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SECRETARIA DA SAÚDE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
DIVISÃO ADM. DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
SEÇÃO TÉC. DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

TERMO DE ADITAMENTO 04-19/2Ü20'FMS
AO CONVÊNIO N° 8822/2015-Fl\ÍÍS
PROCESSO N" 19.612/2015-SS

01-PREÂMBULO

1.1 - PARTES: MUNICÍPIO DE GUARULHOS, CNPJ. 46.319.000/0001-50, com sede à Av. Bom Clima, n'' 49 -
Bom Clima - Guamihos, representado neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde, DR. JOSÉ MARIO
STRANGHEni CLEMENTE, doravante denominado PARCEIRO PÚBLICO, e a FUNDAÇÃO DO ABC,
pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Lauro Gomes, n." 2000 Vila Sacadura Cabral, no
Município de Santo André, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n." 57.571.275/0001-00, neste
ato representado pela sua Presidente, Sra. ADRIANA BERRINGER STEPHAN, RG n.° 19.230.137-8 e
inscrita no CPF/MF sob o n.°149.011.988-40, doravante denominada PARCEIRO, estabelecidos na Lei n.°
8.666/93, em especial o seu art. 116, no Decreto municipal n° 28.722, de 07/04/11, em conformidade com os
princípios noríeadores do Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecidos nas Leis Federais n° 8080/90 e n"
8142/90, e demais normas legais e infralegals pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1.2 - ATO AUTORIZATIVO; Despacho do Senhor Secretário da Saúde, DR. JOSÉ MARIO STRANGHETTI
CLEMENTE, às fis. 4715; do Processo Administrativo n" 19.612/2015-SS.

1.3 - FINALIDADE DESTE TERMO: Prorrogação do prazo de vigência do Convênio n''8822/2015-FMS por 12(doze)
meses compreendendo o período de 01/04/2020 a 31/03/2021, ou em menor prazo mediante conclusão
de Chamamento Público, Exclusão do equipamento PA Paraíso e Alteração de Piano de Trabalho e
Cronograma de Desembolso para o Período.

1.4. ■ SUBORDINAÇÃO LEGAL: O presente Termo encontra suporte na Lei Federal n." 8666/93, com alterações
posteriores, e aos demais instrumentos legais que regem o assunto.

02-PRAZOS

2.1." PRAZOS DE VIGÊNCIA: Fica o instrumento contratual inicial prorrogado por 12(doze) meses compreendendo o
período de 01/04/2020 a 31/03/2021, ou em menor prazo mediante conclusão de Chamamento Público.

3- RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - VALOR: O valor estimativo para o presente termo é de R$ 78.428.363,64 (setenta e oito milhões quatrocentos

e vinte e oito mil trezentos e sessenta e três reais, e sessenta e quatro centavos.)

3.2 ■ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes com a execução deste Termo correrão por conta

das verbas codificadas sob n°. 0791.1030200032.016.01.3100000.339039.001 e/ou

0791.1030200032.016.05.3000157.339039.621.

4-ANEXOS

4.1 - ANEXOS: Este Termo de Aditamento, Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso passam a fazer parte

integrante do Convênio n° 8822/2015-FMS.
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4.2 - As demais cláusulas contratuais, de comum acordo entre as partes, permanecem inalteradas.

j

Guarulhos, 31 o de 2020.

Secretaria de Saúde de Guarulhos - SP

DR. JOSÉ MÁRIO STRANGHETTI CLEMENTE
Secretário de Saúde

FUNDAÇÃO DO ABC

AÚRIANA BERRINGER STEPHAN

residente da Fundação do ABC
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONVÊNIO COM O TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DE GUARULHOS - SECRETARIA DA SAÚDE
ENTIDADE CONVENIADA: FUNDAÇÃO DO ABC
CONVÊNIO N° (DE ORIGEM); 8822/2015-FMS
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Convênio n°8822/2015-FMS por 12(doze) meses compreendendo o
período de 01/04/2020 a 31/03/2021, ou em menor prazo mediante conclusão de Chamamento Público, exclusão
do equipamento PA Paraíso e Alteração de Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso para o Período.
ADVOGADO(S): (**)

Na qualidade de Convenente e Convenlada, respectivamente, do ajuste acima
Identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e
regimentais, exercer o direito da defesa, Interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficiai do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar Estadual n" 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

LOCAL E DATA: Guarulhos, 31 de março de 2020.

