, 
portadores de deficiência 
ou impossibilitados e 
pessoas com criança de 
colo, isto no atendimento 
de ambulatório, cirurgia 
eletiva e SADT;Orientar ao 
usuário que procure 
asecretaria Municipal para 
emissão do cartão SUS. 

1. Atender o 
paciente 

Médico Protocolo 
Clínico 

Atender paciente conforme 
Protocolo Clínico 

2. Liberação 
do paciente 

Médico - Verificar condições clínicas 
do paciente e liberá-lo 
como transferência 
interna, contrareferência 
ou alta. 

TRANSFERÊNCIAS PARA OUTROS HOSPITAIS LOCAIS - CONTRA-REFERÊNCIA 

Descrição das Ações 

AÇÃO RESPONSÁVEL FORMULÁRI
O 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

1. Preencher o 
Laudo 

Médico Ficha de 
Referência e 

Contra 
Referência 

AIH 

Quando esgotado todos 
os meios para 
continuação do 
tratamento do usuário 
no HRPT, o médico 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2114 
 

IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS E FUNCIONAMENTO DE 
EQUIPE INTERDISCIPLINAR 

 

 

preenche a Ficha de 
Referência e Contra 
ReferênciaEsta ficha 
serve para solicitação de 
Consulta com médico 
especialista ou Leito em 
outro hospital.Obs.: O 
médico deverá 
especificar quais 
materiaisdevem ser 
utilizados para o 
transporte do paciente. 

2. Validar 
Transferência 

Diretor Técnico - Conferir a solicitação de 
transferência, assim 
como materiais a serem 
disponibilizados para 
otransporte do 
paciente. 

3. Encaminhar ao 
Serviço Social. 

Enfermeiro Comunicaçã
o Interna 

Após alocar a Ficha de 
Referência e Contra 
Referência para arquivo 
de prontuário, o 
Enfermeiro encaminha o 
familiar/responsável 
e/ou ousuário ao Serviço 
Social, para  receber  
orientação 

      quanto aos tramites do 
benefício. 

4. Encaminhar a 
Central de 
Regulação ou 
Secretarias de 
Saúde. 

Assistente Social - •  Nos casos de 
serviços de 
urgência/emergência, o 
laudo deverá ser 
encaminhado via fax, 
pela 
recepcionista.Receberá 
o laudo pela 
enfermagem das 
unidades de internação, 
e encaminhará, via fax 
para a Central de 
Regulação regional. 

5. Acompanhar o 
processo. 

Assistente Social - • Entrar em contato 
com a central de 
regulação para 
monitoramento.Procede
r retorno a enfermagem 
e ao Médico quanto ao 
processo de 
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transferência.Realizar 
evolução no prontuário. 

6. Confirmar vaga 
na Policlínica 
Regional - 
Unidade Formosa 
requerido 

Enfermeiro - • Acionar o hospital 
de destino e confirmar 
a liberação do 
leito.Obs.: O 
enfermeiro deverá 
evoluir no prontuário do 
paciente. 

7. 
Solicitartransport
e 

Enfermeiro - • Solicitar ambulância 
para transporte do 
usuário ao hospital de 
destino. 

8. Organizar 
material para 
transporte 

Enfermeiro - •  Requisitar a caixa 
de transporte da 
farmácia, levar bala de 
oxigênio, exames 
laboratoriais e de 
imagem, raios-X (estes 
exames somente serão 
encaminhados de 
acordo com solicitação 
do médico);Raios-X: 
encaminhar a lâmina e 
a Xerox do Laudo 
Médico;Exames de 
Imagem: solicitar 2ª via 
no Setor de 
Imagem;Exames 
Laboratoriais: Xerox ou 
cópia. 

9. Anotar no 
prontuário 

Enfermeiro/Técnic
o de Enfermagem e 
o AssistenteSocial 

- •  Realizar 
evolução/relatório de 
enfermagem na saída 
do usuário, relatando as 
condições em que o 
mesmo 

      •  saiu e anexar 
cópia do TFD no 
prontuário.Realizar a 
evolução/relatório de 
enfermagem relatando 
as condições clínicas de 
entrega do usuário e 
anexar no prontuário. 

TRANSFERÊNCIAS PARA OUTROS HOSPITAIS FORA DOMICÍLIO - TFD 

Descrição das Ações 
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AÇÃO RESPONSÁVEL FORMULÁRIO DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

1. Preencher o 
Laudo do TFD. 

Médico Laudo Médico 
para TFDFicha 
de Referência 
e Contra 
ReferênciaAIH 

Quando esgotado todos os 
meios para continuação 
do tratamento do usuário 
no HRPT, o médico 
preenche o Laudo para 
abertura do processo de 
TFD e imediatamente 
acionar o serviço social 
para abordagem familiar. 
Este laudo serve para 
solicitação de Consulta 
com médico especialista 
ou Leito em outro 
hospital.Obs.: O médico 
deverá especificar quais 
materiais devem ser 
utilizados para 
otransporte do paciente. 

2. Solicitar 
Consulta com 
médico 
especialist a. 

Médico Laudo Médico 
para TFDFicha 
de Referência 
e Contra 
Referência e 
Declaração de 
Transporte 
Aéreo 

O Médico preenche o 
Laudo do TFD em duas 
vias e a Ficha de 
Referência e Contra 
Referência.Obs.: o 
médico deverá preencher 
a Declaração de 
Transporte 
Aéreo.Comunicar serviço 
social para 
acompanhamento do 
processo. 

3. Solicitar 
validação do 
TFD 

Assistente Social - Encaminhar 
documentação para 
validação do 
DiretorTécnico. 

4. Validar TFD Diretor Técnico - Conferir a solicitação de 
TFD, assim como 
materiais a 
seremdisponibilizados 
para o transporte do 
paciente.     

5. Encaminha r 
ao serviço 
Social. 

Enfermeiro e 
Serviço social 

- Após o enfermeiro tirar 
cópia do laudo para 
arquivo de prontuário, o 
mesmo encaminha o 
familiar/responsável 
e/ou o usuário ao serviço 
social 
queverifica/confirma 
com o médico, se 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2117 
 

IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS E FUNCIONAMENTO DE 
EQUIPE INTERDISCIPLINAR 

 

 

necessário, as 
solicitações de exames 
necessários para o TFD. 
Após orienta o usuário/ou 
acompanhante quanto 
aos tramites dobenefício. 

6.Encaminhar 
a Central de 
Regulação 
Municipal ou 
Secretarias de 
Saúde. 

Assistente Social Protocolo 
Serviço Social 

Após a orientação, é 
entregue o processo ao 
acompanhante/ 
responsável devidamente 
protocolado.Obs.: Nos 
casos de municípios de 
gestão plena, o processo 
deverá serencaminhado 
ao município de origem. 

7.Acompanhar o 
processo. 

Assistente Social - •  Após o envio da 
documentação para 
cadastramento na 
Central de Regulação o 
Assistente Social deve 
entrar em contato com a 
central de regulação 
para saber doandamento 
do processo.Obs.: O 
Assistente Social deve 
manter contato com a 
enfermagem, 
comunicando sobre o 
andamento da TFD. 

8.Acionar 
SESGO 
eEnfermagem. 

Assistente Social - •  Após autorização da 
Central de Regulação, o 
Assistente Social deverá 
acionar a enfermagem e a 
SESGO para confirmação 
de vaga. 

9.Confirmar 
vaga no 

Enfermeiro - Acionar o hospital 
dedestino e confirmar a 
liberação do leito.     

hospital 
requerido. 

    •  Obs.: O enfermeiro 
deverá evoluir no 
prontuário do paciente. 

10.Avaliação 
clínica após 
liberação de 
vaga. 

Médico 
Assistente ou 
Diretor 
Clínico/Técnico 

- • O médico assistente 
validará o transporte 
mediante condições 
clínicas do paciente (na 
ausência do médico 
assistente, contatar o 
diretor clínico e/ou 
diretor técnico). 
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11.Solicitar 
transporte. 

Enfermagem - • Solicitar ao Secretário 
da Diretoria, via 
telefone, a compra de 
passagens para o 
responsável pelo 
acompanhamento do 
paciente. 

12.Comprar 
passagem. 

Sec. Diretoria - •  Efetuar compra da 
passagem e contatar a 
enfermagem sobre a data 
e horário do voo. 

13.Solicitar 
transporte ao 
aeroporto. 

Enfermeiro - •  Solicitar ambulância 
para transporte do 
usuário ao aeroporto. 
Quando necessário.Obs.: 
Quando necessário, 
deverá também ligar para 
o SAMU, solicitando o 
transporte do aeroporto 
ao hospital de destino. 

14.Solicitar 
dinheiro para 
despesas. 

Enfermeiro - •  Durante o horário 
comercial, direcionar- se 
à recepção da central 
para retirada de 
recursosfinanceiros.Fora 
do horário comercial, 
direcionar- se à recepção 
da emergência para 
retirada de recursos 
financeiros. 

15.Organizar 
material para 
transporte. 

Enfermeiro - Requisitar a caixa de 
transporte da farmácia, 
levar bala de oxigênio, 
exameslaboratoriais e de     

      •  imagem, raios-X 
(estes exames somente 
serão encaminhados de 
acordo com solicitação 
do médico);Raios-X: 
encaminhar a lâmina e a 
Xerox do Laudo 
Médico;Exames de 
Imagem: solicitar 2ª via 
no Setor de 
Imagem;Exames 
Laboratoriais: Xerox ou 
cópia. 

16.Anotar no 
prontuário. 

Enfermeiro/Téc 
nico 

- •  Realizar 
evolução/relatório de 
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deEnfermagem e 
o Assistente 
Social. 

enfermagem na saída do 
usuário, relatando as 
condições em que o 
mesmo saiu e anexar 
cópia do TFD no 
prontuário.Realizar a 
evolução/relatório de 
enfermagem relatando as 
condições clínicas de 
entrega do usuário e 
anexar no prontuário. 

17.Confirmar 
atendimento 

AssistenteSocial - •  Confirmar 
atendimento do usuário 
em hospital de destino 
registrar no prontuário. 

Os fluxos acima descritos serão implantados após a aprovação da diretoria da 

Policlínica Regional - Unidade Formosa e a SESGO. 
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12 IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 

OUTROS SERVIÇOS 

12.1 Instruções para o funcionamento do serviço social 
com especificação de estrutura, normas e rotinas, 
definidas as áreas de abrangência, horário e 
equipe mínima. 

Art. 196. “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” 

 
O Serviço Social aconteceu no processo sócio-histórico que se dar aos exercícios 

deste profissional, atribuindo valores mediante a postura ética da capacidade de 

operação e em relação a pratica profissional. No âmbito da saúde o assistente 

social apresenta-se como integrante essencial na equipe multiprofissional cabendo 

um papel fundante de analisar, investigar e perceber as mudanças estruturais do 

processo capitalista e as expressões da questão social e suas particularidades. 

A perspectiva de saúde da Constituição de 1988, ao tratar da criação do SUS, 

conduz uma postura estrutural, dinâmica que atenda a necessidade dos usuários. 

Assim, sanar tais ausências é importante que o assistente social reconheça o social, 

econômico e cultural da população que configura a clientela usuárias, inserido 

ações de proteção e recuperação de saúdeA promoção de saúde se faz por meio 

de educação, da adoção de vida saudáveis, do desenvolvimento de aptidões e 

capacidade individuais, da produção em ambiente saudáveis. Está estreitamente 

vinculado, portanto, à eficácia da sociedade em garantir a implantação de política 

de políticas públicas voltadas para a qualidade de vida e o desenvolvimento da 

capacitação de analisar criticamente a realidade e promover a transformação 

positiva dos fatores deter minantes da condição de saúde. 

Nesse sentido, compreende-se que a promoção da saúde perpassa pela integração 

de políticas públicas que propiciem o atendimento integral das necessidade 

humanas, com intuito de garantir a integridade física, psicológica e social do 

indivíduo. 

Legislação Do Serviço SocialA legislação que dispõe sobre a profissão de Serviço 

Social: 

Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993.: Dispõe sobre a profissão de assistente 

social, já com a alteração trazida pela Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010. 
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Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010.:Acrescenta dispositivo à Lei no 8.662, 

de 7 de junho de 1993, para dispor sobre a duração do trabalho do Assistente 

Social. 

Código de Ética Profissional do/a Assistente Social (10ª edição): Texto aprovado 

em 13/3/1993, com as alterações introduzidas pelas Resoluções CFESS nº290/1994, 

293/1994, 333/1996 e 594/2011. 

 
Elaborar a análise do perfil socioeconômico dos usuários, evidenciando as 

condições determinantes e condicionantes de saúde, com vistas a possibilitar a 

formulação de estratégias de intervenção por meio da análise da situação 

socioeconômica (habitacional, trabalhista e previdência) e familiar dos usuários, 

bem como promover o bem estar físico, mental e social. Com condutas 

humanizadas e planejamento das atividades diárias. 

 
O Serviço Social é uma profissão que visa compreender e reconhecer as políticas 

sociais como o direito social e sua garantia como dever do Estado. As atribuições 

do assistente social na área da saúde e como apresenta as demandas cotidianas, e 

tem por finalidade: 

l. Contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas 

decisões institucionais, 

II. Garantir plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências 

das situações apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos 

usuários, mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças individuais dos 

profissionais, resguardados os princípios do Código de Ética do profissional do 

Serviço Social. 

III. Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço 

institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos 

usuários.IV. Devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários 

no sentido de que estes possam usá-los para o fortalecimento dos seus interesses, 

V. Informar à população usuária sobre a utilização de materiais de registro 

audiovisual e pesquisas a elas referentes e a forma n da -sistematização dos dado s 

obtidos. 

Vl. Fornecer à população usuária, quando solicitado, informações concernentes ao 

trabalho desenvolvido pelo Serviço Social e as Suas conélus5es, resguardado o sigilo 

profissional. 

VII. Contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação 

com os usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços 
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VIII. Esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, sobre os Objetivos e a amplitude 

de sua atuação profissional. 

O Serviço Social da Unidade está subordinado ao Diretor Técnico, e será executado 

por profissionais habilitados no CRESS-GO, com qualificações pertinentes e 

autonomia profissional. 

 
• Prestar atendimento aos usuários da Policlínica Regional - Unidade Formosa nas 

demandas espontâneas em situações de vulnerabilidade social, contribuindo para 
a melhoria da qualidade de vida destes, no resgate da autonomia e afirmação dos 
direitos sociais. 

• Identificar as demandas apresentadas pelos usuários e propiciar ações que os 
envolva na promoção, proteção e recuperação da saúde. 

• Apresentar os procedimentos em questão visando dar resolutividade as demandas 
apresentadas pelos usuários da Policlínica Regional - Unidade Formosa. Os 
benefícios e serviços devem ser amplamente divulgados e promovidos. Todos têm 
acesso aos direitos, sem discriminação. 

12.1.4.1 Normas 

Na rotina da unidade, o profissional Assistente Social deverá: 

• Respeitar os princípios éticos da sua profissão, observando normas, rotinas e 
diretrizes técnico-administrativas da unidade. 

• Realizar os atendimentos com base nos Protocolos Assistenciais e Procedimentos 
Operacionais Padrão (POP s) estabelecidos na unidade, cabendo ao profissional 
determinar ou eleger os processos adequados a cada paciente. 

• Garantir a plena informação sobre as possibilidades e consequências das situações 
apresentadas, respeitando as decisões do usuário, mesmo que sejam contrárias aos 
seus valores e às suas crenças individuais. 

• Empenhar-se na eliminação de todas as formas de preconceito, exercendo suas 
atividades sem discriminação por questões de inserção de classe social, gênero, 
etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e 
condição física. 

• Abster-se de assumir responsabilidade por atividades para as quais não esteja 
capacitado/a pessoal e tecnicamente. 

• Participar, sempre que possível, da prática profissional interdisciplinar; e respeitar 
as normas e princípios éticos das outras categorias. 

RotinasO Serviço Social é composto por profissionais que realizam atendimento aos 

usuários (pacientes, familiares e acompanhantes) e a rede de apoio social, nos 

seguintes serviços: Clínica médica, clinica cirúrgica, clínica pediátrica, obstetrícia, 

pronto socorro, observação COVID, ambulatório médico, UTI e eletivos. É um 

trabalho que necessita de continuidade de orientações junto aos pacientes e 

acompanhantes com acompanhamento de perto junto ao paciente elaborando a 

análise do perfil socioeconômico dos usuários, evidenciando as condições 

determinantes e condicionantes de saúde, com vistas a possibilitar a formulação 

de estratégias de intervenção por meio da análise da situação socioeconômica 

(habitacional, trabalhista e previdência) e familiar dos usuários, bem como 

promover o bem estar físico, mental e social. Com condutas humanizadas e 
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planejamento das atividades diárias, evoluído parar análise de estudos planejando, 

executando e avaliando as pesquisas que contribui a realidade social das ações 

assistenciais da unidade. 

O trabalho será realizado em sintonia com as equipes médicas e multiprofissional 

e obedecerá a seguinte rotina de atendimentos: 

• Visitar os pacientes, visando à resolução de problemas sociais e o fornecimento de 
orientações e esclarecimentos acerca das normas e rotinas da Policlínica Regional 
- Unidade Formosa ; 

• Construir o perfil socioeconômico dos usuários e familiares (habitacional, 
trabalhista e previdenciária) com a finalidade de subsidiar a prática dos demais 
profissionais de saúde. 

• Providenciar a localização de familiares de pacientes . 

• Orientar os pacientes e familiares/acompanhantes no sentido de identificar 
recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento das suas demandas sociais. 

• Elaborar estudos socioeconômicos dos usuários e suas famílias, com vistas a 
subsidiar a construção de laudos e pareceres sociais na perspectiva de garantia de 
direitos e de acesso aos serviços sociais e de saúde. 

• Facilitar e possibilitar o acesso dos usuários aos serviços na esfera da seguridade 
social. 

• Conhecer a realidade do usuário por meio da realização de visitas domiciliares, 
quando avaliada a necessidade pelo profissional do Serviço Social, procurando não 
invadir a privacidade dos mesmos e esclarecendo os seus objetivos profissionais;  

• Conhecer e mobilizar a rede de serviços, tendo por objetivo viabilizar os direitos 
sociais por meio de visitas institucionais, quando avaliada a necessidade pelo 
Serviço Social. 