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE

Nome e cargo: JOSÉ MÁRIO STRANGHETTI CLEMENTE - Secretário da Saúde

E-mall Institucional: losemario@guarulhos.sp.go

E-mali pessoal:

Assinatura:

ENTIDADE CONVENIADA

Nome e cargo: ADRIANA BERRINGER STEPHAN - Presidente

E-mail institucional: presidencia@fuabc.org.br

E-mall pessoal:

Assinatura:
oa-<_A s

(*) Facultativo. Indicar quando jáiá conêíltuldo.
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PLANO OPERATIVO

PRONTO ATENDIMENTO UPACUMBICA

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente Plano Operativo foi elaborado, conjuntamente, pelo Gestor Municipal do
SUS/Guarulhos. Secretaria da Saúde, e o PARCEIRO PRIVADO, tendo por objetivo definir a
missão institucional da Unidade de Pronto Atendimento Cumbica nas áreas de
Urgência/Emergência no âmbito do modelo assistencial estabelecido para o SUS/Guarulhos,
definir as suas áreas de atuação, as metas quantitativas e qualitativas a serem atingidas,
assim como os indicadores de desempenho a serem monitorados para acompanhamento e a
avaliação da efetividade do convênio celebrado entre as partes, com representação
obrigatória do Gestor Municipal e do PARCEIRO PRIVADO.

DA MISSÃO INSTITUCIONAL

A Unidade de Pronto Atendimento Cumbica caracteriza-se como um serviço de
saúde que tem por missão manter em regime de cooperação mútua entre os partícipes, um
Programa de Gestão Compartilhada para a prestação de Assistência à Saúde no campo
médico (Urgência/Emergência) a quem o procura, utilizando-se de profissionais capacitados
e das melhores técnicas possíveis, para a total ou parcial recuperação da saúde dos
usuários, de acordo com os princípios do SUS e os Códigos de Ética que norteiam as
atividades profissionais de Médicos, Dentistas, Enfermeiros, Assistentes Sociais,
Nutricionistas e Farmacêuticos.

Sua estrutura deve se inserir na rede de estabelecimentos da saúde do
SUS/Guarulhos com a missão de se caracterizar como referência para a prestação de
assistência integral à saúde dos usuários do SUS/Guarulhos, particularmente nos níveis de
baixa e média complexidade ambulatorial, com prioridade para os munícipes residentes nas
áreas de abrangência dos Distritos Cumbica e Jurema.

CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. Atendimento de Urgência e Emergência

Objetivo

Atender 24 horas, todo usuário SUS (demanda espontânea e referenciada), através
de Classificação de Risco que deverá obrigatoriamente, ser realizada em 100% (Cem por
cento) dos pacientes das 07h00 às 22h00 e após este horário, voltará a-ser obrigatória,
sempre que o atendimento médico não for imediato ou nos casos onde o tempo de espera
exceda 30 minutos.

Caracterização

Destinada ao atendimento de pacientes admitidos em situação de urgência,
podendo, se necessário, permanecer em regime de observação por até 24 horas.

São considerados atendimentos de urgência, aqueles não programados.
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dispensados a pessoas que procurem tal atendimento, sejam de forma espontânea ou
encaminhada de forma referenciada pelas UBS dos Distritos de Saúde de abrangência,
durante as 24 horas do dia, todos os dias do ano.

Para o monitoramento no atendimento das transferências, todo o encaminhamento a
unidade de emergência deve ser feito via sistema CROSS e com o preenchimento em duas
vias de guia específica de Referência e Contrarreferência.

Na priorização do atendimento de urgência e emergência foi implantado o Sistema
de Acolhimento e Classificação de Risco, onde a caracterização da gravidade definida por
cores determina o atendimento médico por gravidade e não pela ordem de chegada. É
realizado por Enfermeiro que esclarece ao paciente o objetivo do atendimento para que,
então, seja avaliado por um profissional médico e receba todos os procedimentos
necessários, como medicações, exames subsidiários e internações. As cores são:

Ficha Vermelha - Emergência (PO): Atendimento imediato dos pacientes graves, visando
afastar o risco imediato de morte, realização de exames diagnósticos e posterior
encaminhamento para tratamento clínico, cirúrgico, observação ou alta.
Ficha Laranja - Muito Urgente (PD: Atendimento semi-imediato e que deve ser realizado
no máximo em 10 minutos de espera.
Ficha Amarela - Urgente fP2^: Atendimento que deve ser realizado no máximo em 60
minutos de espera.
Ficha Verde - Pouco Urgente fP3): Atendimento indicado para pacientes não críticos e que
deve ser realizado em até 2 horas.

Ficha Azul - Não Urgente tP4): Pacientes com quadro simples e prioridade secundária,
com atendimento oportuno em até 4 horas.

Importante: O atendimento médico deve ser ininterrupto. Atestados, licenças médicas e
férias no plantão deverão ser cobertos pelo PARCEIRO PRIVADO evitando assim a
precarizaçâo do atendimento médico, devendo os médicos avisarem com antecedência de
12 horas os atestados e ausências.

Referência e Contrarreferência:

A Unidade de Emergência poderá manter pacientes em regime de observação clínica
por até 24 horas e sua transferência respeitará a grade de referência hospitalar, decidida nas
reuniões ordinárias da Mesa de Pactuação Hospitalar;

As Unidades Básicas de Saúde deverão ser as referências para as ações
programáticas da política Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde.

1.1. Urgência

•  01 (Um) Consultório de Classificação de Risco: a atividade deverá ser realizada por
Enfermeiro, com embasamento no Sistema de Classificação de Risco em 100% dos
pacientes das 07h00 às 22h00 e quando for necessária a abertura de segunda sala
de classificação de risco, e após este horário, voltará a ser obrigatória, sempre que o
atendimento médico não for imediato ou nos casos onde o tempo de espera exceda
30 minutos.

•  03 (Três) Consultórios de Atendimento Médico, sendo 2 (Dois) de Clínica Médica, 1
(Um) de Clínica Pediátrica e 01 (Um) sala de gesso compartilhado com atendimento
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1.2.

de ortopedia. Entende-se Atendimento Pediátrico para aqueles com idade até 11
anos, 11 meses e 29 dias.
01 (Um) Consultório Odontoiògico para atendimento de urgências e emergências
odontológicas, 12 horas diurnas, de segunda a domingo.
01 (Uma) Saia de Serviço Social: para atendimento da demanda da Unidade de
Urgência/Emergência durante o período diurno, Incluindo finais de semana e feriados;
02 (Duas) Saias de Medicação para Atendimento infantil e de Adulto, sendo 01 (Uma)
Saia destinada a medicação por via orai, Intramuscuiar e inaiatória e 01 (Uma) Saia
destinada a medicação intravenosa, devendo priorizar o atendimento sem fila de
espera;