• Fortalecer os vínculos familiares, na perspectiva de incentivar o usuário e sua 
família a se tornarem sujeitos do processo de promoção, proteção, prevenção, 
recuperação e reabilitação da saúde. 

• Acompanhar os pacientes com alta médica, mas sem condições de alta social (casos 
de pessoas sem vínculos familiares, como moradores de rua, pacientes com 
necessidades especiais, entre outros). 

• Realizar a notificação às autoridades competentes, frente a uma situação 
constatada e/ou suspeita de violência a crianças, adolescentes, idosos, mulheres e 
pessoas com deficiência. 

• Promover, participar e/ou realizar pesquisas científicas e profissional com os 
demais profissionais que realizam atividades dessa natureza; 

12.1.4.2 Área de Abrangência 

O assistente social ao compor o quadro de profissionais da Policlínica Regional - 

Unidade Formosa , incidirá por meio dos diferentes processos de trabalho, nos 

determinantes sociais que impactam na saúde do usuário. Neste sentido, será 

definido cinco eixos de intervenção: 

• No acolhimento aos usuários pela equipe multiprofissional: será possível a 
identificação das demandas sociais para encaminhamento à avaliação do Serviço 
Social. 

• A vinculação com equipe de saúde: o Serviço Social atuará junto à equipe 
multiprofissional durante o processo de acompanhamento de pacientes e 
familiares. 
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• A humanização nas relações: a partir do momento em que a equipe de saúde terá 
a possibilidade de analisar e avaliar o paciente num contexto geral, sem levar em 
consideração somente a sua patologia, o atendimento e planejamento das ações 
proporcionarão a humanização nas relações institucionais, e consequentemente da 
equipe. 

• No atendimento o Serviço Social identificará junto com a equipe da unidade, as 
expressões da questão social, nas demandas que incidem na situação de trauma, 
ou seja, situações que envolvem a violência, a vulnerabilidade social, o 
desemprego, a drogadição, as condições de moradia que exponham o sujeito ao 
risco social e/ou pessoal. 

• O Serviço Social cuidará para que o paciente e sua família possam receber 
orientações condizentes às suas necessidades. A gama de demandas necessárias 
para a continuidade dos cuidados iniciados na unidade de saúde, serão 
encaminhadas e orientadas pelo Serviço Social, buscando reforçar a autonomia do 
usuário ou articulando a continuidade do cuidado com os demais pontos de atenção 
da Rede de Atenção à Saúde. 

• A dinâmica do Serviço Social na unidade ocorrerá sempre através da aplicação do 
Procedimento Operacional Padrão (POP) e o Protocolo Assistencial a serem 
elaborados, os quais subsidiarão e nortearão o trabalho profissional no âmbito da 
Policlínica Regional - Unidade Formosa . Os mesmos descreverão detalhadamente 
as rotinas, no entanto, deverão periodicamente sofrer alterações em decorrência 
de novos processos de trabalho e de adequações às legislações e políticas públicas 
vigentes. 

12.1.4.3 Equipe Mínima 

• O Serviço Social integrará o corpo de profissionais da Policlínica Regional - Unidade 
Formosa , com uma equipe formada 02(dois) Assistentes Sociais e realizarão 
atendimento aos usuários, familiares/rede de apoio social, com 02(dois) 
profissionais (de 2ª à 6ª), sendo 1 (um) no período matutino (7:00 às 13:00) e 1 (um) 
no período vespertino (13:00 às 19:00)Patrícia Gonçalves da Silva 

a. Cargo: Assistente social hospitalar 
b. Titulação: Pós-graduanda em Saúde Pública e gestão hospitalar 
c. Registro profissional: CRESS-GO 6581 
d. Responsável técnicaEdna Maria da SilvaCargo: Assistente social hospitalar 
e. Titulação: Pós-graduanda em gestão de políticas públicas 
f. Registro profissional: CRESS-GO 7201 

12.1.4.4 Modelo de escala 
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12.1.4.5 Horário de funcionamento da área/serviço 

7h às 19 h de segunda a sexta-feira em dois turnos de 6 h (7 às 13 h e 13 às 19 

h).Estruturação do Serviço Social está implantada desde da inauguração da 

Policlínica Regional - Unidade Formosa, e composto por três Seções.  

São elas: 

1-Seção de Planejamento e Educação Continuada, instância responsável 

organização de atividades acadêmicas para a qualificação da equipe. 

2-Seção de Pacientes Internos. Esta Seção é responsável por encaminhar toda 

demanda do usuário hospitalizado; 

3- Seção de Pacientes Externos, responsável pelo atendimento da demanda oriunda 

de usuários da Emergência, do Ambulatório e da Radioterapia. 

12.1.4.6 Estruturas Físicas e Equipamentos Necessários 

• Sala para acolhimento/atendimento; 

• Computador; 

• Mesa e cadeira; 

• Telefone; 

• Ficha social; 

• Caneta; 

• Prancheta; 

• Papel. 

Sala da Assistência Social 

Sala de formalizar estratégias de intervenção profissional e subsidiar a equipe de 

saúde quanto as informações sociais dos usuários por meio do registro no 

prontuário único, resguardadas as informações sigilosas que é registradas em 

material exclusivo do assistente social. 

A sala fica junto com a equipe da multidisciplinar onde a assistente social elabora 

estudos socioeconômico dos usuários e suas famílias. 

 

12.1.4.7 Insumos 

Os produtos de higiene pessoal são distribuídos nos setores internos da unidade. 

São eles: 

• Enfermaria Pronto Atendimento; 

• Enfermaria Observação COVID; 

• Enfermaria de Internação; 

• UTI COVID; 

• Farmácia; 

• Lavanderia. 
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Os produtos distribuídos são: 

• Shampoo; 

• Sabonete líquido; 

• Condicionador; 

• Hidrante corporal;Desodorante; 

• Escova de dente; 

• Creme dental; 

• Pente para cabelo; 

• Antisséptico bucal; 

• Talco; 

• Clorexidina 0,12%; 

• Sugadores odontológicos. 

12.1.4.8 Fluxo de Atendimento de violência à criança e adolecente. 
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Atendimento de violência a mulher. 
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12.1.4.9 Atendimento ao idoso vitima de violência. 

 

12 – SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

SETOR TAREFA PERIGO/RISCO BARREIRA CLIENTE 
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Enfermaria/clinica  Realizar 

visita beira 

leito 

Ausência de 

suporte 

assistencial 

Visita de 

rotina  

Usuário do 

SUS 

Enfermaria Pronto 

Socorro 

Solicitar 

atendimento 

Assistência ao 

usuário e a 

família 

Seguir o 

fluxo de 

solicitação 

Usuário do 

SUS 

Leitos de 

observação COVID 

Solicitar 

atendimento 

Assistência ao 

paciente e a 

família 

Seguir o 

fluxo de 

solicitação 

Usuário do 

SUS 

Leitos Críticos  Realizar 

visita de 

rotina  

Assistência ao 

paciente e a 

família 

Manter 

rotina de 

visita diária 

Usuário do 

SUS 

 
Todos os dias de atendimentos são realizadas visitas beira leitos e em seguida 

realizamos as intervenções necessárias e concluindo com as evoluções diárias nos 

prontuários, são realizados acolhimentos, escuta qualificada com pacientes, 

acompanhantes e familiares prestando orientações previdenciárias, segurança dos 

pacientes, os deveres do acompanhante, horários de visitas e trocas de 

acompanhantes a pacientes em período de internação, entregamos pertences dos 

pacientes aos familiares dos paciente do leito crítico e o reconhecimento de corpo 

com os familiares 

• POP Encaminhamento de demandas; 

• POP Encaminhamento de pacientes ao leito; 

• POP Assistência à família pós óbito; 

• POP Acolhimento ambulatorial. 

• POP Atendimento de violência à criança e adolescente; 

• POP Atendimento a mulheres vítima de violência; 

• POP Atendimento ao idoso vítima de violência; 

• POP Atendimento aos presidiários; 

• POP Atendimento ao deficiente físico e mental. 

 
Segue abaixo os títulos dos Documentos Internos exigentes para o bom 

funcionamento do setor: 

• Avaliação Social nos Leitos; 

• Ficha de Avaliação Social; 

• Passagem de Plantão Social; 

• Termo de Consentimento; 

• Termo de Acompanhante; 
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12.1.7.1 Gestão de Custos 

A ferramenta de gestão utilizada para gestão de custos é Planisa, abaxio 

demonstração do relatório mensal dos serviços executados. 



 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2131 
 

IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTROS 
SERVIÇOS 

 

 

 

 
 ABEPSS. Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Diretrizes 

Curriculares do Curso de Serviço Social. In Cadernos ABESS nº7. São Paulo, Cortez 

Editora, 1997. 
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 BOSCHETTI, Ivanete. O SUAS e a Seguridade Social. In CNAS/MDS. Caderno de 

Textos da V Conferência Nacional de Assistência Social. Brasília, novembro, 

2005.BRASIL. Presidência da República. Lei 8.662. Dispõe sobre a profissão de 

assistente social e dá outras providências. Brasília, 7 de junho de 1993. CONSELHO 

FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. Resolução CFESS nº273/93. Institui o Código de Ética 

Profissional dos Assistentes Sociais. 13 de março de 1993 

 Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Série: 

TRABALHO E PROJETO PROFISSIONAL NAS POLÍTICAS SOCIAIS, Brasília – 2010. 

 CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL Lei de Regulamentação da Profissão de  

Assistente Social. Lei nº 8662, de 07 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de 

Assistente Social e dá outras providências. Código de Ética Profissional dos 

Assistentes Sociais, aprovado em 13 de março de 1993, com as alterações 

introduzidas pelas Resoluções CFESS (Conselho Federal de Serviço Social), 

nº290/94, 293/94, 333/96 e 594/11. 

 Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Série: 

TRABALHO E PROJETO PROFISSIONAL NAS POLÍTICAS SOCIAIS, Brasília – 2010; 

Revista Serviço Social e Saúde, UNICAMP Campinas, V, IX, nº10, Dez.2010 - 

Acolhimento e Serviço Social: Contribuição para a Discussão das Ações Profissionais 

no Campo da Saúde; 

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL Lei de Regulamentação da Profissão de 

Assistente Social. Lei nº 8662, de 07 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de 

Assistente Social e dá outras providências. CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL 

Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social. Lei nº 8662, de 07 de 

junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras 

providências. http://www.who.int/eportuguese/publications/pt/ Organização 

Mundial da Saúde. 

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

 
Surge como uma nova estratégia de atenção à saúde e de reorientação do modelo 

de assistência, com o objetivo refletir sobre a relação entre integralidade na rede 

de assistência a saúde e a composição das equipes multiprofissionais, e envolvem 

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução 

de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de 

práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, caracterizando as 

possibilidades de atuação e contribuições de outros profissionais de saúde. Em 

busca da integralidade e as relações entre a composição das equipes e os desafios 

de sua implementação. 

http://www.who.int/eportuguese/publications/pt/


 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2133 
 

IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTROS 
SERVIÇOS 

 

 

A equipe multiprofissional, caracterizada nesta proposta, inclui profissionais como 

assistentes sociais, farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, 

fisioterapeutas, dentre outros. Onde as experiências são importantes para o 

desenvolvimento de uma prática interdisciplinar, que geralmente não recebe a 

ênfase necessária nos cursos de graduação. Além disso, os programas incentivados 

pelo Ministério da Saúde, abrem espaço para novas conquistas na qualificação da 

assistência à saúde no Brasil. A possibilidade de experienciar o trabalho em equipe 

multiprofissional e a interdisciplinaridade capacitam os profissionais para a 

mudança no modelo assistencial, tanto os que já atuam no serviço público, quanto 

os que ainda não. 

A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas 

que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, 

desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, 

realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território 

definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. 

12.2.1.1 Objetivos 

• Mobilizar atores para o processo de reflexão, problematização e qualificação dos 
profissionais, considerando o processo formativo e de mobilização. 

• Fomentar a realização do trabalho em equipe pelos profissionais das equipes 
multiprofissionais, incorporando e ampliando o apoio matricial na atenção básica.  

• Apoiar e ofertar ferramentas para a implantação e implementação das equipes 
multiprofissionais em consonância com as estratégias e diretrizes da Política 
Nacional de Atenção Básica. 

• Avançar na concretização das práticas de apoio matricial na atenção básica. 

• Fomentar intervenções pactuadas e contextualizadas nos territórios das equipes 
multiprofissionais 

Equipe Multiprofissional:  

O objetivo da Policlínica é oferecer qualidade e eficácia na assistência por meio 

de titulação apropriada do profissional, abordagem integral do processo saúde-

doença, tempo médio de consulta adequado, atuação multiprofissional e 

interdisciplinar, ênfase nas ações educativas e no autocuidado, projeto 

terapêutico individualizado, estratificação do risco do paciente, considerando o 

usuário como protagonista do plano de cuidado. 

Desta forma a Policlínica trabalhará tendo como eixo assistencial principal as 

linhas de cuidados, que têm como conceito estruturante: 

“o conjunto de saberes, tecnologias e recursos necessários ao 
enfrentamento de determinado risco, agravo ou condições 

específicas do ciclo de vida, a ser ofertado de forma articulada 
por um dado sistema de saúde, com base em protocolos clínicos”. 
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A equipe multiprofissional, que irá compor o quadro clínico da Policlínica deverá 

ter abrangência ampla, percorrendo todas as linhas de cuidado estruturantes, bem 

como permitir uma assistência adequada durante todo ciclo de vida. 

12.2.1.2 Implantação das Equipes Multiprofissionais: 

Do planejamento à organização e pactuação inicial do trabalho das equipes 

multiprofissionais envolvem: 

• Ferramentas, práticas e intervenções compartilhadas:  

• consulta compartilhada, 

• Projeto terapêutico singular,  

• trabalho com grupos 

• Gestão do cuidado em redes de atenção à saúde 

• Monitoramento e avaliação do processo de trabalho 

 

12.2.2.1 Legislação 

DECRETO LEI N. 938, DE 13 DE OUTUBRO DE 1969: Provê sôbre as profissões de 

fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, e dá outras providências 

LEI N. 6.316 – DE 17 DE DEZEMBRO DE 1975: Cria o Conselho Federal e os 

Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e dá outras 

providências. 

LEI No 8.856, DE 1º DE MARÇO DE 1994:Fixa a Jornada de Trabalho dos 

Profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. 

DECRETO Nº 90.640, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1984: Inclui categoria funcional no 

Grupo-Outras Atividades de Nível Superior a que se refere a Lei nº 5.645, de 10 de 

dezembro de 1970, e dá outras providências. 

Resolução COFFITO Nº 444 DE 26/04/2014: Altera a Resolução COFFITO n° 

387/2011, que fixa e estabelece os Parâmetros Assistenciais Fisioterapêuticos nas 

diversas modalidades prestadas pelo fisioterapeuta. 

Resoluções do COFFITO 

12.2.2.2 Objetivos: 

O serviço de fisioterapia atua com o diagnóstico, tratamento e prevenção de 

doenças e outras questões ligadas ao bem-estar do corpo e à mobilidade. Com o 

tratamento adequado, é possível preservar, manter e principalmente reabilitar a 

saúde dos indivíduos. Há aqueles, no entanto, que necessitam de cuidados 

específicos ou individualizados, esses pacientes são encaminhados para 

a fisioterapia ambulatorial. 
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A assistência especializada em fisioterapia no formato ambulatorial encontra-se 

no nível secundário de atenção, onde é prestado o atendimento à população que 

necessite de uma reabilitação física através de intervenções com recursos 

tecnológicos de maior densidade. 

O atendimento em policlínica, oferece atendimento exclusivo e diferenciado para 

pacientes com problemas neurológicos, com comprometimento 

cardiorrespiratório, que necessitam de cuidados ortopédicos, pediátricos, e outras 

patologias que se enquadram em cuidados intermediários. A modalidade deste 

atendimento atende as demandas, oriundas, de agendamento via Complexo 

Regulador Estadual, ofertado para a macrorregião, na qual a policlínica está 

inserida, e também de origem das múltiplas especialidades médicas ofertadas pela 

policlínica, e não compreende internação – como em um hospital – já que atende 

casos de média e pequena complexidade. 

O tratamento é realizado de forma contínua e prolongada. os fisioterapeutas que 

atuam em policlínicas , integram as equipes multiprofissionais, e devem estar 

aptos a oferecer terapias especializadas, como manuais e manipulativas, 

enquadradas em osteopatia, quiropraxia, crochetagem, cadeias musculares, 

terapias de reeducação postural, acupuntura, entre outras práticas. 

12.2.2.3 Normas 

• Para a atuação nas diferentes áreas, os profissionais deverão comprovar habilitação 
para realizar o diagnóstico dos distúrbios cinético-funcionais, prognóstico, 
prescrição, intervenção e alta, com responsabilidade, ética e autonomia, de forma 
a garantir a eficiência, qualidade e segurança para o paciente. 

• Para prestar a assistência fisioterapêutica, o profissional deverá respeitar os 
princípios da bioética, observando normas, rotinas e diretrizes técnico- 
administrativas da unidade. 

• A Fisioterapia motora e respiratória intra hospitalar será realizada com base nos 
protocolos assistenciais e Procedimentos Operacionais Padrão (POP s), cabendo ao 
Fisioterapeuta determinar ou eleger a intervenção adequada a cada paciente. 

Constituem-se deveres fundamentais do fisioterapeuta, segundo sua área e 

atribuição específica: 

I – assumir responsabilidade técnica por serviço de Fisioterapia, em caráter de 

urgência, quando designado ou quando for o único profissional do setor, atendendo 

a Resolução específica; 

II – exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e obedecer aos preceitos 

da ética profissional, da moral, do civismo e das leis em vigor, preservando a 

honra, o prestígio e as tradições de sua profissão; 

III – utilizar todos os conhecimentos técnico-científicos a seu alcance e aprimorá-

los contínua e permanentemente, para promover a saúde e prevenir condições que 

impliquem em perda da qualidade da vida do ser humano; 

https://www.secad.com.br/blog/fisioterapia/fisioterapia-pediatrica/
https://www.secad.com.br/blog/fisioterapia/acupuntura-disfuncao-musculoesqueletica/
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IV – manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de 

sua atividade profissional e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua 

direção, salvo situações previstas em lei; 

V – colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de 

guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem pessoal 

incompatível com o princípio de bioética de justiça; 

VI – oferecer ou divulgar seus serviços profissionais de forma compatível com a 

dignidade da profissão e a leal concorrência; 

VII – cumprir os Parâmetros Assistenciais e o Referencial Nacional de 

Procedimentos Fisioterapêuticos normatizados pelo COFFITO. 