01 (Uma) Saia de Sutura;
02 (Duas) Saias de Observação para Adultos, com 04 (Quatro) leitos cada, sendo
inicialmente, 01 (Uma) para pacientes do sexo masculino e 01 (Uma) para pacientes
do sexo feminino. Variando o número de leitos por sexo, de acordo com a demanda
apresentada na rotina do atendimento. 01 (Um) quarto de observação precaução,
com 01 (Um) leito e banheiro privativo para casos suspeitos de doenças
infectocontagiosas. 01 (Um) Posto de Enfermagem externo para o abastecimento das
Observações;
01 (Uma) Saia de Observação infantil com 4 (Quatro) leitos. 01 (Um) Posto de
Enfermagem externo para o abastecimento das Observações; 01 (Um) quarto de
observação precaução, com 01 (Um) leito e banheiro privativo para casos suspeitos
de doenças infectocontagiosas;
01 (Uma) Sala para Radiologia;
01 (Uma) Sala para Farmácia;
01 (Uma) Saia de ECG;
01 (Uma) Saia de Coleta de Exames

Emergência

•  01 (Uma) Saia de Emergência com 3 (três) leitos para atendimento de pacientes
graves;

1.3. Referências e Contrarreferências

• Os serviços de Assistência à Emergência e Observação podem manter pacientes
até 24 horas e a partir daí deverão ser transferidos, conforme grade de referência de
urgência e emergência, devendo ser inseridos nos sistemas online (CROSS), utilizado pela
Regulação de Urgência Médica do Departamento de Planejamento e Regulação da Saúde.
A grade de referência de urgência e emergência hospitalar é pactuada mensalmente em
reunião da Mesa de Pactuação Hospitalar, para a transferência dos pacientes classificados
nas cores vermelha e amarela com indicação de internação, exames ou procedimentos
especiais de Urgência/Emergência.

• Como Contrarreferência, estão as Unidades Básicas de Saúde dos diferentes
Distritos, com suas equipes de Saúde da Família, as quais deverão estar envolvidas e
serem acolhedoras para as ações programáticas de Atenção Básica da Secretaria da Saúde
no Município de Guarulhos.
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2. Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

2.1. Patologia Clínica

A coleta para exames de Análises Clínicas deverá funcionar durante as 24 horas do
dia, sendo as amostras, analisadas por Laboratório de Análises Clínicas contratado pelo
Município, devendo os resultados dos exames serem entregues na unidade respeitando
rigorosamente o prazo de análise.

EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS

Descrição dos Exames de Análises Clínicas Nível Complexidade

Amilase Sérica
02.02.010.18-

0
BIOQUÍMICA

BIlirrubIna Total e Frações (BTF)
02.02.010.20-

1
BIOQUÍMICA

Cálcio Sérico (Ca)
02.02.010.21-

0
BIOQUÍMICA

Creatinina Sérica (Cr)
02.02.010.31-

7
BIOQUÍMICA

Creatínofosfoquinase - Fração MB (CKMB)
02.02.010.33-

3
BIOQUÍMICA

Creatinofosfoquínase (CPK)
02.02.010.32-

5
BIOQUÍMICA

Desidrogenase Lática Sérica (DHL)
02.02.010.36-

8
BIOQUÍMICA

Gasometria Arterial ou Venosa
02.02.010.73-

2
BIOQUÍMICA

Glicemia
02.02.010.47-

3
BIOQUÍMICA

HBSAG (Teste Rápido)
02.02.030.98-

9
IMUNOLOGIA

Hemoglobina/Hematócríto (Hb/Ht)
02.02.020.36-

3
HEMATOLOGIA

Hemograma Completo
02.02.020.38-

0
HEMATOLOGIA

HIV (Teste Rápido)
02.02.030.30-

0
IMUNOLOGIA

Magnésio Sérico (Mg)
02.02.010.56-

2
BIOQUÍMICA

Plaquetas 02.02.02.00.29 HEMATOLOGIA

Potássio Sérico (K)
02.02.010.60-

0
BIOQUÍMICA

Sódio Sérico (Na)
02.02.010.63-

5
BIOQUÍMICA

Transaminase Oxalacética (TGO) 02.02.010.64- BIOQUÍMICA

(yr
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3

Transaminase PIrúvica (TGP)
02.02.010.65-

1
BIOQUÍMICA

Troponina 02.02.03.12.09 BIOQUÍMICA

Uréia Sérica (Ur)
02.02.010.69-

4
BIOQUÍMICA

URINA Tipo 1
02.02.050.01-

7
URINA

Velocidade de Hemossedimentação (VHS) 0202.020.15-0 HEMATOLOGIA

Dosagem de Proteína C Reativa
02.02.03.020-

2
IMUNOLOGIA

Determinação do Tempo de Trombina
02.02.02.012-

6
HEMATOLOGIA

Determinação de Tempo de Trombopiastina
Parcial Ativada (TTP Ativada)