VIII – cumprir e fazer cumprir os preceitos contidos no Código de Etica, 

independente da função ou cargo que ocupa, e levar ao conhecimento do Conselho 

Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional o ato atentatório a qualquer de 

seus dispositivos, salvo as situações previstas em legislação específica. 

12.2.2.4 Rotinas 

A equipe de fisioterapia oferecerá atendimento diferenciado e individualizado a 

pacientes clínicos, em cuidados paliativos, adultos, pediátricos e geriátricos.Foi 

criada para classificação e ordenação dos diagnósticos clínicos encaminhados, do 

tipo de tratamento médico realizado e da situação de saúde do usuário, em 

subcategorias hierarquizadas, através da adaptação dos Parâmetros de Assistência 

Fisioterapêutica Ambulatorial e da adoção de alguns critérios por categoria do 

nível de complexidade da morbidade: 

• Baixa complexidade: paciente que necessite de cuidados mínimos, autossuficiente 
nas necessidades humanas básicas, portador de morbidades decorrentes de 
alterações biomecânicas por uso excessivo ou por processos inflamatórios e doenças 
degenerativas ou crônicas, que não demandem de tecnologias de alta densidade 
para tratamento.Média complexidade: paciente que necessite de cuidados 
intermediários, autossuficiente ou com parcial dependência nas necessidades 
humanas básicas, portador de fraturas tratadas conservadoramente, lesões do 
sistema nervoso central e/ou periférico, distúrbio neuro-cinético-funcional pós 
tratamento conservador, pós intervenção cirúrgica tardia e/ou que necessite de 
tecnologias de alta complexidade e densidade para tratamento.Alta complexidade: 
paciente que necessite de cuidados intermediários, autossuficiente ou com 
parcial/total dependência nas necessidades humanas básicas, orientado, e com 
histórico de intervenção cirúrgica recente.. 

O trabalho será realizado em sintonia com as equipes médicas e multiprofissional, 

realizando discussões, compartilhando o conhecimento e unificando o tratamento, 

o que permitirá maior eficiência ao serviço prestado. 

O serviço da fisioterapia obedecerá a seguinte rotina de atendimentos: 

• Avaliação fisioterapêutica do estado funcional do paciente a partir da patologia 
clínica intercorrente, dos exames laboratoriais e de imagens, da anamnese 
funcional, do exame de cinestesia, da funcionalidade e do sinergismo das estruturas 
anatômicas envolvidas; 
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• Realizar o correto registro em prontuário do paciente das condutas e práticas 
fisioterapêuticas prestadas aos pacientes. 

• Integrar às equipes multidisciplinares da unidade, participando plenamente da 
atenção prestada ao paciente e solicitando pareceres técnicos especializados de 
outros profissionais de saúde, sempre que necessário. 

• Promover o tratamento de disfunções musculoesqueléticas com aporte de 
aparelhos eletrotermofototerápicos – LASER, TENS, FES, Corrente-Russa e 
Crioterapia. 

• Participar e/ou realizar de pesquisas científicas em sua área de atuação e colaborar 
com os demais profissionais que realizam atividades desta natureza. 

• Participar das práticas de educação continuada na Instituição, tais como Estágios 
supervisionados e Serviço de Residência, dentro do âmbito da Fisioterapia. 

• Colaborar, quando solicitado, na análise dos fatores ambientais e desenvolvimento 
de programas coletivos contributivos à diminuição/redução dos riscos de acidente 
de trabalho, bem como promover ações terapêuticas preventivas à instalação de 
incapacidade laborativa. 

• Participar do planejamento e execução de treinamentos e reciclagens de recursos 
humanos em saúde, bem como motivar a participação da equipe em atividades 
complementares à formação profissional; 

• Participar de comissões técnicas de padronização/regulamentação de 
procedimentos relacionados à Fisioterapia; 

• Cabe ao fisioterapeuta reencaminhar ao médico responsável para reavaliação 
clínica e acompanhamento do caso através da contra-referência, justificando a alta 
fisioterapêutica ou a necessidade de continuação do tratamento. 

Avaliação 

A anamnese, é uma investigação sobre tudo relacionado ao quadro clínico do 

paciente. Por exemplo: 

• Motivo de o paciente ter procurado um médico; 

• Histórico da doença, sendo seu início, causa, sintomas e a sua evolução; 

• Histórico de outras doenças já ocorridas, mesmo que sem ligações; 

• Histórico familiar e social – trabalho, local onde vive, consumo de álcool e drogas, 
práticas físicas, medicamentos usados. 

Em seguida, será realizado um exame físico para avaliar todos os possíveis sintomas 

e/ou sinais a seguir: 

• Frequência respiratória e cardíaca; 

• Pressão arterial; 

• Temperatura da pele e sua coloração; 

• Saturação de oxigênio; 

• Vômitos, dores no peito, fadiga, cefaleia, espasmos, tremores e fasciculação; 

• Coriza e/ou sangramentos nasais. 

Posteriormente, será realizada a inspeção do tórax. Sendo assim, direcionada para 

a observação e determinação do tipo e os seus movimentos respiratórios. 
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• Tonel ou Globoso: comum em casos que acabam resultando em obstrução do fluxo 
aéreo. Ou seja, asma crônica, bronquiectasia e enfisema pulmonar. 

• Quilha de Navio ou Peito de Pombo: protusão do osso esterno acentuada, sendo 
adquirida ou por motivos congênitos. 

• Carinado ou Escarvado: nos quais, o paciente possui depressão dos arcos costais 
anteriores, que se projetam a frente do esterno. 

Logo em seguida, o exame de palpação no qual, procura-se edemas ou enfisemas 

que possam ser apresentados pelo paciente. 

Esse tipo de exame é feito pelas próprias mãos do fisioterapeuta. Portanto, deve 

ser preciso, detalhado e cuidadoso, em toque e na busca. 

Após todos esses exames presentes na avaliação do paciente. Será realizada a 

auscultura pulmonar, ou seja, um exame que é feito para identificar possíveis 

sonos anormais em vias aéreas e nos pulmões: 

• Sons comuns: respiração brônquica, som traqueal e murmúrio vesicular; 

• Sons incomuns: sendo aqueles que indicam patologias, como a cornagem 
(estreitamento das vias aéreas superiores), sibilos (broncoespasmo), roncos 
(secreção acumulada) e estertores (líquido na região pulmonar). 

Planejamento do Serviço da Fisioterapia: 

O processo de criação do tratamento fisioterapêutico, o planejamento, que é 

realizado por meio da queixa principal do paciente, e dos objetivos que o 

fisioterapeuta irá traçar. Dessa forma, o planejamento irá determinar o que ser 

realizado em cada sessão. 

Visando cada dia de internação do paciente. Mas, sempre traçados a curto prazo, 

para serem realizados antes de sua alta. 

Deve-se ser planejada as sessões de forma complementar, assim, tornando mais 

fácil o alcance dos objetivos determinados. 

Evolução do Paciente 

Ao final de cada sessão realizada, o fisioterapeuta deve preencher a ficha de 

evolução. Da seguinte forma: 

• O que foi realizado durante a sessão; 

• Todos os possíveis parâmetros que foram alterados nesta. 

As anotações permitem acompanhar o processo de reabilitação de cada paciente, 

bem como, permite a todos os profissionais envolvidos. Tratar o paciente de forma 

correta, de acordo com aquilo que foi planejado para seu tratamento. 

Rotina da Fisioterapia com Equipe Multidisciplinar 

• Participar e promover atividades de treinamento operacional e de educação 
continuada, garantindo a atualização dos colaboradores do setor e equipe a 
assistencial quando necessário; 
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• Orientações fisioterapêuticas de acordo com quadro clínico ao paciente, a família 
ou o responsável legal e a equipe de enfermagem, quanto ao período após a alta 
hospitalar; 

• Participar das comissões designadas pela administração, como terapia nutricional 
e multidisciplinar, revisão de prontuários, segurança do paciente e SCIH;  

• Participar diariamente das visitas multidisciplinar, interagindo com a equipe 
multiprofissional, definindo com esta sempre que pertinente os procedimentos 
complementares à parte física e respiratória do paciente; 

12.2.2.5 Áreas de abrangência 

O serviço da fisioterapia hospitalar se destina a atuação direta com nas diversas 

multi-especialidades serão atendidos pela Equipe de Fisioterapia a partir de 

resposta de parecer, solicitada pelo médico e equipe multidisciplinar envolvida no 

cuidado do paciente, bem como participará das visitas multidisciplinares. Assim, 

esse fluxo permitirá atendimento e acompanhamento aos pacientes de maior grau 

de complexidade com necessidade de intervenção fisioterapêutica e possibilitará 

adequação da equipe. 

12.2.2.6 Equipe Mínima 

O Serviço de Fisioterapia integrará o corpo de profissionais da policlínica, com uma 

equipe formada por 02 (dois) profissionais (de 2ª à 6ª), sendo 01 (um) no período 

matutino (7:00 às 13:00) e 01 (um) no período vespertino (13:00 às 19:00), para 

atendimento ambulatorial  

12.2.2.7 Horário de funcionamento  

7 h às 19 h de segunda a sexta-feira em dois turnos de 6 h (7 às 13 h e 13 às 19 h). 
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“O psicólogo contribui com a mediação da comunicação, visando o 
acolhimento e a compreensão das informações. A subjetividade do 
paciente, dos seus familiares, as suas formas de compreender e de 

dar significado às experiências vividas ao longo do processo de 
adoecimento e internação são importantes subsídios para a 
atuação do psicólogo” – Vanessa Pinheiro, Psicóloga (CRP 

12/16330). 

12.2.3.1 Legislação 

LEI Nº 4.119, DE 27 DE AGOSTO DE 1962: Parte vetada pelo Presidente da 

República e mantida pelo Congresso Nacional, do Projeto que se transformou na 

Lei nº 4.119,de 27 de agôsto de 1962 (que dispõe sôbre os cursos de formação em 

Psicologia e regulamenta a profissão de Psicologista. 
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LEI No 5.766, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971: Cria o Conselho Federal e os 

Conselhos Regionais de Psicologia e dá outras providências. 

DECRETO N.º 79.822 – DE 17 DE JUNHO DE 1977: Regulamenta a Lei n.º 5.766, 

de dezembro de 1971, que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 

Psicologia e dá outras providências. 

Resoluções pelo Conselho Regional de Psicologia de Goiás — CRP e notas 

técnicas 

RESOLUÇÃO CFP Nº 10/2005: Aprova o Código de Ética Profissional do Psicólogo. 

12.2.3.2 Objetivos 

O serviço da psicologia tem o objetivo de promover a atenção total ao paciente e 

à sua história de vida, na policlínica este atendimento, o psicólogo realiza a 

avaliação e o acompanhamento de pacientes clínicos. 

Durante a avaliação psicológica são coletadas informações sobre a história clínica 

pregressa, histórico de saúde mental e rede de apoio do paciente. Assim, o 

psicólogo estabelece condutas para auxiliar o paciente nos aspectos de maior 

vulnerabilidade. 

Destacamos as intervenções mais recorrentes: 

• Promover acolhimento e suporte emocional aos pacientes e familiares; 

• Identificar motivações e dificuldades na adesão ao tratamento proposto pela 
equipe; 

• Auxiliar na compreensão e assimilação da condição clínica, diagnóstico e 
tratamento; 

• Identificar e fortalecer recursos de enfrentamento; 

• Realizar preparação psicológica para cirurgia; 

• Auxiliar a equipe multiprofissional no cuidado integral ao paciente; 

• Auxiliar no processo de cuidados paliativos; 

12.2.3.3 Normas 

O Serviço de Psicologia da policlínica, está subordinado ao Diretor Técnico, e será 

executado por profissionais habilitados no CRP, com qualificações pertinentes e 

autonomia profissional, e tem conjunto de normas a serem seguidas pelo psicólogo 

que são: 

a) Valorizar os princípios fundamentais como grandes eixos que devem orientar a 

relação do psicólogo com a sociedade, a profissão, as entidades profissionais e a 

ciência, pois esses eixos atravessam todas as práticas e estas demandam uma 

contínua reflexão sobre o contexto social e institucional. 

b) Abrir espaço para a discussão, pelo psicólogo, dos limites e interseções relativos 

aos direitos individuais e coletivos, questão crucial para as relações que estabelece 

com a sociedade, os colegas de profissão e os usuários ou beneficiários dos seus 

serviços. 
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c) Contemplar a diversidade que configura o exercício da profissão e a crescente 

inserção do psicólogo em contextos institucionais e em equipes multiprofissionais. 

d) Estimular reflexões que considerem a profissão como um todo e não em suas 

práticas particulares, uma vez que os principais dilemas éticos não se restringem 

a práticas específicas e surgem em quaisquer contextos de atuação. 

A integração dos serviços de psicologia, com a equipe 
multidisciplinar, propicia que o psicólogo evidencie a importância 
da valorização do conjunto dos aspectos emocionais do indivíduo, 

não fragmentada, mas como um todo, como um ser 
biopsicossocioespiritual com o direito inalienável à dignidade e 

respeito.A trajetória de atendimento do indivíduo que definirá o 
enfoque de seu atendimento psicológico, que poderá ser pré ou 
pós-operatório, ambulatorial, ou de enfermaria. É através desta 

consideração que o trabalho do psicólogo será delineado e 
implementado, considerando as necessidades individuais da 

pessoa. 

12.2.3.4 Rotinas 

A equipe de psicologia fará atendimento diferenciado e individualizado a pacientes 

clínicos, em cuidados paliativos, adultos, pediátricos e geriátricos. 

O trabalho será realizado em sintonia com as equipes médicas e multiprofissional, 

realizando discussões, compartilhando o conhecimento e unificando o tratamento, 

o que permitirá maior eficiência ao serviço prestado. 

O trabalho do psicólogo é especificamente direcionado ao restabelecimento do 

estado de saúde do doente ou, ao controle dos sintomas que comprometem bem-

estar do paciente. Ainda segundo esse mesmo autor existem seis tarefas básicas 

do psicólogo: 

• A função de coordenação, relacionadas às atividades com os funcionários da 
instituição. 

• A função de auxílio à adaptação, intervindo na qualidade do processo de adaptação 
e recuperação do paciente internado. 

• A função de Inter consulta: Auxiliando outros profissionais a lidarem com o 
paciente. 

• A função de enlace, de intervenção, por meio de delineamento e execução de 
programas com os demais profissionais, para modificar ou instalar comportamentos 
adequados dos pacientes. 

• Assistência direta: Atua diretamente com o paciente; 

• A função de gestão de recursos humanos: aprimora os serviços dos profissionais da 
instituição, o que contribui de forma significativa para a promoção de saúde. 

Conjuntamente com o enfoque da humanização do atendimento 
em saúde, a interdisciplinaridade é uma das bases da tarefa do 

psicólogo que adentra a unidade de saúde, pois partindo do 
pressuposto de que o ser doente deve ser considerado 

biopsicossocial. Essas três esferas interdependem e inter-
relacionam-se à outra, mantendo o ser doente, intercâmbios 
contínuos com o meio em que vive, num constante esforço de 
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adaptação à sua nova condição de doente […].” (CHIATTONE, 
2003, p. 32). 

12.2.3.5 Áreas de abrangência 

Os pacientes nas diversas multi-especialidades serão atendidos pela Equipe de 

Psicólogos a partir de resposta de parecer, solicitada pelo médico e equipe 

multidisciplinar envolvida no cuidado do paciente, bem como participará das 

visitas multidisciplinares. Assim, esse fluxo permitirá atendimento e 

acompanhamento aos pacientes de maior grau de complexidade com necessidade 

de intervenção e possibilitará adequação da equipe. 

l. Atuar na promoção e restauração da saúde mental, numa perspectiva 

biopsicossocial e espiritual do paciente, acompanhantes e familiares que buscam 

os serviços de saúde da policlínica. 

II. Assistência psicológica aos pacientes. 

III. Reabilitação psicossocial dos pacientes.  

IV. Orientação e suporte emocional aos familiares. 

V. Assistência à equipe de saúde numa perspectiva interdisciplinar. 

Vl. Considerar o processo de atendimento como um conjunto de fatores que 

impactam de forma significativa na vida do paciente e de seus familiares. 

VlI. Buscar humanizar as condições do indivíduo no seu período de hospitalização 

Os psicólogos atuam como intérpretes das demandas do paciente, da família e da 

equipe profissional. Atua como facilitador do diálogo entre essa tríade, e dispensa 

apoio psicológico a família, assim como esclarecimento de suas dúvidas. A inserção 

do psicólogo na equipe multiprofissional, da policlínica, gera qualidade, e amplia 

a promoção da saúde e a melhor qualidade nos atendimentos hospitalares. 

12.2.3.6 Equipe Mínima 

O Serviço de Psicologia integrará o corpo de profissionais da policlínica com uma 

equipe formada por 02 (dois) Psicólogos e realizarão atendimento aos usuários, 

familiares/rede de apoio social, com 2 (dois) profissionais (de 2ª à 6ª), sendo 01 

(um) no período matutino (7:00 às 13:00) e 01 (um) no período vespertino (13:00 

às 19:00) 

12.2.3.7 Horário de funcionamento da área/serviço 

7h às 19 h de segunda a sexta-feira em dois turnos de 6 h (7 às 13 h e 13 às 19 h). 
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O objetivo do Serviço de Alimentação na Policlínica Regional - Unidade Formosa ,. 

vai: além dê uma alimentação saborosa, equilibrada e segura. A abrangência deste 

-serviço ultrapassa -os limites da cozinha quando contemplamos a assistência 

nutricional: aos pacientes internos, externos e aos colaboradores, ou seja, este 

serviço é responsável pela produção de bens de consumo, prestação de serviços, 

atividades de ensino, pesquisa e controle de qualidade; 

Suas atribuições iniciam no planejamento para aquisição dos gêneros alimentícios, 

material descartável, utensílios, fórmulas lácteas e enterais, entre outros produtos 

inerentes para as Atividades de compra, armazenamento, produção distribuição e 

assistência nutricional. 
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O Serviço de Alimentação hospitalar é responsável por alinhar todas as frentes 

deste complexo negócio com estratégias e metas bem definidas para que o 

objetivo seja alcançado para os diferentes clientes e expectativas. 

O Serviço de Alimentação hospitalar abrange vários segmentos e é importante 

sabermos em qual modelo o SND deverá atuar e quais suas responsabilidades. 

Geralmente a atuação nas áreas assistenciais é o foco, pois trata-se do 

atendimento direto ao paciente que representa o objetivo maior da instituição. A 

presença do profissional nutricionista em equipes interdisciplinares é indiscutível 

e de grande importância para o tratamento global assistencial do paciente, 

internado ou ambulatorial. 

Cada serviço de SND possui características específicas, em virtude das que atende 

etc. motivo pelo qual, antes de selecionar o modo de operar é necessário conhecer 

as particularidades do serviço de alimentação requerido. 

12.2.4.1 Legislação 

Lei Federal nº 8.069. de 13/07/90; art. 278, inc. visa o fornecimento de dietas, 

dietas especiais, dietas enterais e fórmulas lácteas destinadas a pacientes (adultos 

e infantis) e acompanhantes legalmente instituídos 

Resolução Cfn Nº 600, De 25 De Fevereiro De 2018: Texto retificado em 23 de 

maio de 2018, Dispõe sobre a definição das áreas de atuação do nutricionista e 

suas atribuições, indica parâmetros numéricos mínimos de referência, por área de 

atuação, para a efetividade dos serviços prestados à sociedade e dá outras 

providências. 

Parágrafo único. Outras áreas de atuação do nutricionista não previstas nesta 

Resolução serão objeto de estudo e avaliação, a critério do Conselho Federal de 

Nutricionistas, facultando a atuação do nutricionista em conformidade com a Lei 

Federal n° 8.234, de 17 de setembro de 1991, respeitados os ditames éticos da 

profissão. 

12.2.4.2 Abrangência 

As atividades dos nutricionistas nas seguintes áreas de atuação: 

 I. Nutrição em Alimentação Coletiva. 

 II. Nutrição Clínica. 

 III. Nutrição em Esportes e Exercício Físico. 

 IV. Nutrição em Saúde Coletiva. 

 V. Nutrição na Cadeia de Produção, na Indústria e no Comércio de Alimentos. 

 VI. Nutrição no Ensino, na Pesquisa e na Extensão. 

 Art. 3º As áreas de atuação descritas no Art. 2º ficam assim definidas: 

http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/DOU_600ret.pdf
http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/DOU_600ret.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1989_1994/L8234.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1989_1994/L8234.htm


 
 

 

POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE FORMOSA – 02/2021 PÁGINA | 2146 
 

IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTROS 
SERVIÇOS 

 

 

12.2.4.3 ÁREA DE NUTRIÇÃO CLÍNICA 

Fundamento legal. Inciso III, VI, VII, VIII do Artigo 3º e Incisos III, VII e VIII do Artigo 

4º da Lei Federal nº 8.234, de 17 de setembro de 1991. 

Competência. Compete ao nutricionista, no exercício de suas atribuições em 

Nutrição Clínica: prestar assistência nutricional e dietoterápica; promover 

educação nutricional; prestar auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e 

dietética; planejar, coordenar, supervisionar e avaliar estudos dietéticos; 

prescrever suplementos nutricionais; solicitar exames laboratoriais; prestar 

assistência e treinamento especializado em alimentação e nutrição a coletividades 

e indivíduos, sadios e enfermos, em instituições públicas e privadas, em 

consultório de nutrição e dietética e em domicílio. 

A.1. Para realizar as atribuições de Nutrição Clínica, subárea Assistência 

Nutricional e Dietoterápica em Hospitais e Clínicas em geral, Hospital-dia, 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Spa Clínicos, o nutricionista deverá 

desenvolver as seguintes atividades obrigatórias: 

A.1.1. Estabelecer e executar protocolos técnicos do serviço, segundo níveis de 

assistência nutricional, de acordo com a legislação vigente. 

A.1.2. Elaborar o diagnóstico de nutrição. 

A.1.3. Elaborar a prescrição dietética, com base nas diretrizes do diagnóstico de 

nutrição e considerando as interações drogas/nutrientes e nutrientes/nutrientes. 

A.1.4. Registrar em prontuário dos clientes/pacientes/usuários a prescrição 

dietética e a evolução nutricional, de acordo com protocolos preestabelecidos pela 

Unidade de Nutrição e Dietética (UND). 

A.1.5. Realizar orientação nutricional na alta dos clientes/pacientes/usuários, 

estendendo-a aos cuidadores, familiares ou responsáveis, quando couber. 

A.1.6. Orientar e supervisionar a distribuição de dietas orais e enterais, verificando 

o percentual de aceitação, infusão e tolerância da dieta. 

A.1.7. Interagir com nutricionistas responsáveis pela produção de refeições, 

definindo procedimentos em parceria. 

A.1.8. Elaborar relatórios técnicos de não conformidades, impeditivas da boa 

prática profissional e que coloquem em risco a saúde humana, encaminhando-os 

ao superior hierárquico e às autoridades competentes, quando couber. 

A.2. Para realizar as atribuições de Nutrição Clínica, subárea Assistência 

Nutricional e Dietoterápica em Hospitais e Clínicas em geral, Hospital-dia, 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Spa Clínicos, ficam definidas como 

atividades complementares do nutricionista: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1989_1994/L8234.htm
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A.2.1. Solicitar exames laboratoriais necessários ao acompanhamento 

dietoterápico, de acordo com protocolos preestabelecidos pela Unidade de 

Nutrição e Dietética (UND). 

A.2.2. Prescrever suplementos nutricionais, bem como alimentos para fins 

especiais e fitoterápicos, em conformidade com a legislação vigente, quando 

necessário. 

A.2.3. Promover ações de educação alimentar e nutricional para 

clientes/pacientes/usuários, cuidadores, familiares ou responsáveis. 

A.2.4. Realizar e divulgar estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação, 

promovendo o intercâmbio técnico-científico. 

A.2.5. Participar do planejamento e supervisão de estágios para estudantes de 

graduação em nutrição e de curso técnico em nutrição e dietética e programas de 

aperfeiçoamento para profissionais de saúde, desde que sejam preservadas as 

atribuições privativas do nutricionista. 

A.2.6. Participar do processo de acreditação hospitalar e da avaliação da qualidade 

em serviços de Nutrição Clínica. 

A.2.7. Integrar a Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN), quando 

houver, conforme legislação vigente. 

A.2.8. Interagir com a equipe multiprofissional, definindo com esta, sempre que 

pertinente, os procedimentos complementares à prescrição dietética. 

B.1. Para realizar as atribuições de Nutrição Clínica, subárea Assistência 

Nutricional e Dietoterápica em Serviços de Terapia Renal Substitutiva, o 

nutricionista deverá desenvolver as seguintes atividades obrigatórias: 

B.1.1. Realizar/supervisionar a triagem de risco nutricional quando da admissão 

do paciente. 

B.1.2. Estabelecer e executar protocolos técnicos do serviço segundo níveis de 

assistência em nutrição. 

B.1.3. Elaborar o diagnóstico de nutrição. 

B.1.4. Elaborar a prescrição dietética, com base nas diretrizes do diagnóstico de 

nutrição e considerando as interações drogas/nutrientes e nutriente/nutriente. 

B.1.5. Registrar em prontuário dos clientes/pacientes/usuários a prescrição 

dietética e a evolução nutricional, de acordo com protocolos preestabelecidos pela 

Unidade de Nutrição e Dietética (UND). 

B.1.6. Promover ações de educação alimentar e nutricional para 

clientes/pacientes/usuários, cuidadores, familiares ou responsáveis. 
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B.1.7. Orientar e supervisionar a distribuição de dietas orais e enterais, verificando 

o percentual de aceitação e tolerância alimentar. 

B.1.8. Elaborar relatórios técnicos de não conformidades e respectivas ações 

corretivas, impeditivas da boa prática profissional e que coloquem em risco a saúde 

humana, encaminhando-os ao superior hierárquico e às autoridades competentes, 

quando couber. 

B.1.9. Interagir com nutricionistas responsáveis pela produção de refeições, 

definindo procedimentos em parceria. 

B.1.10. Interagir com a equipe multiprofissional, definindo com esta, sempre que 

pertinente, os procedimentos complementares à prescrição dietética. 

B.2. Para realizar as atribuições de Nutrição Clínica, subárea Assistência 

Nutricional e Dietoterápica em Serviços de Terapia Renal Substitutiva, ficam 

definidas como atividades complementares do nutricionista: 

B.2.1. Solicitar exames laboratoriais necessários à avaliação nutricional, à 

prescrição dietética e à evolução nutricional dos clientes/pacientes/usuários. 

B.2.2. Prescrever suplementos nutricionais, bem como alimentos para fins 

especiais e fitoterápicos, em conformidade com a legislação vigente, quando 

necessário. 

B.2.3. Realizar e divulgar estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação, 

promovendo o intercâmbio técnico-científico. 

B.2.4. Participar do planejamento e supervisão de estágios para estudantes de 

graduação em nutrição e de curso técnico em nutrição e dietética e programas de 

aperfeiçoamento para profissionais de saúde, desde que sejam preservadas as 

atribuições privativas do nutricionista. 

Para realizar as atribuições de Nutrição Clínica, subárea Assistência Nutricional e 

Dietoterápica em Ambulatórios e Consultórios, o nutricionista deverá desenvolver 

as seguintes atividades obrigatórias: 

• Elaborar o diagnóstico de nutrição, com base na avaliação nutricional.  

• Elaborar a prescrição dietética, com base nas diretrizes do diagnóstico de nutrição, 
doenças associadas e considerando as interações drogas/nutrientes e 
nutriente/nutriente. 

• Registrar, em prontuário dos clientes/pacientes/usuários, a prescrição dietética e 
a evolução nutricional, de acordo com protocolos preestabelecidos.  

• Promover educação alimentar e nutricional para clientes/pacientes/usuários, 
familiares ou responsáveis. 
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• Elaborar receituário de prescrição dietética individualizada para distribuição aos 
clientes/pacientes/usuário. 

• Elaborar relatórios técnicos de não conformidades e respectivas ações corretivas, 
impeditivas da boa prática profissional e que coloquem em risco a saúde humana, 
encaminhando-os ao superior hierárquico e às autoridades competentes, quando 
couber. 

• Para realizar as atribuições de Nutrição Clínica, subárea Assistência Nutricional e 
Dietoterápica em Ambulatórios e Consultório, ficam definidas como atividades 
complementares do nutricionista: 

• Solicitar exames laboratoriais necessários à avaliação nutricional, à prescrição 
dietética e à evolução nutricional dos clientes/pacientes/usuários.  

• Prescrever suplementos nutricionais, bem como alimentos para fins especiais e 
fitoterápicos, em conformidade com a legislação vigente, quando necessário.  

• Interagir com a equipe multiprofissional, definindo com esta, sempre que 
pertinente, os procedimentos complementares à prescrição dietética.  

• Participar do planejamento e supervisão de estágios para estudantes de graduação 
em nutrição e de curso técnico em nutrição e dietética e programas de 
aperfeiçoamento para profissionais de saúde, desde que sejam preservadas as 
atribuições privativas do nutricionista. 

• Realizar e divulgar estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação, 
promovendo o intercâmbio técnico-científico. 

Para realizar as atribuições de Nutrição Clínica, subárea Assistência Nutricional e 

Dietoterápica em Lactários, o nutricionista deverá desenvolver as seguintes 

atividades obrigatórias: 

F.1.1. Estabelecer e supervisionar a execução de protocolos técnicos do serviço. 

F.1.2 Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de preparo, 

acondicionamento, esterilização, armazenamento, rotulagem, transporte e 

distribuição de fórmulas. 

F.1.3. Elaborar e implantar Manual de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais 

Padronizados (POP), mantendo-os atualizados. 

F.1.4. Realizar orientação nutricional com vistas à alta hospitalar. 

F.1.5. Estabelecer a composição qualitativa, quantitativa, o fracionamento e a 

identificação das fórmulas dietéticas para distribuição. 

F.1.6. Estabelecer as especificações no descritivo de aquisição de insumos 

(fórmulas, equipamentos, utensílios, material de consumo, de embalagem e 

suplementos). 

F.1.7. Interagir com os demais nutricionistas que compõem o Quadro Técnico da 

instituição, definindo os procedimentos complementares na assistência aos 

clientes/pacientes/usuários. 
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F.1.8. Promover periodicamente o aperfeiçoamento e atualização de funcionários 

por meio de cursos, palestras e ações afins. 

F.1.9. Elaborar relatórios técnicos de não conformidades e respectivas ações 

corretivas, impeditivas da boa prática profissional e que coloquem em risco a saúde 

humana, encaminhando-os ao superior hierárquico e às autoridades competentes, 

quando couber. 

F.2. Para realizar as atribuições de Nutrição Clínica, subárea Assistência 

Nutricional e Dietoterápica em Lactários, ficam definidas como atividades 

complementares do nutricionista: 

F.2.1. Participar do planejamento e da supervisão da implantação ou adequação 

de instalações físicas, equipamentos e utensílios. 

F.2.2. Interagir com a equipe multiprofissional, quando couber, definindo os 

procedimentos complementares na assistência aos clientes/pacientes/usuários. 

F.2.3. Realizar e divulgar estudos e pesquisas relacionadas à sua área de atuação, 

promovendo o intercâmbio técnico-científico. 

F.2.4. Participar do planejamento e supervisão de estágios para estudantes de 

graduação em nutrição e de curso técnico em nutrição e dietética e programas de 

aperfeiçoamento para profissionais de saúde, desde que sejam preservadas as 

atribuições privativas do nutricionista. 

ÁREA DE NUTRIÇÃO EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA 

Fundamento legal. Incisos II, VI e VII do Artigo 3º; Incisos III, IV, VI XI e Parágrafo 

Único do Artigo 4º da Lei Federal nº 8.234, de 17 de setembro de 1991. 

Competência. Compete ao nutricionista, no exercício de suas atribuições em 

Nutrição em Alimentação Coletiva: planejar, organizar, dirigir, supervisionar e 

avaliar os serviços de alimentação e nutrição; realizar assistência e educação 

alimentar e nutricional à coletividade ou a indivíduos sadios ou enfermos em 

instituições públicas e privadas. 

GESTÃO EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN) 

Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) Institucional (pública e privada): 

Serviços de Alimentação Coletiva (autogestão e concessão) em: empresas e 

instituições, hotéis, hotelaria marítima, comissarias, unidades prisionais, 

hospitais, clínicas em geral, hospital-dia, Unidades de Pronto Atendimento 

(UPA), spa clínicos, serviços de terapia renal substitutiva, Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI) e similares: 

Para realizar as atribuições de Nutrição em Alimentação Coletiva, subárea Gestão 

em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), no âmbito de Unidade de 

Alimentação e Nutrição (UAN) Institucional/Serviços de Alimentação Coletiva 

(autogestão e concessão), o nutricionista deverá desenvolver as seguintes 

atividades obrigatórias: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1989_1994/L8234.htm
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Elaborar os cardápios de acordo com as necessidades nutricionais, com base no 

diagnóstico de nutrição da clientela, respeitando os hábitos alimentares regionais, 

culturais e étnicos. 

Elaborar informação nutricional do cardápio e/ou preparações, contendo valor 

energético, ingredientes, nutrientes e aditivos que possam causar alergia ou 

intolerância alimentar. 

A.1.1.1.3. Coordenar as atividades de recebimento e armazenamento de 

alimentos, material de higiene, descartáveis e outros. 

A.1.1.1.4. Elaborar e implantar fichas técnicas das preparações, mantendo-as 

atualizadas. 

A.1.1.1.5. Implantar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, 

distribuição e transporte de refeições e/ou preparações. 

A.1.1.1.6. Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas específico da UAN, 

mantendo-o atualizado. 

A.1.1.1.7. Elaborar e implantar os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) 

específicos da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), mantendo-os 

atualizados. 

A.1.1.1.8. Promover periodicamente o aperfeiçoamento e atualização de 

funcionários por meio de cursos, palestras e ações afins. 

A.1.1.1.9. Promover programas de educação alimentar e nutricional para 

clientes/usuários. 

A.1.1.1.10. Elaborar relatórios técnicos de não conformidades e respectivas ações 

corretivas, impeditivas da boa prática profissional e que coloquem em risco a saúde 

humana, encaminhando-os ao superior hierárquico e às autoridades competentes, 

quando couber. 

A.1.1.1.11. Prestar atendimento, por meio de cardápio específico, aos 

clientes/usuários com doenças e deficiências associadas à nutrição, bem como aos 

portadores de necessidades especiais, visando o direito humano à alimentação 

adequada e saudável. 

A.1.1.1.12. Promover a redução das sobras, restos e desperdícios. 

A.1.1.1.13. Monitorar as atividades de seleção de fornecedores e procedência dos 

alimentos. 

A.1.1.2. Para realizar as atribuições de Nutrição em Alimentação Coletiva, subárea 

Gestão em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), no âmbito de Unidade de 

Alimentação e Nutrição (UAN) Institucional/Serviços de Alimentação Coletiva 

(autogestão e concessão), ficam definidas como atividades complementares do 

nutricionista: 

A.1.1.2.1. Participar das atividades de gestão de custos de produção. 
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A.1.1.2.2. Participar do planejamento e da supervisão da implantação ou 

adequação de instalações físicas, equipamentos e utensílios da Unidade de 

Alimentação e Nutrição (UAN). 

A.1.1.2.3. Realizar visitas periódicas aos fornecedores, avaliando o local e 

registrando os dados. 

A.1.1.2.4. Participar da definição do perfil, dimensionamento, recrutamento, 

seleção e avaliação de desempenho dos colaboradores. 

A.1.1.2.5. Promover a sensibilização de gestores e representantes de instituições 

da área quanto à responsabilidade destes pela saúde da população, bem como a 

importância do nutricionista neste processo. 