02.02.02.013-

4
HEMATOLOGIA

Determ. Tempo e Atividade da Protrombina
(TAP)

02.02.02.014-

2
HEMATOLOGIA

Dosagem de Lactato
02.02.01.053-

8
BIOQUÍMICA

Hemocultura
02.02.08.015-

3
MICROBIOLOGIA

híCG (Teste Qualitativo)
02.02.06.021-

7
HORMÔNIOS

2.2. Traçados Gráficos

2.2.1. Eletrocardiograma
O serviço deverá realizar Eletrocardiograma (ECG) 24 horas por dia, todos os dias
do ano, para os casos de Atendimento de Urgência/Emergência. Os exames de ECG
deverão ser realizados pelos profissionais da Assistência de Enfermagem, não sendo
laudados, cabendo ao médico solicitante, avaliar e interpretar os resultados.

2.2.2. Diagnóstico por imagem

Deverá ser realizado o exame de Radiologia Simples, para Urgência / Emergência
nas 24 horas diárias, todos os dias do ano e deverão ser realizados pelos
profissionais técnicos em radiologia, não sendo laudados, cabendo ao médico
solicitante, avaliar e interpretar a (s) imagem (s).

3. Apoio Operacional

3.1. Arquivo Médico e Estatístico

O serviço deverá ser desenvolvido em respeito à legislação vigente, garantindo o perfeito
acondícionamento e confidencialidade dos dados e Informações relativas ao paciente, com
ênfase:

• Portaria 674;
• Resolução do Conselho Federal de Medicina n° 1331/89;
• Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n® 8069/90;

(Á—
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• Lei n° 5433 de 8 de Maio de 1968;

• Decreto n° 1799 de 30 de Janeiro de 1996;
• Código de Ética Médica;
• Código Penal Brasileiro;
• Portaria 474;
• Portaria 475.

3.2. Farmácia

O serviço de Farmácia deverá compreender a elaboração do projeto de Assistência
Farmacêutica, com ênfase na assistência médica prestada e validação dos protocolos
vigentes para a estocagem, distribuição, dispensa Interna.

Todos os medicamentos de uso interno serão de responsabilidade do PARCEIRO
PRIVADO. E para dispensação gratuita à população, serão fornecidos pela Prefeitura de
Guarulhos, com dispensação de Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 19h00 e Sábados,
Domingos e Feriados das 07h00 às 13h00, em caso de alteração deverá conter anuência e
ciência da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização.

3.3. Equipamentos e Materiais de Enfermagem

Os equipamentos permanentes serão fornecidos pelo Município de Guarulhos, e sua
manutenção preventiva e corretiva será de responsabilidade do PARCEIRO PRIVADO. Os
bens móveis e equipamentos inservíveis, sucateados e não aproveitados deverão ser
repostos pela prefeitura de Guarulhos, podendo esta designar o PARCEIRO PRIVADO nos
casos de urgência desde que formalizada a autorização e empenho de recurso.

Todos os Materiais de Enfermagem, como gazes, ataduras, equipos de soro entre
outros serão fornecidos pelo PARCEIRO PRIVADO.

As manutenções dos equipamentos permanentes devem conter contratos de
manutenção preventiva de forma periódica e corretiva sempre que necessário, a fim de
minimizar sua deterioração para não diminuir a vida útil dos equipamentos, bem como
prever prazos de conserto ou substituição de 24 horas para os equipamentos essenciais a
vida, para que não ocorra prejuízo à assistência ao paciente.

3.4. Nutrição e Dietética

O Serviço de Nutrição e Dietética deverá ser executado pelo PARCEIRO PRIVADO,
devendo compreender a elaboração do projeto de Assistência Nutricional, com ênfase no
Programa de Terapia Nutricional do Ministério da Saúde.

Deverão ser fornecidas aos pacientes em observação, cinco refeições básicas
(desjejum, almoço, lanche, jantar e ceia), de acordo com a prescrição médica nutricional,
(atendimento às necessidades de cada paciente: dietas gerais, dietas leves, enteral,
mamadeiras). Aos acompanhantes deverão ser fornecidos minimamente desjejum, almoço e
jantar, conforme os critérios de distribuição do PARCEIRO PRIVADO.

3.5. Lavanderia

Cabe ao PARCEIRO PRIVADO fornecer o enxoval completo a ser utilizado pelos
servidores na execução de seus procedimentos (lençóis, cobertores, campos, aventais,
roupas privativas, camisolas, entre outras) e garantir o pleno funcionamento da rouparia

J
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(distribuição nos setores e coleta de roupas utilizadas). O transporte da roupa suja e limpa
também é de responsabilidade do PARCEIRO PRIVADO.

3.6. Limpeza

O serviço de limpeza deverá ser executado pelo PARCEIRO PRIVADO, em
cumprimento à legislação sanitária vigente, para áreas críticas, semicríticas e não críticas.

Deverão ser instalados dispensadores de sabonete líquido, álcool gel, papel toalha,
papel higiênico e outros que se fizerem necessários, em todas as dependências do Pronto
Atendimento.

A manutenção da limpeza da área externa, como estacionamento, acessos,
portarias, vidros em geral, canteiros, jardins e similares, também são de responsabilidade
do PARCEIRO PRIVADO.

3.7. Segurança e Saúde Ocupaclonal

O Serviço de Engenharia Ocupacional deverá ser executado pelo PARCEIRO
PRIVADO em consonância com as diretrizes do SESMT, devendo existir um Serviço de
Medicina Ocupacional disponível para todos os servidores e prestadores de serviços.

3.8. Manutenção

O serviço de Manutenção deverá ser executado pelo PARCEIRO PRIVADO, a qual
se responsabilizará pela realização das atividades administrativas de apoio referentes à
manutenção da infraestrutura predial e de equipamentos do Pronto Atendimento, incluindo
a manutenção do Gerador, Ar Condicionado e Refrigeradores.

3.9. Almcxarlfado

Respeitando a legislação vigente, o Serviço de Almoxarifado deverá funcionar
minimamente das 07h00 às 19h00, de Segunda-feira a domingo.

3.10. Portaria

Os Serviços de Segurança e de Zeladoria serão de responsabilidade do PARCEIRO
PRIVADO, devendo compreender o controle do acesso em todas as entradas e saídas,
assim como a preservação do equipamento predial e o bem-estar dos usuários e
funcionários.

3.11. Transporte

Os serviços de transporte por Ambulância Suporte Básico, para os pacientes a serem
resgatados das Unidades Básicas de Saúde referenciadas para o Pronto Atendimento, bem
como para aqueles que necessitem de transferência para os Hospitais referenciados do
Município de Guarulhos são de responsabilidade do PARCEIRO PRIVADO. Há também a
responsabilidade do PARCEIRO PRIVADO em dispor de transporte para serviços
administrativos. O transporte de material biológico será realizado pelo Laboratório de
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Análises Clínicas contratado pelo Município.

4. Administração

O Serviço de Administração compreende o atendimento ao público nas recepções de
Urgência/Emergência, escrituração, apoio administrativo aos serviços implantados, bem
como às áreas administrativas, a saber: Recursos Humanos, SAME, Faturamento,
Expediente, entre outras.