A.1.1.2.6. Organizar a visitação de clientes/usuários às áreas relacionadas à 

produção de refeições. 

A.1.1.2.7. Realizar e divulgar estudos e pesquisas relacionados à sua área de 

atuação, promovendo o intercâmbio técnico-científico. 

A.1.1.2.8. Participar do planejamento e da supervisão das atividades de compras 

de alimentos, material de higiene, descartáveis e outros. 

A.1.1.2.9. Participar da elaboração dos critérios técnicos que subsidiam a 

celebração de contratos na área de prestação de serviços de fornecimento de 

refeições para coletividade. 

A.1.1.2.10. Participar do planejamento e supervisão de estágios para estudantes 

de graduação em nutrição e de curso técnico em nutrição e dietética e educação 

permanente para profissionais de saúde, desde que sejam preservadas as 

atribuições privativas do nutricionista. 

A.1.1.2.11. Realizar teste de aceitabilidade de preparações/refeições. 

A.1.1.2.12. Realizar análise sensorial das preparações por meio de testes de 

degustação prévios ao consumo. 

A.1.1.2.13. Promover ações de incentivo ao desenvolvimento sustentável. 

12.2.4.4 Rotina Nutrição ambulatorial p poli 

Cuidado Nutricional: 

B.2.1. Para realizar as atribuições de Nutrição em Saúde Coletiva, subárea Atenção 

Básica em Saúde, no âmbito do Cuidado Nutricional, o nutricionista deverá 

desenvolver as seguintes atividades obrigatórias: 

B.2.1.1. Realizar o diagnóstico de nutrição, avaliação e monitoramento do estado 

nutricional, com base nos dados dietéticos, clínicos, bioquímicos e 

antropométricos, de acordo com a fase da vida. 

B.2.1.2. Identificar o perfil da população atendida no que tange à frequência de 

doenças e deficiências associadas à nutrição, doenças e agravos não transmissíveis 
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e demais distúrbios associados à alimentação para o atendimento nutricional 

específico. 

B.2.1.3. Desenvolver, implantar e implantar protocolos de atendimento nutricional 

adequado às características da população assistida. 

B.2.1.4. Realizar atendimento nutricional individual, em ambulatório ou em 

domicílio. 

B.2.1.5. Elaborar a prescrição dietética com base no diagnóstico de nutrição, 

adequando-a à evolução do estado nutricional do indivíduo. 

B.2.1.6. Registrar a prescrição dietética e a evolução nutricional do usuário. 

B.2.1.7. Definir os procedimentos complementares na assistência nutricional ao 

indivíduo, em interação com a equipe multiprofissional. 

B.2.1.8. Realizar ações educativas para a prevenção das doenças relacionadas à 

alimentação e nutrição. 

B.2.1.9. Compilar e analisar os dados de vigilância alimentar e nutricional dos 

usuários, de forma integrada com a equipe multiprofissional. 

B.2.1.10. Elaborar relatórios técnicos de não conformidades e respectivas ações 

corretivas, impeditivas da boa prática profissional e que coloquem em risco a saúde 

humana, encaminhando-os ao superior hierárquico e às autoridades competentes, 

quando couber. 

B.2.2. Para realizar as atribuições de Nutrição em Saúde Coletiva, subárea Atenção 

Básica em Saúde, no âmbito do Cuidado Nutricional, ficam definidas como 

atividades complementares do nutricionista: 

B.2.2.1. Solicitar exames complementares necessários à avaliação nutricional, à 

prescrição dietética e à evolução nutricional do indivíduo. 

B.2.2.2. Encaminhar os indivíduos a outros profissionais habilitados, quando 

necessário, e considerando os protocolos adotados pelo serviço. 

B.2.2.3. Referenciar os indivíduos a outros estabelecimentos de atenção à saúde, 

visando à complementação do tratamento, sempre que necessário, de acordo com 

os protocolos definidos na rede de atenção nutricional e à saúde. 

B.2.2.4. Prescrever suplementos nutricionais, bem como alimentos para fins 

especiais e fitoterápicos, quando necessários à complementação da dieta, em 

conformidade com a legislação vigente e com as normas correlatas. 

B.2.2.5. Encaminhar indivíduos e famílias em vulnerabilidade social para 

programas de assistência alimentar e nutricional, de geração de renda, inclusão 

social ou assistencial. 

B.2.2.6. Orientar os procedimentos de aquisição, armazenamento, pré-preparo e 

preparo dos alimentos e administração da alimentação. 
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B.2.2.7. Contribuir para o fortalecimento das estratégias locais de segurança 

alimentar e nutricional. 

B.2.2.8. Orientar a rede de apoio e de ambiente social para acolhimento e cuidado 

às famílias e às pessoas em vulnerabilidade nutricional ou com casos de 

deficiências de micronutrientes e morbidades associadas ao estado nutricional. 

B.2.2.9. Participar de fóruns de controle social, garantindo agenda de interesse da 

entidade que representa, promovendo articulações e propondo estratégias e 

parcerias intersetoriais e interinstitucionais. 

B.2.2.10. Participar da execução e análise de inquéritos e estudos 

epidemiológicos, em nível local ou regional, visando ao planejamento de ações 

específicas. 

B.2.2.11. Realizar e divulgar pesquisas e estudos relacionados à sua área de 

atuação, promovendo o intercâmbio técnico-científico; 

B.2.2.12. Realizar visitas domiciliares, identificando doenças e deficiências 

associadas à nutrição e promovendo o atendimento nutricional adequado. 

B.2.2.13. Participar do planejamento e supervisão de estágios para estudantes de 

graduação em nutrição e de técnico em nutrição e dietética e programas de 

aperfeiçoamento para profissionais de saúde, desde que sejam preservadas as 

atribuições privativas do nutricionista. 

B.2.2.14. Participar da elaboração, revisão e padronização de procedimentos 

relativos à área de alimentação e nutrição no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

B.2.2.15. Participar de ações de educação permanente visando ao aprimoramento 

das equipes, em todos os níveis do Sistema Único de Saúde (SUS). 

B.2.2.16. Participar de equipes multiprofissionais nas ações de assistência e 

orientação desenvolvidas pela Unidade de Saúde. 

B.2.2.17. Realizar apoio matricial para as equipes que atuam na Atenção Básica 

nas Unidades de Saúde de referência, conforme legislação vigente. 

B.2.2.18. Promover o planejamento, a implantação, a implementação e o 

acompanhamento das ações de Segurança Alimentar e Nutricional. 

12.2.4.5 Equipe Mínima 

O Serviço de Nutrição integrará o corpo de profissionais da Policlínica Regional - 

Unidade Formosa com uma equipe formada por: 

NUTRICIONISTA PRODUÇÃO  1 

AUXILIAR OPERACIONAL DE COZINJHA 4 

AUXILIAR DE COZINHA  8 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO NUTRIÇÃO 1 
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e realizarão atendimento aos usuários, familiares/rede de apoio social, com 

14(dez) profissionais 7 dias por semana, 24 horas por dias 

12.2.4.6 Horário de funcionamento 

7 h às 19 h de segunda a sexta-feira em dois turnos de 6 h (7 às 13 h e 13 às 19 h). 

 
O serviço de Enfermagem, tem com o objetivo de organizar, orientar e 

documentar, todo o desenvolvimento do Serviço de Enfermagem, visando sua 

missão, que é compromisso e o dever dos profissionais da enfermagem para com 

seus internos ou externos. 

12.2.5.1 Legislação 

LEI N 7.498/86, DE 25 DE JUNHO DE 1986 – Dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da Enfermagem e dá outras providências.  

DECRETO N 94.406/87 – Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que 

dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá outras providências . 

Lei Nº 5.905, De 12 De Julho De 1973 Dispõe sobre a criação dos Conselhos 

Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras providências. 

Lei Nº 7.498, De 25 De Junho De 1986 Dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da Enfermagem e dá outras providências. 

Decreto Nº 94.406, De 08 De Junho De 1987 Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 

de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá outras 

providências. 

Lei Nº 8.967, De 28 De Dezembro De 1994 Altera a redação do parágrafo único 

do art. 23 da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. 

Resolução Cofen Nº 564/2017 Aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem 

12.2.5.2 .Normas 

Assistir o paciente, integralmente, visando o ser humano como um todo, a fim de 

reintegrá-lo à sociedade, o mais rápido possível. 

Promover e colaborar em programas de ensino, treinamento me serviço e no 

aperfeiçoamento da equipe de enfermagem. 

Trabalhar de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

O Serviço de Enfermagem da Unidade está subordinado à Gerência de Enfermagem, 

a qual por sua vez subordina-se ao Diretor Técnico, e será Coordenado 

exclusivamente por um Enfermeiro. 
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12.2.5.3 Rotinas 

A equipe de enfermagem a fará atendimento diferenciado e individualizado a 

pacientes clínicos, em cuidados paliativos, em cuidados intensivos, adultos, 

pediátricos e geriátricos. 

O trabalho será realizado em sintonia com as equipes médicas e multiprofissional, 

realizando discussões, compartilhando o conhecimento e unificando o tratamento, 

o que permitirá maior eficiência ao serviço prestado. 

12.2.5.4 Área de Abrangência 

O quadro funcional do Serviço de Enfermagem está assim classificado:  

• Chefe do serviço de Enfermagem.  

• Enfermeiros supervisores. 

• Enfermeiros Clinica Médica. 

• Enfermeiro responsável pela CCIH, NSP,CME, SADT 

• Técnicos de Enfermagem 

O serviço de enfermagem é competente para atuar nas seguintes áreas: 

• Coordenação de Clínica Médica( 

• Serviço de Controle de Infecção 

• Unidade de Centro de Materiais. 

À Gerência de Enfermagem compete: 

Desenvolver uma metodologia administrativa capaz de gerar recursos diversos que 

viabilizem planejamento, organização, supervisão, controle, orçamento e 

provimento de pessoal de Enfermagem voltado a atender às necessidades 

organizacionais da Policlínica Regional - Unidade Formosa , do próprio serviço e 

satisfazer as necessidades básicas dos clientes que estiverem sob seus cuidados. 

Promover o desenvolvimento das equipes e da assistência de Enfermagem, através 

de pesquisas científicas, implantação de programas de educação -continuada, 

visando preparar o pessoal não habilitado e promover a atualização dos 

profissionais em serviço. 

Avaliar continuamente as atividades a qualidade da assistência de enfermagem 

prestada aos pacientes e a comunidade. 

À Unidade de Centro de Materiais compete: 

• Processar todo o processo dê esterilização- do material utilizado na Instituição. 

• Realizar periodicamente os testes de controle da eficácia da esterilização. 

Ao serviço de Controle de Infecção Hospitalar, compete:  

• Desenvolver ações na busca ativa das infecções hospitalares. 

Chefe do Serviço de Enfermagem 
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• Organizar e gerenciar o Serviço de - Enfermagem- x e implementar a sistematização 
da assistência de Enfermagem. 

• Administrar os recursos humanos de Enfermagem de acordo com as necessidades 
técnicas de cada unidade, 

• Enfermeiro Supervisor: 

• Supervisionar e administrar o Serviço de Enfermagem das unidades sob sua 
competência. 

Enfermeiro Chefe de Unidade 

• Distribuir tarefas e funções adequadas a cada elemento da equipe. 

• Elaborar responsabilizar-se pela escala de serviço do pessoal de enfermagem sob 
sua supervisão. 

• Planejar os cuidados: de enfermagem dos pacientes sob sua responsabilidade. 

• Enfermeiro do CCIH 

• Implantar e manter o sistema de vigilância epidemiológico das infecções 
hospitalares. 

• Elaborar treinamentos periódicos das rotinas do CCIH. 

• Manter pasta atualizada das rotinas nas unidades. 

Técnico de Enfermagem 

• Prestar assistência de Enfermagem de maior complexidade. 

• Receber e passar o plantão de sua responsabilidade dentro do horário estabelecido 
pela instituição. 

• Prestar os cuidados: de Enfermagem prescritos aos pacientes de acordo com as suas 
necessidades. 

• Cumprir rigorosamente as prescrições médicas e de Enfermagem 

• Registrar e assinar os procedimentos executados. 

Auxiliar de Enfermagem 

• Auxiliar nas Atividades técnicas de baixa complexidade, 

• Zelar pela manutenção e organização da unidade 

• Zelar pela manutenção dos equipamentos da unidade em bom estado de 
conservação e funcionamento. 

• Encaminhar ao expurgo todo o material usado. 

12.2.5.5 Equipe Mínima 

O Serviço enfermagem integrarem á o corpo de profissionais da Policlínica Regional 

- Unidade Formosa com uma equipe mínima formada por profissionais de 

Enfermagem para: 

ESPECIALIDADE/IN
TERNAÇÃO 

Dimensionamento Recursos Humanos - Assistência e Administrativo - CLT 

Intern
ação e 
Hospit
al dia* 

Ambula
tório * 

Centr
o 
Cirúr
gico * 

Pron
to 
Soco
rro  

C
M
E  

Equipe 
Multiprofi
ssional - 
Internaçã
o, 
Ambulator
io e 
Pronto 
Socorro  

SA
DT 

Administraçã
o/apoio 
administrativ
o e 
assistencial  

Total 
Mês 

Enfermeiro 10 1 2 12 2     3 30 
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Tecnico 
Enfermagem  

18 2 8 32 7       67 

 

• Gerência de Enfermagem 

• Supervisão de Procedimento Cirúrgico e CME 

• Supervisão de Enfermagem - Urgência e Emergência 

• Supervisão de Enfermagem - Ambulatório, Diagnóstico e Hemodinâmica 

• Supervisão de Enfermagem - UTI Adulto, Pediatrico e Neonatal 

• Coordenação de Enfermagem - Assistência à Internação 

• Coordenador de Setor 

• Enfermeiros Assistenciais 

• Técnicos de Enfermagem 

• Estagiários de Enfermagem 

• Serviço de Controle de Infecção 

• Unidade de Centro de Materiais 

12.2.5.6 Horário de funcionamento da área/serviço 

O Serviço de Enfermagem da instituição manterá plantão durante 24 horas sendo 

que os plantões são estabelecidos de acordo com as leis trabalhistas vigentes: 

Ambulatório 

7h às 19 horas (segunda a sexta feira), conforme rotinas estabelecidas pela 

instituição. 

Todos os funcionários devem apresentar-se ao trabalho no horário determinado, 

portando cédula do COREN da regiãoO pessoal de enfermagem ao ser admitido 

deve apresentar, além do registro profissional, Certidão Negativa do COREN da 

região. 

Anualmente o pessoal de enfermagem deve apresentar, ao Departamento de 

Pessoal, comprovante de quitação da anuidade. 

O pessoal de Enfermagem não poderá receber de usuários ou familiares, 

pagamentos referentes aos serviços prestados durante sua jornada de trabalho. 

Centro Cirúrgico 

24 horas todos os dias conforme rotinas estabelecidas pela instituição. 

UIT Adulto, Pediátrico e Neonatal 

24 horas todos os dias conforme rotinas estabelecidas pela instituição. 

Urgência e Emergência 

24 horas todos os dias conforme rotinas estabelecidas pela instituição. 
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O Serviço de Fonoaudiologia tem como propósito realizar prevenção, avaliação, 

diagnóstico e tratamento fonoaudiológico nas áreas de comunicação oral e escrita, 

audição e motricidade oral. 

Os serviços realizados pelo setor são: a promoção da saúde, avaliação e 

diagnóstico, orientação, terapia (habilitação/reabilitação), monitoramento e 

aperfeiçoamento de aspectos fonoaudiológicos envolvidos na função auditiva 

periférica e central, na função vestibular, na linguagem oral e escrita, na 

articulação da fala, na voz, na fluência, no sistema mio funcional orofacial e 

cervical e na deglutição. Cuida de todos os processos de comunicação humana e 

seu desenvolvimento, desde a sucção do leite materno até deglutição na melhor 

idade. Nos dias atuais, ampliou sua atuação para outras áreas que também 

envolvem e influenciam a qualidade de vida das pessoas, como o equilíbrio, o sono, 

a deglutição e a estética, juntamente com uma equipe multidisciplinar. 

12.2.6.1 Legislação 

LEI Nº 6.965, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1981: Dispõe sobre a regulamentação 

da profissão de Fonoaudiólogo, e determina outras providências. 

DECRETO Nº 87.218, DE 31 DE MAIO DE 1982:Regulamenta a Lei n° 6.965, de 09 

de dezembro de 1981, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de 

Fonoaudiólogo, e determina outras providências. 

RESOLUÇÃO CFFa Nº 604, de 10 de março de 2021: “Dispõe sobre a criação da 

Especialidade em Fonoaudiologia Hospitalar, define as atribuições e competências 

relativas ao profissional fonoaudiólogo especialista e dá outras providências.” 

Demais resoluções do Conselho Federal de Fonoaudiologia 

12.2.6.2 Normas 

Constituem princípios gerais éticos e bioéticos adotados pela Fonoaudiologia: 

I – Respeito à dignidade humana e aos direitos humanos; 

II – Exercício da atividade buscando maximizar os benefícios e minimizar os danos 

aos clientes, à coletividade e ao ecossistema; 

III – Respeito à autonomia do cliente e, nas relações de trabalho, do profissional; 

IV – Proteção à integridade humana; 

V – Respeito à privacidade e à confidencialidade; 

VI – Promoção da igualdade, da justiça, da equidade e do respeito à diversidade 

cultural e ao pluralismo, para que não haja discriminação e estigmatização; 

VII – Promoção da solidariedade e da cooperação; 
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VIII – Exercício da profissão com honra, dignidade e responsabilidade social; 

IX – Compartilhamento de benefícios sociais, tanto na assistência quanto na 

pesquisa, respeitando as normas deste código e da legislação em vigor; 

X – Aprimoramento dos conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais. 

DAS RESPONSABILIDADES GERAIS 

Constituem deveres gerais do fonoaudiólogo: 

I – conhecer, observar e cumprir a Lei no 6.965/1981, o Decreto no 87.218/1982, 

o Código de Ética, bem como as determinações e normas emanadas do Sistema de 

Conselhos de Fonoaudiologia; 

II – atender às convocações e cumprir as determinações e normas emanadas do 

Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia; 

III – exercer a atividade de forma plena, utilizando-se dos conhecimentos e recursos 

necessários, para promover o bem-estar do cliente e da coletividade e respeitar o 

ecossistema; 

IV – apontar falhas nos regulamentos e normas de instituições quando as julgar 

incompatíveis com o exercício da atividade ou prejudiciais ao cliente, devendo 

dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes; 

V – assumir responsabilidades pelos atos praticados; 

VI – resguardar a privacidade do cliente; 

VII – utilizar seu nome, profissão e número de registro no CRFa de sua jurisdição, 

em qualquer procedimento fonoaudiológico do qual tenha efetivamente 

participado, acompanhado de rubrica, assinatura ou certificado digital; 

VIII – manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Sistema de Conselhos de 

Fonoaudiologia; 

IX – portar a carteira ou a cédula de identificação profissional sempre que em 

exercício; 

X – tratar com urbanidade e respeito os representantes e empregados das entidades 

da categoria, quando no exercício de suas atribuições, de modo a facilitar o seu 

desempenho; 

XI – informar aos órgãos e serviços competentes qualquer fato que comprometa a 

saúde e a vida; 

XII – servir, imparcialmente, à Justiça; 

XIII – notificar doenças e agravos, conforme a legislação vigente; 

XIV – incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar e 

transdisciplinar; 
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XV – manter o respeito às normas e aos princípios éticos da profissão, inclusive nas 

redes sociais; 

XVI – recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, 

científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, 

à família, à coletividade e ao meio ambiente; 

XVII – assegurar que a intervenção fonoaudiológica não trará danos decorrentes de 

imperícia, negligência ou imprudência; 

XVIII – prestar adequadas informações a respeito dos riscos, benefícios e 

intercorrências acerca da assistência fonoaudiológica; 

XIX – colaborar com as equipes de saúde, educação e assistência social no 

esclarecimento a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca 

de sua intervenção; 

XX – cumprir a legislação específica do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia, 

quando na condição de fonoaudiólogo responsável técnico (RT); 

XXI – pagar pontualmente as anuidades, taxas e emolumentos do Sistema de 

Conselhos de Fonoaudiologia; 

XXII – divulgar os preceitos deste código. 

12.2.6.3 Rotinas 

A equipe de fonoaudiologia a fará atendimento diferenciado e individualizado a 

pacientes clínicos, em cuidados paliativos, em cuidados intensivos, adultos, 

pediátricos e geriátricos. 

O trabalho será realizado em sintonia com as equipes médicas e multiprofissional, 

realizando discussões, compartilhando o conhecimento e unificando o tratamento, 

o que permitirá maior eficiência ao serviço prestado. 

12.2.6.4 Área de abrangência 

Materno Infantil 

Atuação fonoaudiológica com gestantes, puérperas e lactantes orientando quanto 

à amamentação, cuidados com as mamas, posições corretas para amamentar, 

ordenha manual, dentre outras. Atuação fonoaudiológica neonatal na clínica 

pediátrica, SERUPE e UTI Neonatal, avaliando anatomia, fisiologia e morfologia do 

Sistema Sensório Oral, vias de alimentação, habilitação e reabilitação, seguimento 

ambulatorial quando necessário. Discussões de casos clínicos com equipe 

multidisciplinar. 

Adulto 

Atenção ao paciente com distúrbio da deglutição (avaliação, reabilitação e 

gerenciamento) em todas as clínicas médica, avaliação rápida das alterações de 

linguagem adquiridas por distúrbios neurológicos, avaliação clínica vocal, 
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seguimento ambulatorial quando necessário. Discussões de casos clínicos com 

equipe multidisciplinar. 

Atendimento ambulatorial 

São realizados atendimentos ambulatoriais tendo como ênfase os distúrbios da 

deglutição adulto, infantil e neonatal, afasias, disartrias e algumas alterações 

vocais. Os atendimentos são realizados por meio de interconsultas. 

12.2.6.5 Equipe Mínima 

O Serviço Fonoaudiologia integrará o corpo de profissionais da Policlínica Regional 

- Unidade Formosa com uma equipe formada por no período matutino (7:00 às 

13:00) e 5(CINCO) no período vespertino (13:00 às 19:00). 

 

ESPECIALIDADE/IN
TERNAÇÃO 

Dimensionamento Recursos Humanos - Assistência e Administrativo - CLT 

Intern
ação e 
Hospit
al dia* 

Ambula
tório * 

Centr
o 
Cirúr
gico * 

Pron
to 
Soco
rro  

C
M
E  

Equipe 
Multiprofi
ssional - 
Internaçã
o, 
Ambulator
io e 
Pronto 
Socorro  

SA
DT 

Administraçã
o/apoio 
administrativ
o e 
assistencial  

Total 
Mês 

Fonoaudiólogo            2     2 

 

12.2.6.6 Horário de funcionamento da área/serviço 

7h às 19 h de segunda a sexta-feira em dois turnos de 6 h (7 às 13 h e 13 às 19 h). 

 
O Serviço de Terapia Ocupacional, têm por finalidade a proteção, promoção, 

prevenção de agravos, tratamento, recuperação, reabilitação e Cuidados 

Paliativos, do indivíduo e da coletividade, pautado na concepção de integralidade 

e humanização da atenção à saúde, de assistência social, educação e cultura 

Ao Serviço de Terapia Ocupacional compete:  

I. Prestar assistência de terapia ocupacional aos pacientes da Policlínica Regional 

- Unidade Formosa ; 

 II. Habilitar ou reabilitar o indivíduo para desempenhar, de forma satisfatória, 

suas atividades de vida diária.  

III. Zelar para que as visitas de terapia ocupacional aos pacientes hospitalizados; 

 IV. Fazer registro diário dos serviços prestados; 
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 V. Preencher, adequadamente, o prontuário dos pacientes para efeito de 

estatística e pesquisa científica; 

 VI. Proporcionar ao SAME, através do adequado registro de atividades, condições 

de coletar dados para fins estatísticos; 

 VII. Revisar, continuamente, os processos de assistência aos pacientes, adequando 

o treinamento da equipe e os protocolos as novas tecnologias e padrões de 

assistências. 

A Legislação que regulamenta a atividade de Terapeuta Ocupacional, Decreto LEI 

n. 938 – de 13 de Outubro de 1969, e que é atividade privativa do terapeuta 

ocupacional executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacionais, com a 

finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente. 

O Serviço de Terapia ocupacional é composto por profissionais que realizam 

atendimento aos usuários (pacientes, familiares e acompanhantes) nos seguintes 

serviços: Unidades de Atenção Psicossocial e Unidade de Atenção à Saúde da 

Criança e Adolescente. 

12.2.7.1 Normas 

Constituem princípios gerais éticos e bioéticos adotados pela Terapia ocupacional: 

I – Respeito à dignidade humana e aos direitos humanos; 

II – Exercício da atividade buscando maximizar os benefícios e minimizar os danos 

aos clientes, à coletividade e ao ecossistema; 

III – Respeito à autonomia do cliente e, nas relações de trabalho, do profissional; 

IV – Proteção à integridade humana; 

V – Respeito à privacidade e à confidencialidade; 

VI – Promoção da igualdade, da justiça, da equidade e do respeito à diversidade 

cultural e ao pluralismo, para que não haja discriminação e estigmatização; 

VII – Promoção da solidariedade e da cooperação; 

VIII – Exercício da profissão com honra, dignidade e responsabilidade social; 

IX – Compartilhamento de benefícios sociais, tanto na assistência quanto na 

pesquisa, respeitando as normas deste código e da legislação em vigor; 

X – Aprimoramento dos conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais. 

DAS ATRIBUIÇÕES: 

As atribuições e competências das Terapeutas Ocupacionais realizadas na saúde, 

são orientadas e norteadas por direitos no Código de Ética e Deontologia da Terapia 

Ocupacional, nas Leis de Regulamentação da Profissão, nas Resoluções do COFFITO 

e CREFITO, que devem ser observados e respeitados, tanto pelas profissionais, 

quanto pelas instituições empregadoras. 
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Atribuições: 

I. Assumir responsabilidade técnica por serviço de Terapia Ocupacional, em caráter 

de urgência, quando designado ou quando for o único profissional do setor, 

atendendo à Resolução específica; 

II. Exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e obedecer aos preceitos 

da ética profissional, da moral, do civismo e das leis em vigor, preservando a 

honra, o prestígio e as tradições de sua profissão; 

III. Utilizar todos os conhecimentos técnico-científicos a seu alcance e aprimorá-

los contínua e permanentemente, para promover a saúde e o bem-estar, favorecer 

a participação e inclusão social, resguardar os valores culturais e prevenir 

condições sócios-ambientais que impliquem em perda da qualidade de vida do 

cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade; 

IV. Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua 

atividade profissional e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção, 

salvo em situações previstas em lei; 

V. Colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de 

guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem pessoal 

incompatível com o princípio de bioética de justiça; 

VI. Oferecer ou divulgar seus serviços profissionais de forma compatível com a 

dignidade da profissão e a leal concorrência; 

VII. Assumir seu papel na determinação de padrões desejáveis do ensino e do 

exercício da Terapia Ocupacional; 

VIII. Contribuir para promover a universalização dos direitos sociais, o respeito e a 

promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser 

humano, oportunizando no âmbito de sua atividade profissional, o acesso e o 

exercício dos mesmos 

12.2.7.2 Objetivos: 

A equipe de Terapeuta Ocupacional hospitalar, seráfoi definida em três áreas de 

atuação e competências:  

I. Atenção intra-hospitalar: compreende o planejamento e a execução da 

intervenção terapêutico-ocupacional junto aos pacientes, familiares e 

acompanhantes e/ou cuidadores, em regime de internação e ambulatorial, assim 

como os trabalhadores e gestores, em diferentes contextos hospitalares; 

II. Atenção extra-hospitalar oferecida por hospital: compreende a atuação do 

terapeuta ocupacional em: visita domiciliar, assistência domiciliar, internação 

domiciliar e na rede assistencial de suporte em saúde, quando realizados por 

equipe hospitalar;  

III. Atenção em cuidados paliativos: compreende o oferecimento de cuidados 

terapêuticos ocupacionais junto a equipes multiprofissionais, a pacientes com 
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condições crônico-degenerativas potencialmente fatais (oncológicas e não 

oncológicas) e que estão em tratamento sem condições de modificação da doença. 

Não se restringem à fase de terminalidade da vida e são considerados cuidados 

preventivos, pois previnem um grande sofrimento motivado por dores, sintomas e 

pelas múltiplas perdas físicas, psicossociais e espirituais e podem reduzir o risco 

de luto complicado.  

O processo de intervenção terapêutico-ocupacional pode ser oferecido através de 

atendimento individual e grupal de paciente, familiares e/ou cuidadores; visitas, 

assistência ou internação domiciliar; e interconsulta à equipe ou serviços. O 

terapeuta ocupacional pode atuar como profissional de ligação, no qual faz parte 

de um setor de referência e/ou como interconsultor.  

No âmbito da Policlínica Regional - Unidade Formosa, os terapeutas ocupacionais 

fazem parte de determinada clínica, mas também respondem às interconsultas dos 

demais setores. Portanto, Terapeuta Ocupacional, atuam como profissionais de 

ligação e como interconsultores. 

12.2.7.3 Rotinas 

• Antes de iniciar o atendimento dos pacientes hospitalizados, os terapeutas 
ocupacionais da Policlínica Regional - Unidade Formosa identificam as demandas 
em suas respectivas clínicas de referência.  

• Os terapeutas ocupacionais procuram identificar critérios de elegibilidade para o 
processo de Terapia Ocupacional hospitalar;  

• A identificação da demanda ocorre através da abordagem do paciente no leito, em 
discussão clínica pela equipe multiprofissional, por solicitação de interconsulta 
e/ou por revisão de prontuário. Quando houver solicitações de interconsultas, os 
terapeutas ocupacionais da Policlínica Regional - Unidade Formosa as priorizam em 
seus atendimentos; 

• O processo terapêutico-ocupacional e as modalidades de intervenção, utilizados no 
âmbito da Policlínica Regional - Unidade Formosa, são descritos nas figuras 1 e 2 
abaixo, respectivamente.  

• Tal processo é composto da seguinte maneira:  
a. Avaliação e Planejamento;  
b. Intervenção;  
c. Revisão da intervenção e resultados;  
d. Atividades de apoio e complementares à intervenção; 
e. Planejamento, gerenciamento e supervisão 

12.2.7.4 Equipe Mínima 

O Serviço Terapia ocupacional integrará o corpo de profissionais da Policlínica 

Regional - Unidade Formosa com uma equipe formada por no período matutino 

(7:00 às 13:00) e 5(CINCO) no período vespertino (13:00 às 19:00). 

12.2.7.5 Horário de funcionamento da área/serviço 

7h às 19 h de segunda a sexta-feira em dois turnos de 6 h (7 às 13 h e 13 às 19 h). 
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12.2.8.1 Centro Especializado em Odontologia (CEO I) 

Após a implantação e funcionamento do serviço de Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO Tipo I),  

everão ser ofertadas no mínimo as seguintes atividades:  

diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer bucal;  

periodontia especializada;  

cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros;  

endodontia; e  

atendimento a portadores de necessidades especiais.  

A produção mínima mensal deverá ser realizada conforme tabelas abaixo e será 

verificada por meio dos Sistemas de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), de 

acordo com as Portarias 599/GM, 600/GM, e 1.464/GM. 

O Serviço de Odontologia da policlínica , desenvolverá ações preventivas e 

curativas, individuais e coletivas, em diversas especialidades Odontológicas que 

compreendem a Atenção Básica: Periodontia, Cirurgia, Dentística, Endodontia, 

Saúde Coletiva, Estomatologia 

O exercício das atividades profissionais privativas do cirurgião-dentista só é 

permitido com a observância do disposto nas Leis 4.324, de 14.04.64 e 5.081, de 

24.08.66, no Decreto nº 68.704, de 03.06.71; 

12.2.8.2 Normas 

Compete ao cirurgião-dentista: 

I - praticar todos os atos pertinentes à Odontologia decorrentes de conhecimentos 

adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação; 

II - prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, 

indicadas em Odontologia; 

III - atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, 

inclusive para justificação de falta ao emprego; 

IV - aplicar anestesia local e troncular; 

Atividades privativas do Atendente de Consultório Dentário 
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O exercício das atividades privativas do atendente de consultório dentário só é 

permitido com a observância do disposto nestas normas.Para se habilitar ao 

registro e à inscrição, como atendente de consultório dentário, o interessado 

deverá ser portador de certificado expedido por curso ou exames que atendam, 

integralmente aos dispostos na Lei e nos pareceres 460/75 e 699/72 do 

CFE.Compete ao atendente de consultório dentário, sempre sob a supervisão do 

cirurgião-dentista ou do técnico em higiene dental: a) orientar os pacientes 

sobre higiene bucal; 

b) marcar consultas; 

c) preencher e anotar fichas clínicas; 

d) manter em ordem arquivo e fichário; 

e) controlar o movimento financeiro; 

f) revelar e montar radiografias intra-orais; 

g) preparar o paciente para o atendimento; 

h) auxiliar no atendimento ao paciente; 

i) instrumentar o cirurgião-dentista e o técnico em higiene dental junto à 

cadeira operatória; 

j) promover isolamento do campo operatório; 

k) manipular materiais de uso odontológico; 

l) selecionar moldeiras; 

m) confeccionar modelos em gesso; 

n) aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental; 

o) proceder à conservação e à manutenção do equipamento odontológico. 

É vedado ao atendente de consultório dentário:  

• exercer a atividade de forma autônoma; 

• prestar assistência, direta ou indiretamente, a paciente, sem a indispensável 
supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em higiene dental; 

• realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos não discriminados nas 
normas;  

• fazer propaganda de seus serviços, mesmo em revistas, jornais ou folhetos 
especializados da área odontológica.O atendente de consultório dentário poderá 
exercer sua atividade, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico 
em higiene dental, em consultórios ou clínicas odontológicas, em estabelecimentos 
públicos ou privados.Rotinas 

A equipe de odontologia fará atendimento diferenciado e individualizado a 

pacientes clínicos, em cuidados paliativos, em cuidados intensivos, adultos, 

pediátricos e geriátricos. 
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O trabalho será realizado em sintonia com as equipes médicas e multiprofissional, 

realizando discussões, compartilhando o conhecimento e unificando o tratamento, 

o que permitirá maior eficiência ao serviço prestado. 

12.2.8.3 Área de abrangência 

Endodontia é a especialidade que tem como objetivo a preservação do dente por 

meio de prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das 

alterações da polpa e dos tecidos Peri-radiculares. 

As áreas de competência para atuação do especialista em Endodontia incluem:  

a) procedimentos conservadores da vitalidade pulpar; 

 b) procedimentos cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares; 

 c) procedimentos cirúrgicos para-endodônticos; e, 

 d) tratamento dos traumatismos dentários. 

Odontologia em Saúde Coletiva é a especialidade que tem como objetivo o estudo 

dos fenômenos que interferem na saúde bucal coletiva, por meio de análise, 

organização, planejamento, execução e avaliação de serviços, projetos ou 

programas de saúde bucal, dirigidos a grupos populacionais, com ênfase nos 

aspectos preventivos. 

As áreas de competência para atuação do especialista em Odontologia em Saúde 

Coletiva incluem: 

a) análise sócio epidemiológica dos problemas de saúde bucal da comunidade; 

b) elaboração e execução de projetos, programas e/ou sistemas de ação coletiva 

ou de saúde pública visando à promoção, ao restabelecimento e ao controle da 

saúde bucal; 

c) participação, em nível administrativo e operacional de equipe multiprofissional, 

por intermédio de: 

1) organização de serviços; 

2) gerenciamento em diferentes setores e níveis de administração em saúde 

pública; 

3) vigilância sanitária; 

4) controle das doenças; 

5) educação em saúde pública; e, 
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d) identificação e prevenção das doenças bucais oriundas exclusivamente da 

atividade laboral. 

Periodontia é a especialidade que tem como objetivo o estudo, o diagnóstico, a 

prevenção e o tratamento das doenças gengivais e periodontais, visando à 

promoção e ao restabelecimento da saúde periodontal. 