5. Gestão

5.1. A gerência da Unidade é de responsabilidade do PARCEIRO PRIVADO,
devendo ser composta por um Coordenador Técnico/Enfermagem, um Coordenador
Administrativo, um Coordenador Médico. Os cargos de coordenador da Qualidade,
Coordenador de Radiologia, Supervisor de TI e Coordenador de Farmácia serão
compartilhados entre as Unidades.

5.2. As Avaliações, com base nos indicadores preestabelecidos, serão realizadas pela
Comissão de Acompanhamento da Contratuaiização do Convênio. Esta nomeada, através de
Portaria número 049/2016-88, pela Secretaria da Saúde de Guarulhos, com representantes
da Prefeitura Municipal de Guarulhos, Conselho Municipal de Saúde e de representantes
indicados pelo PARCEIRO PRIVADO do serviço de urgência e emergência.

6. Recursos Humanos

A Unidade de Pronto Atendimento deverá contar com equipe de profissionais
Médicos para atendimento de adultos e crianças, Enfermeiros, Auxiliares de Enfermagem,
Assistentes Sociais, Farmacêuticos, Nutricionistas, Cirurgiões-dentistas, Auxiliares de Saúde
Bucal, Técnicos em Radiologia, Técnicos de {mobilização Ortopédica capacitados para
atender as exigências estabelecidas neste plano.

6.1. Equipe Médica

A equipe mínima de profissionais médicos deve estar de acordo com a Resolução
CFM 2079/14, a qual define que para evitar subdimensionamento do quadro, para Serviços
de Urgência / Emergência, o contingente deve ser baseado no seguinte cálculo: 3 (Três)
consultas/médico/hora, para o atendimento da porta e 1 (Um) médico para cada 2 (Dois)
leitos da Sala de Emergência, durante 24 horas por dia, ininterruptamente.

Considerando a Meta Quantitativa de 10.000 (Dez mil) atendimentos médicos e
odontoiógicos no mês, o número de leitos existentes da Emergência, deverão ser mantidos
durante 24 horas por dia, ininterruptamente, para compor assistência descrita:

03 Clínicos - Dia 03 Pediatras - Dia 01 Ortopedista - Dia

03 Clínicos - Noite 02 Pediatras - Noite 01 Ortopedista - Noite
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6.2. Equipe Odontológica

O serviço de Odontologia deve ser de Segunda-feira a Domingo das 07h00 às
19h00. A equipe deverá ser composta por Cirurgiões Dentistas e Auxiliares de Saúde Bucaí
em número compatível para garantir a assistência. Deverá compreender o atendimento
resolutivo de Urgência e Emergência Odontológica com a utilização de Raios-x
Odontológico para apoio diagnóstico, em consonância com o Protocolo e Linha de Cuidado
em Saúde Bucaí, vigente no Município.

6.3. Equipes de Apoio da Assistência

Deverá ser composta por Profissionais Técnicos e Administrativos em núrnero
suficiente e carga horária compatível para atender os diversos setores, nas 24 horas diárias
ininterruptas, garantindo a assistência da equipe de Enfermagem, Nutrição, Farrnácia,
Serviço Social, Radiologia, Auxiliares Administrativos e Técnicos de Radiologia. O
dimensionamento do quadro de profissionais técnicos deverá estar de acordo com o Plano
Operativo, recomendações dos respectivos Conseihos de Ciasse e legislação vigente.

7.

7.1.

Apoio Estrutural

Infraestrutura de informática e Sistemas

O PARCEIRO PRIVADO é responsável pela informatização da Unidade, incluindo o
abastecimento de equipamentos de informática (computadores, impressoras, roteadores,
etc.), sendo que a área de software deve possuir compatibilidade com o sistema integrado
de saúde desenvolvido pela Secretaria Municipal da Saúde.

7.2. Gases medicinais, instrumental adequado, sen/iços de esterilização,
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos do serviço, manutenção predial e
conforto ambiental, são de responsabilidade do PARCEIRO PRIVADO.