As áreas de competência para atuação do especialista em Periodontia incluem: 

a) avaliação diagnostica e planejamento do tratamento; 

b) controle de causas das doenças gengivais e periodontais; 

c) controle de sequelas e danos das doenças gengivais e periodontais; 

d) procedimentos preventivos, clínicos e cirúrgicos para regeneração dos tecidos 

periodontais; 

e) outros procedimentos necessários à manutenção ou à complementação do 

tratamento das doenças gengivais e periodontais; e, estomatognático, visando a 

proporcionar conforto, estética e saúde pela recolocação dos dentes destruídos ou 

perdidos e dos tecidos contíguos 

Estomatologia é a especialidade que tem como objetivo a prevenção, o 

diagnóstico, o prognóstico e o tratamento das doenças próprias da boca e suas 

estruturas anexas, das manifestações bucais de doenças sistêmicas, bem como o 

diagnóstico e a prevenção de doenças sistêmicas que possam eventualmente 

interferir no tratamento odontológico. 

As áreas de competência para atuação do especialista em Estomatologia incluem: 

 a) promoção e execução de procedimentos preventivos em nível individual e 

coletivo na área de saúde bucal; 

 b) obtenção de informações necessárias à manutenção da saúde do paciente, 

visando à prevenção, ao diagnóstico, ao prognóstico e ao tratamento de alterações 

estruturais e funcionais da cavidade bucal e das estruturas anexas; e, 

 c) realização ou solicitação de exames complementares, necessários ao 

esclarecimento do diagnóstico. 

12.2.8.4 Equipe Mínima 

O Serviço Odontologia integrará o corpo de profissionais da policlínica com uma 

equipe formada por 6 (Seis) profissionais e realizarão atendimento aos usuários, 

sendo 3 odontólogos e 3 assistentes 
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12.2.8.5 Horário de funcionamento 

7 h às 19 h de segunda a sexta-feira em dois turnos de 6 h (7 às 13 h e 13 às 19 h). 

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

12.4 Normas para realização dos procedimentos de 
aquisição, recebimento, guarda e distribuição de 
materiais na Policlínica. 

12.5 Apresentação da padronização de medicamentos 
e materiais médicos hospitalares. 

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

12.7 Descrição de funcionamento da unidade de 
faturamento, bem como horários de trabalho; 
estrutura de chefia; membros e vínculo com o 
Hospital. 

12.8 Volume de recursos financeiros destinados a cada 
tipo de despesa. 

Os volume de recursos financeiros estão descritos no item 16- Proposta Financeira, 

deste projeto 

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

A Equipe Gestora está orientada a obter e garantir a melhoria na assistência, 

considerando os recursos e a tecnologia existentes na Unidade de Saúde. 
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• O gerenciamento exercido pela Equipe Gestora está descrito de forma 

transversal em toda Proposta Técnica e está aportado nas diretrizes 

operacionais: 

• Valorizamos transparência 

• Implementar as linhas de cuidado prioritárias, em articulação com os 

demais pontos de atenção e com a Gestão Estadual objetivando garantir a 

atenção à saúde. e Implementar o Comitê de Qualidade e as Comissões Técnicas. 

• Incluir propostas de fortalecimento das ações de promoção e vigilância da 

saúde, de acordo com o perfil e a distribuição das necessidades de saúde da 

população. 

• Dispor de Recursos Humanos capacitados e da infraestrutura necessária 

para ter capacidade de resposta oportuna e efetiva 

• Definir um eixo comum de organização do cotidiano dos trabalhadores, 

• Organizar os processos de trabalho envolvendo os processos de 

humanização 

• Alinhar os processos de trabalho para que permitam equilíbrio na 

promoção, prevenção e atenção, entre o agudo e o crônico no cotidiano das 

agendas 

• Trabalhar o cuidado clínico qualificado, aos usuários, utilizando as 

terapêuticas mais apropriadas, e o seu gerenciamento para continuidade de 

atenção em rede quando necessário. 

• Adequar apoio logístico e infraestrutura necessária, visando o aumento da 

capacidade de organização das estruturas e práticas e a melhoria do 

desempenho. 

• Transferir conhecimento especializado aos profissionais para que os 

mesmos se capacitem e fiquem mais resolutivos. 

• Identificar áreas de intervenção prioritária para o desenvolvimento de 

projetos. Desenvolver um processo sistemático de informação e educação à 

população, 

• Adequar as propostas levando em conta as condições de vida dos diversos 

grupos e a distribuição social dos riscos e dos danos à saúde. 

• Avaliar o resultado das ações desenvolvidas, por meio da aplicação de uma 

linha de base, da avaliação de , processos e resultados e, da avaliação das 

opiniões de profissionais e usuários. 

A Administração Geral compreende a Hotelaria, Recepção , Portaria/Segurança/ 

Almoxarifado e Manutenção Predial que devem funcionar 24h por dia; 

Será apresentada uma visão geral desses serviços, acompanhado da área financeira 

e do RH complementam a chamada Administração Geral 

A área Financeira e RH funcionam de 2a a 6a das 8 às 18h, tendo em vista que não 

há necessidade de plantões noturnos nem fins de semana. 
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A hotelaria hospitalar não fazia parte do contexto até há pouco tempo. Desde que 

o médico fosse competente e a Policlínica Regional - Unidade Formosa 

aparentemente limpo, nada mais importava para o paciente. 

Nesse período, quem buscava a Policlínica Regional - Unidade Formosa para cuidar 

da saúde, ao entrar no ambiente hospitalar ele deixava de ser cidadão, de ter 

vontade própria, de ter direitos e passava a ser passivo (daí o nome, paciente), 

obedecendo às ordens médicas e da enfermagem. Esse tempo passou. 

Agora, quem busca a Policlínica Regional - Unidade Formosa não é mais paciente: 

é um cidadão que sabe de seus direitos e suas responsabilidades. Ele vai em busca 

de solução para seus problemas e sente-se com direito de ser bem atendido. 

A Unidade de Saúde precisa corresponder não só às necessidades do usuário, mas 

também às suas expectativas. 

Já não basta a competência do médico, do enfermeiro e nem a aparência limpa da 

Unidade. 

O usuário quer ciência e tecnologia, mas também conforto e segurança. Quer que 

seus medos sejam minimizados e o ambiente branco e estéril da Policlínica 

Regional - Unidade Formosa tradicional seja um pouco mais humanizado. 

Ele quer continuar em contato com o mundo, agora não só através do telefone, 

mas ele quer televisão, jornais, revistas. Enfim, o paciente não quer se sentir 

excluído da sociedade e exige um ambiente com aspecto que lembre mais um hotel 

e que cause menos estresse. 

Os hospitais, atualmente, reconhecem que precisam mudar o conceito de 

hospedagem hospitalar para proporcionar ao usuário em vez de um ambiente frio, 

e impessoal, um ambiente agradável e humanizado, ainda que muito complexo. 

O INSTITUTO CEM tem uma visão voltada para a contínua busca da excelência, 

conciliando os objetivos da Policlínica Regional - Unidade Formosa com o ato de 

hospedar, sem- perder; de vista a especificidade de necessidades de seus usuários. 

A implantação de um novo conceito: de hotelaria-governança hospitalar: envolve 

planejamento. É necessário que todos os serviços básicos da hotelaria governança 

_ hospitalar tenham a sua gestão focada no usuário e na qualidade da assistência 

prestada. 

Se hotelaria "quer dizer hospitalidade, ato de hospedar, de acolher com satisfação 

e prazer" é indispensável que as pessoas que acolhem o usuário na Policlínica 

Regional - Unidade Formosa estejam conscientes da importância do seu papel e 

que busquem continuamente sua capacitação para prestar um serviço que 

proporcione o encantamento do usuário. 

Somente a estrutura física e equipamentos de ponta não serão suficientes. As 

pessoas é que fazem a diferença no atendimento, sendo indispensável o 

reconhecimento desse fato, pela empresa de saúde e pelo próprio serviço de 
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hotelaria hospitalar, para criar condições para motivar e reter os talentos que 

agregam valor à assistência prestada. 

 
O Serviço de Hotelaria-Governança Hospitalar é uma nova concepção de 

Hospitalidade SUS que visa proporcionar ao seu usuário, conforto, segurança, e 

bem estar, através de algumas ações inovadoras de hotelaria. 

O objetivo do INSTITUTO CEM é acomodar os pacientes-usuários satisfatoriamente, 

oferecendo um tratamento personalizado e humanizado durante sua permanência 

na Unidade de Saúde. A existência de. camareira, roupeiro e recepcionista, ao 

invés do antigo cargo "auxiliar de serviços gerais". 

• A mudança de chefia para governanta e de zeladoria para Governança. 

• Oferecer equipe de camareira 12 horas. 

• Minimizar as tarefas da equipe de enfermagem, para dedicar maior tempo 
ao paciente. 

• Conciliar a saúde e o ato de receber bem, tornando o ambiente. Mais 
acolhedor para a família e para o paciente. 

• Oferecer lanche no refeitório oferecido pela divisão de nutrição. 

• Manter programa. educativo para acompanhantes, por meio de palestras 
de deveres e direitos, elaboradas periodicamente em salas com data Show . 

Embora o foco principal seja o tratamento, e assistência; a Unidade e deve investir 

nos serviços que envolvem a hospedagem, reconhecer ido o paciente e o seu 

acompanhante como clientes. 

Segundo o Manual de Humanização do Ministério da Saúde, "humanizar é garantir 

à palavra a sua dignidade ética. Ou seja, para que o sofrimento humano, as 

percepções de dor ou de prazer sejam humanizadas, é preciso que as palavras que 

o sujeito expressa sejam reconhecidas pelo outro. É preciso, ainda, que esse 

sujeito ouça do outro, palavras de reconhecimento. "A humanização depende de 

nossa capacidade de falar e de ouvir, depende do diálogo com nossos semelhantes". 

Aspectos Relevantes na Gestão de Hotelaria: 

• Rouparia - melhor apresentação dos enxovais fornecidos na/ unidade 
através de Kits embalados e selados. 

• Os carrinhos das camareiras aperfeiçoam o fluxo e o controle de roupas 
nas enfermarias, evitando a manipulação pela enfermagem ou pelas mães (no 
caso da pediatria), ocasionando grande evasão ou uso indevido das roupas. 

• Os uniformes causam um impacto positivo em relação a autoestima- e a 
valorização do profissional e da imagem da Policlínica Regional - Unidade 
Formosa  

• Cursos — Instituições educativas que podem oferecer cursos específico de 
Governança e camareira, é um investimento com ótimo aproveitamento na 
tomada de decisão e conhecimento básico da área. 
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A proposta de humanização da assistência à saúde resulta na conquista de uma 

melhor qualidade de atendimento à saúde do usuário e de melhores condições de 

trabalho para os profissionais. 

Os fatores que precisam ser observados para viabilizar o tratamento mais 

humanizado são: 

• Boas condições de trabalho. 

• Educação continuada. 

• Resolubilidade 

• Mais garantia da -participação do usuário, e da família no processo de 
recuperação. 

• Acolhida individualizada c respeitosa. 

• Redução do afastamento do seu ambiente familiar, 

• Desenvolver um conjunto de indicadores de resultados  

• Sistema de incentivo ao tratamento humanizado. 

• Modernizar as relações de trabalho, tornando as unidades mais 
harmoniosas. 

A humanização resultante da implantação da Hotelaria- Governança na Unidade 

de Saúde não vai curar a doença, mas torna o sofrimento mais tolerável, e o 

paciente mais propício ao tratamento e transforma os familiares em importantes 

colaboradores. 

É a humanização, através da Hotelaria- Governança, mudando condutas e 

comportamentos tornando a Unidade de Saúde um espaço digno para os momentos 

difíceis de seus usuários. 

HORÁRIO 

A Hotelaria da Unidade funcionará 12 horas por dia, 5 dias por semana. 

AMBULATÓRIO 

O Ambulatório funcionará de 2a a 6a feira das 07 ás 19hs, 12 hs/dia. 

SADT : 12 horas/dia, 5 dias por semana , de 2a a 6a feira de 7h às 19hs 

Equipe composta de Médicos, Enfermeiros, Agente Administrativo, condutores de 

macas, etc. 

RECEPÇÕES 

As recepções da Policlínica Regional - Unidade Formosa funcionarão da seguinte 

forma: 

Ambulatório: de 2a a 6a feira de 7h às 19h. 

SADT : 24 horas/dia, 5 dias por semana . 

Equipe composta por recepcionista e vigilantes. 
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PORTARIA 

Funcionarão 24h por dia, 5 dias por semana, sendo que será definido, em função 

do layout físico da Unidade como será distribuída a equipe pelas portas de acesso. 

Equipe composta por seguranças 

SEGURANÇA 

Funcionarão 24h por dia; -7 dias por semana, sendo que será (definido,-- em função 

do layout físico da Unidade como será distribuída pelas portas de acesso, bem 

como a redução de pessoal no turno da noite e fins de semana. 

Equipe composta por seguranças 

ALMOXARIFADO 

O Almoxarifado funcionará 24h por dia; -7 dias por semana, com equipe: completa. 

Equipe composta pelo Coordenador da Área , Auxiliares de almoxarifado e Agente 

Administrativo. 

MANUTENÇÃO PREDIAL 

A Manutenção Predial funcionará 24h por dia; -7 dias por semana,. 

Equipe composta por eletricistas, Coordenador da área, Auxiliares de manutenção, 

Assessor Administrativo. 

 
A estrutura administrativa da Policlínica Regional - Unidade Formosa , será 

estruturada conforme realidade e características da unidade, visando melhoria 

contínua e dar suporte para a implementação de um atendimento humanizado, 

bem como visa proporcionar atividades que alcancem as metas preestabelecidas, 

sendo que o modelo de gestão a ser implementado pelo INSTITUTO CEM tem por 

norte adotar elementos e um modelo que busca o alinhamento com as Diretrizes 

do Sistema Único de Saúde – SUS com a manutenção do atendimento ininterrupto 

dos pacientes e proporcionando condições de trabalho e segurança da equipe. 

Cada setor terá supervisão do respectivo responsável, devidamente designado, 

bem como contará com estrutura e profissionais de apoio técnico-operacional e 

administrativa, que acompanhará os horários de funcionamento já estabelecidos 

na presente proposta de trabalho e preconizados no Edital. Os serviços 

administrativos comuns funcionarão em dias úteis e dentro do horário comercial, 

à exceção das aditividades cruciais que requeiram atendimentos em horários 

diferenciados (lavanderia, limpeza, farmácia, segurança, dentre outros). 

12.9.2.1 Equipe mínima 

A equipe mínima da Policlínica Regional - Unidade Formosa será estruturada 

conforme demanda de cada setor ligado a Administração Geral e como 

demonstrado no modelo proposto de Organograma constante na presente Proposta 
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Técnica. Além da estrutura técnico-operacional prestada diretamente pela 

Administração do INSTITUTO CEM, a Administração da Policlínica Regional - 

Unidade Formosa também terá sua estrutura, no qual relacionamos a seguir e 

resumidamente apresentamos suas respectivas atribuições: 

• Gestão de Pessoal - responsável por todo tratamento documental e de atendimento 
relacionado aos profissionais da unidade; 

• Logística - na qual acompanhará toda a cadeia logística da unidade, inclusive 
recepção, bem como a gestão de contratos e os serviços de segurança e transporte; 

• Engenharia Clínica – acompanhamento, execução e gestão das manutenções 
preventivas e corretivas de todo parque tecnológico de equipamentos médico-
hospitalares da Policlínica Regional - Unidade Formosa ; 

• Segurança e Saúde do Trabalhador – responsável por acompanhar a segurança e 
saúde dos profissionais, com alimentação de dados estatísticos, controle de 
documentos e implementações de ações visando a prevenção de acidentes. 

• Faturamento e Contas Hospitalares – acompanhará a produção e faturamento dos 
atendimentos realizados na unidade, devidamente descritos no Manual de rotinas 
administrativas para Faturamento de Procedimentos; 

• Material e Patrimônio – no qual controlará a gestão de materiais, móveis e 
equipamentos diversos, bem como dará o devido tratamento conforme normas de 
gestão patrimonial relacionados na presente proposta; 

• Manutenção Predial – responsável pela gestão estrutural da unidade, 
providenciando manutenções e intervenções para viabilizar a continuidade do 
atendimento aos pacientes e as atividades técnico-operacionais e administrativa 
da Policlínica Regional - Unidade Formosa ; 

• Hotelaria – acompanhará os serviços de lavanderia, rouparia, dedetização e 
controle de pragas, ajardinamento, limpeza e desinfecção hospitalar visando 
continuidade dos serviços da unidade, proporcionando segurança e conforto dos 
pacientes; 

• Farmácia – gestão de todo estoque, recebimento e distribuição de medicamentos, 
insumos e correlatos na unidade; 

• Documentação e Arquivo – acervo documental dos pacientes e da Policlínica 
Regional - Unidade Formosa com base na Tabela de Temporalidade e legislação em 
vigor. 

Desta forma e, assim como já utilizado pelo INSTITUTO CEM, para as atividades 

administrativas desempenhadas na Policlínica Regional - Unidade Formosa , serão 

adotados fluxos, Procedimentos Operacionais Padrão e demais ferramentas 

aplicáveis a higienização e desinfecção das unidade, manutenção preventiva e 

corretiva da estrutura predial, máquinas, móveis e equipamentos, dedetização e 

desratização, normativas para gestão dos recursos humanos e serviço de 

medicina do trabalho conforme consta na legislação vigente, bem como adotados 

os regulamentos e normas para contratação de serviços, compras de itens para 

suprimento e ressuprimento da Policlínica Regional - Unidade Formosa , conforme 

normas e detalhamentos já explanados ao longo desta Proposta de Trabalho para 
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o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços da Policlínica 

Regional - Unidade Formosa . 

No âmbito de segurança da Policlínica Regional - Unidade Formosa , a Direção 

Administrativa deverá organizar e planejar as ações em conformidade com as 

normativas de procedimentos administrativos integrados em conjunto com as 

demais áreas técnicas de atendimento direto aos pacientes, considerando e 

respeitando as rotinas executadas pelas equipes multidisciplinares. Abaixo segue 

um modelo de controle de acesso a Policlínica Regional - Unidade Formosa , onde 

serão implementadas normas que disciplinam a circulação de pessoas no interior 

da Policlínica Regional - Unidade Formosa , cujos moldes inicialmente propostos 

seguem abaixo, porém, que poderão ser adequados para melhor se enquadrarem 

a necessidade da unidade: 

 
1-Diretrizes Gerais: 

1.1- O Serviço de Recepção e Vigilância deverá ser informado previamente pelo 

setor competente quando da entrada de pessoas para participação em eventos, 

reuniões, grupos educativos, imprensa e outros na Unidade; 

1.2- O servidor/profissional que receber visitas, ou solicitar qualquer prestação de 

serviço externo afeto a Policlínica Regional - Unidade Formosa , ficará responsável 

pela permanência destes na instituição, devendo encaminhá-los à recepção na sua 

saída; 

1.3- O acesso de profissionais e servidores a Policlínica Regional - Unidade Formosa 

deverá se dar exclusivamente pela Portaria destinada a tal, mediante 

apresentação e porte de crachá, em local visível; independentemente do sistema 

de biometria, quando disponível; 

1.4- As ambulâncias que vierem transportando pacientes de outras unidades para 

internação deverão estacionar em área específica. Somente serão liberadas as 

ambulâncias mediante a autorização da equipe; 

1.5- As visitas aos pacientes , bem como de visitantes e fornecedores, somente 

poderão adentrar a Policlínica Regional - Unidade Formosa , após cadastro e 

autorizações específicas, conforme o caso; 

1.6- O acesso dos pacientes externos para consulta no Ambulatório, assim como o 

de seus acompanhantes, e os Pacientes para realização de exames, dar-se-á 

exclusivamente pela portaria e horários específicos; 

1.7- Durante todo o decorrer do expediente e, principalmente ao final das 

atividades diárias, as Coordenações/Supervisões ficarão incumbidas de verificar o 

devido fechamento dos portões internos que interligam as alas da Policlínica 

Regional - Unidade Formosa . 
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1.8- Na área destinada à cargas ou descargas na unidade, todas as entradas e saídas 

de veículos, materiais, equipamentos, deverão ser registradas em formulário 

específico, contendo pelo menos o horário de entrada e saída, dados da placa do 

veículo, nome da empresa e identificação do condutor, sendo vedada a pernoite 

no pátio por veículos de prestadores de serviços (limpeza, segurança, 

manutenções, etc); 

2- Corredores, Rampas, Escadas e Áreas Comuns 

O trânsito e permanência de pessoas sem identificação nos Corredores, Rampas, 

Escadas e Áreas Comuns da Policlínica Regional - Unidade Formosa deverá ser 

imediatamente comunicada à Diretoria Administrativa e à Seção de Segurança, que 

tomará as medidas cabíveis; 

Todos os profissionais e servidores somente poderão ter acesso e locomoção na 

Policlínica Regional - Unidade Formosa se estiverem em escala regular de trabalho 

e utilizando-se do uniforme, crachá e identificação apropriada; 

Autoridades e visitantes, somente poderão transitar na Policlínica Regional - 

Unidade Formosa devidamente identificados e acompanhados de profissional 

responsável. 

 
O serviço de segurança da Policlínica Regional - Unidade Formosa poderá ser 

terceirizado. Os setores poderão ter comunicação entre rádios e ramais internos 

da unidade; 

Vislumbra-se ainda a possibilidade do monitoramento constante do sistema de 

vídeo, a se implementar conforme estrutura da Policlínica Regional - Unidade 

Formosa  

 
O Serviço de Manutenção Predial da Policlínica Regional - Unidade Formosa , será 

responsável por toda a estrutura física das unidades. Sob o seu comando estarão 

às ações relativas manutenções preditiva, preventivas e corretivas. 

12.9.5.1 Planejamento 

A estrutura da unidade que compõem a Policlínica Regional - Unidade Formosa , 

deverá ser um organismo dinâmico, sempre em mutação: paredes e divisórias são 

seguidamente removidas, deslocadas e acrescidas; alterações espaciais se 

sucedem em decorrência de exigências normativas, administrativas e técnicas; 

novos equipamentos demandam suportes, apoios, suprimentos e instalações (água, 

energia elétrica e outros). 

Didaticamente, as unidades abrangem em seu bojo várias Arquiteturas”, como: 

Arquitetura-Infecto-Preditiva, Arquitetura-Segurança-Preditiva, Arquitetura-
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Administração- Preditiva, Arquitetura-Humanização-Preditiva, Arquitetura 

Manutenção-Preditiva. É a manutenção predial por Antecipação”. 

12.9.5.2 Continuidade, Organização e Operacional. 

A Manutenção Orgânica encontra-se vinculada à Arquitetura, à Construção, às 

Instalações, aos Equipamentos e à Funcionalidade. A Manutenção Operacional é a 

que sucede e é a que dá continuidade à Manutenção Orgânica, prevenindo, 

conservando, reparando, preservando e assegurando a operacionalidade da 

Policlínica Regional - Unidade Formosa . 

Manutenção Orgânica, Arquitetura Manutenção Preditiva ou Arquitetura de 

Manutenção são direcionados para os requisitos arquitetônicos, construtivos, de 

instalação e de equipamentos, que a arquitetura deve prever e incorporar ao 

edifício, para viabilizar, facilitar e tornar econômica e racional a manutenção 

futura da Policlínica Regional - Unidade Formosa e, principalmente, para assegurar 

a imprescindível Continuidade Operacional” (sem interrupção) de setores vitais e 

críticosA presente proposta de Serviço de Manutenção Predial cuida de aspectos 

de Manutenção Operacional, relacionados a Manutenção Preventiva, Condicionada 

a Manutenção Corretiva, com o objetivo é a abordagem de recursos e meios a 

serem incorporados, pela Arquitetura da Policlínica Regional - Unidade Formosa 

visando ir ao encontro e facilitar e tornar possível a correta Manutenção 

Preventiva, Manutenção Condicionada e Manutenção Corretiva e tornar viáveis 

e/ou menos problemáticas as alterações e novas incorporações, que se sucederão 

no dia-a-dia da Policlínica Regional - Unidade Formosa . 

A Manutenção Preventiva Condicionada, como o nome sugere, é uma manutenção 

dependente de tecnologia mais avançada, visando apurar, com mais precisão, as 

condições e o estado da estrutura. O seu diagnóstico encontra-se condicionado a 

procedimentos técnicos, a recursos e instrumentos especializados, como: o 

ultrassom, que detecta fissuras estruturais; a espectrometria, que realiza 

diagnóstico através de análise da natureza de partículas presentes no lubrificante; 

a ferrografia, que quantifica o desgaste através de analises minuciosas; a 

Manutenção Preventiva Condicionada recorre, ainda, a outros indicadores e meios 

de diagnóstico precoce, como: aquecimento, velocidade, ruído, desgaste, folga, 

desbalanceamento, desalinhamento, desregulagem e outros. 

12.9.5.3 Sistema de Gestão dos Serviços da Seção de Manutenção 
Predial 

A durabilidade de uma edificação não depende apenas da qualidade dos materiais 

empregados em sua construção. É necessário garantir o uso adequado dos sistemas 

prediais, executar as ações de manutenção em conformidade e planejamento e 

tomar as ações de manutenção corretiva sempre que necessário. 

Estas ações devem ser percebidas como investimento no patrimônio público. 
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Visando fornecer subsídios para o planejamento e execução das ações dos serviços 

de manutenção, apresentamos a seguir as Referências para os sistemas críticos, 

contendo as seguintes informações: 

• Descrição do sistema; 

• Cuidados de uso; 

• Manutenção preventiva; 

• Manutenção corretiva – critérios de inspeção.Considera-se os seguintes serviços 
críticos: 

• Instalações Hidrossanitárias; 

• Instalações Elétricas; 

• Revestimento de Paredes e Tetos; 

• Revestimento Cerâmico e Rejunte; 

• Revestimento de Pedras Naturais; 

• Piso Cimentado e Pisos Acabados em Concreto; 

• Pintura Interna e Externa; 

• Esquadrias; 

• Forros; 

• Divisórias; 

• Impermeabilização; 

• Coberturas; 

• Sistemas de Condicionamento de Ar. 

É importante ressaltar que as recomendações contidas nas referências devem ser 

avaliadas quanto à sua pertinência para a estrutura do prédio em questão, 

devendo-se fazer as adaptações necessárias, principalmente no que se refere à 

periodicidade das manutenções preventivas. Outros itens porventura não citados 

aqui, porém necessários para garantir a conservação do prédio que abrange a 

Policlínica Regional - Unidade Formosa , e que podem ser acrescentados no 

planejamento da manutenção. 

Instalações Hidrossanitárias 

Água Fria e Água Quente 

• Pontos de água (fria quente): pontos que alimentam os lavatórios, os vasos 
sanitários, os chuveiros, as pias, os tanques e as máquinas de lavar Tubulação de 
sucção: entre o ponto de tomada no reservatório inferior e a entrada da bomba 
Tubulação de recalque: leva água do reservatório inferior para o reservatório 
superior. Barrilete: conjunto de tubulações de saída do reservatório superior que 
alimentam as colunas de distribuição (prumadas). 
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• Prumadas de água (fria): são constituídas por tubulações principais que trazem a 
água do reservatório superior. 

• Ramais e sub ramais de distribuição de água (fria e quente): alimentadores dos 
diversos pontos, nos cômodos apropriados. 

• Aquecedores: podem ser individuais ou centrais, de passagem ou por acumulação. 

• Para estes equipamentos, seguir recomendações específicas dos fabricantes. 

• Registros: 

• Registros de pressão: válvulas de pequeno porte, instaladas em sub ramais ou em 
pontos de utilização, destinadas à regulagem da vazão de água ou fechamento. 

• Registros de gaveta: válvulas de fecho para a instalação hidráulica predial, 
destinadas a interrupção eventual de passagem de água para reparos na rede ou 
ramal. 

Esgoto: 

• Pontos de esgoto: pontos por onde são liberadas as águas servidas de lavatórios, 
vasos sanitários, tanques etc, além dos ralos secos e sifonados. 

• Tubulação de esgoto: dividida em ramais de descarga, ramais de esgoto, tubos de 
queda, subcoletores e coletores. 

• Tubulação de ventilação: possibilita o escoamento dos gases emanados do coletor 
público. 

• Ralos e sifões: 

• Ralos: devem possuir grelhas de proteção para evitar que detritos maiores caiam 
em seu interior, ocasionando entupimento. 

• Ralos sifonados e sifões possuem "fecho hídrico", que consiste numa pequena 
cortina de água, que evita o retorno do mau cheiro. 

• Águas pluviais: 

• Águas de chuvas ou de lavagem: São normalmente coletadas pelas redes pluviais.  

• Sistema de águas pluviais: tem a função de recolher e dispor adequadamente as 
águas pluviais. Composto por calhas e condutores horizontais e verticais, estes 

Sistemas hidráulicos de combate a incêndio:  

• Constituídos por reserva de água específica, tubulação de incêndio, hidrantes, 
mangotinhos e sprinklers. Os sistemas hidráulicos de combate a incêndios 
trabalham com pressões e vazões mínimas superiores às de uma instalação predial 
convencional. Na maioria das vezes deve ser utilizado um sistema de bombas de 
incêndio para recalcar a água com pressão suficiente para produzir a vazão 
requerida ou, simplesmente, reforçar a pressão natural existente. 

Cuidados de Uso 

• Não lançar objetos nos vasos sanitários e ralos que possam causar entupimento, 
tais como: absorventes higiênicos, folhas de papel, cotonetes, cabelos, fio dental, 
etc. 
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• Não jogar gordura ou resíduo sólido nas pias e nos lavatórios. Jogá-los no lixo. 

• Usar a grelha de proteção nos ralos das pias de cozinha. 

• Não subir ou se apoiar nas louças e bancadas, pois podem se soltar ou quebrar, 
causando ferimentos graves. Não permitir sobrecarga sobre as bancadas. 

• Não utilizar hastes, ácidos ou similares para desobstrução do esgoto. 

• Banheiros, cozinhas e áreas de serviço sem utilização por longos períodos podem 
ocasionar mau cheiro, em função da ausência de água nos ralos e sifões. Para 
eliminar este problema, basta adicionar uma pequena quantidade de óleo de 
cozinha para a formação de uma película, evitando-se assim a evaporação. 

• Durante longos períodos sem utilização de áreas molhadas, manter os registros de 
gaveta fechados. 

• Não apertar em demasia os registros, torneiras e misturadores. 

• Ao instalar filtros e torneiras não os atarraxar com excesso de força, pois pode 
danificar a saída da tubulação, provocando vazamentos. 

• Não retirar elementos de apoio de peças de utilização ou bancadas (mão francesa, 
coluna do tanque, etc.). 

• Manter desobstruído o extravasor (ladrão). 

• Manter o ralo e seu entorno livre de detritos ou qualquer material que possa causar 
entupimento. 

• Limpar os metais sanitários, ralos das pias e lavatórios, louças e cubas de aço inox 
em pias, com água e sabão neutro e pano macio. Nunca com esponja ou palha de 
aço e produtos abrasivos. 

• O sistema de combate a incêndio não pode ser modificado e a água de reserva deve 
ser mantida. 

• Manter instalações de incêndio sinalizadas. 

• Nunca utilizar a mangueira do hidrante para qualquer outro uso que não seja 
combate a incêndio. 

• Manter livre o acesso a hidrantes e extintores. 

• Não utilizar a caixa de incêndio para depósito de materiais, mesmo que 
temporariamente. 
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Manutenção Corretiva – Critérios de Vistoria 

• Realizar uma verificação visual dos pontos de saída de água, registros, válvulas, 
pontos de coleta de esgoto, ralos, etc., após a conclusão dos reparos. 

• Verificar se os materiais utilizados nos reparos atendem às normas de referência 
(indicação nas peças) e se são compatíveis com os materiais já instalados. 

• Verificar o correto funcionamento de registros e válvulas, após a conclusão da 
instalação de água fria. Para verificar o registro de gaveta, fechá-lo e abrir uma 
torneira. Um leve escoamento de água é aceitável nestes casos. 

• Em caso de reparos em tubulações de água, solicitar que sejam realizados testes 
de pressão. Verificar se existem vazamentos, utilizando água sob pressão 50% 
superior à pressão estática máxima da instalação durante pelo menos 6 horas. 
Aguardar 1h para cada metro de coluna d´água antes de submeter a tubulação à 
pressão. Caso se faça teste de pressão, aguardar 12h. 

• Verificar inclinações mínimas dos tubos de esgoto: 1% para DN 100 e 2% para DN 75. 

• Verificar diâmetro mínimo dos tubos de esgoto: 

• Ramal de descarga de esgoto secundário: DN 40 

• Ramal de descarga que descarregue vaso sanitário: DN 100 

• Tubo de queda que descarregue vaso sanitário: DN 100 

• Coletor Predial: DN 100 

• Cortes em tubos devem sempre ser executados perpendicularmente ao eixo da 
peça. 

• Tubos cortados fora de esquadro podem originar vazamentos. 

• Verificar inclinação mínima das calhas: 0,5%. 

Instalações Elétricas Descrição do Sistema: 

Componentes Elétricos: 

• Tomadas de uso geral: para ligação de aparelhos de utilização móveis ou portáteis. 

• Tomadas de uso específico: para ligação de equipamentos fixos e estacionários. 

• Pontos de iluminação: para ligação de lâmpadas e luminárias. 

• Interruptores: para acionamento dos pontos de iluminação. 

• Quadro de distribuição (QD): recebe a energia do medidor e distribui para os 
diversos circuitos. Neles se encontram os dispositivos de proteção (disjuntores). 

Condutores Elétricos: 
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• Tem a função de transportar energia elétrica necessária ao bom funcionamento de 
todos os equipamentos. São feitos comumente de cobre ou de alumínio, com 

• Isolamento de PVC 

Eletroduto: 

• Tem função de proteger os condutores contra as ações mecânicas e corrosão. Tem 
também a função de proteger contra perigos de incêndio, resultante de 
superaquecimento de condutores. Podem ser tubos de metal ou de PVC, rígidos ou 
flexíveis. 

Circuito: 

• É um conjunto de tomadas de uso geral e específico, pontos de energia, pontos de 
iluminação e interruptores, cuja fiação se encontra interligada. 

Quadro Elétrico: 

• É composto por disjuntor geral com chave seccionadora ou dispositivo diferencial 
residual (DR), que desliga todos os circuitos, e por diversos disjuntores secundários, 
que desligam os seus respectivos circuitos. Esse disjuntor diferencial tem ainda a 
função de segurança de todos os circuitos elétricos contra as correntes de fuga 
provocadas por aparelhos eletrodomésticos ou instalação elétrica em más 
condições de conservação. 

Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA):  

• É constituído pelos seguintes elementos: captores (para-raios, terminais), 
condutores de interligação ou descida, sistema de aterramento (hastes, cabos). 

Sistema de Aterramento: 

• Parte da instalação elétrica que visa proteger as edificações e as pessoas contra 
descargas atmosféricas e cargas eletrostáticas, por meio de ligação à terra. 
Constituído por condutor de proteção e eletrodo de aterramento (quando em barras 
rígidas, é chamado de haste de aterramento). 

Cuidados de Uso 

• Em caso de sobrecarga momentânea, o disjuntor do circuito atingido se desligará 
automaticamente. Neste caso, bastará religá-lo e tudo voltará ao normal. Caso ele 
volte a desligar, é sinal de que há sobrecarga contínua ou que está ocorrendo um 
curto em algum aparelho ou no próprio circuito. Neste caso, é preciso solicitar os 
serviços de um profissional habilitado. 

• Sempre que for fazer manutenção, limpeza, reaperto nas instalações elétricas ou 
mesmo uma simples troca de lâmpadas, desligue o disjuntor correspondente ao 
circuito ou, na dúvida, o disjuntor geral. 

• Em caso de necessidade de corte de energia, sobretudo havendo dúvida sobre o 
disjuntor específico, desligar o disjuntor geral ou disjuntor diferencial residual 
(DR). 

• Ao adquirir aparelhos elétricos, verifique se o local escolhido para a sua colocação 
é provido de instalação elétrica adequada para o seu funcionamento nas condições 
especificadas pelos fabricantes. 