8. Obrigações Legais e Contratuais

g.-I. A Unidade de Pronto Atendimento deverá manter em funcionamento,
as seguintes atividades:

1. Comissão de Revisão de Prontuários;
2. Comissão de Verificação de Óbitos;
3. Comissão de Gerenciamento de Riscos;
4. Comissão de Ética Médica;
5. Corfiissão de Ética de Enfermagem;
6. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC);
7. Pesquisa de Satisfação do Usuário;
8. Conselho Gestor da Unidade;
9. Comissão de Humanização do Serviço;
10. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA;
11. Plano Anual de Educação Permanente.
12. Planejamento Estratégico;
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8.2. Satisfação dos Clientes

As reclamações, sugestões e elogios dos clientes deverão ser ouvidos e respondidos
com máxima agilidade e as informações deverão compor relatório de Indicadores do serviço,
contemplando as reclamações, as respostas fornecidas, as providências adotadas em cada
caso, o tempo de resposta e a adoção das providências.

8.3. Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-SCNES

Deverá ser realizada atualização periódica do banco de dados do SCNES, no que diz
respeito ao quadro de Recursos humanos dos profissionais que prestam assistência ao
paciente. Sendo esta ação, de responsabilidade do contratado. O qual, além de atualizar,
deverá encaminhar mensalmente, o arquivo de exportação para a Divisão Técnica de
Avaliação e Controle - DTAC, conforme cronograma enviado pelo Departamento de
Planejamento e Regulação da Saúde - Divisão Técnica de Avaliação e Controle. Em relação
à atualização das informações do estabelecimento, como quanto à estrutura física,
equipamentos, serviço especializado, entre outros, deverá ser preenchido a Ficha Cadastral
de Estabelecimentos de Saúde - FCES que também deverá ser encaminhada, para o
Departamento de Planejamento e Regulação da Saúde - Divisão Técnica de Avaliação e
Controle.

É obrigatória a atualização do SCNES sempre que ocorrer qualquer alteração no
serviço, devendo este cadastro estar sempre atualizado.

8.4. Banco de Dados (Arquivos de Faturamento)

O envio do arquivo contendo as informações do Pronto Atendimento, para a
Secretaria Municipal de Saúde, deverá seguir o Cronograma definido pelo Departamento de
Planejamento e Regulação da Saúde - Divisão Técnica de Avaliação e Controle e as
versões deverão estar sempre atualizadas, seguindo as determinações do Ministério da
Saúde - Departamento de Informática do SUS - DATASUS.

8.5. Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN

sejam

rotina
Notificar todos os casos de notificação compulsória que porventura

diagnosticados na unidade de Pronto Atendimento, de acordo com fluxo e
estabelecida pela Região de Saúde de referência.

8.6. Integraiidade do Sistema Regional Municipal

Representantes do Pronto Atendimento, indicados pelo PARCEIRO PRIVADO,
deverão compor a COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DO
CONVÊNIO, incluindo outros fóruns definidos pela Secretaria Municipal da Saúde, sendo
freqüentes em no mínimo 75% de todas as reuniões. Sendo este, um indicador do
desempenho de qualidade.

8.7. Humanização do Atendimento

•  Seguir as Diretrizes do Programa Nacional de Humanização;
•  Criar e manter uma Comissão de Humanização do Serviço.
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8.8. Saúde Participativa

Contribuir para as ações reiacionadas à Saúde Participativa, Programa de Governo
do Município de Guarulhos.

8.9. Conselho Gestor da Unidade

Manter assiduidade e compromisso com o Conselho Gestor Local, elaborando
cronograma anual de reuniões mensais ordinárias e demais diretrizes definidas pela
Secretaria Municipal de Saúde.

A gestão do Pronto Atendimento deverá permanecer alinhada com os compromissos
referendados nos Conselhos Gestores Municipal e Regional.

8.10. Educação Permanente e Campo de Estágio

A contratada deve participar da Política de integração de ensino e serviço da
Secretaria Municipal da Saúde, oferecendo cenários de práticas para estágios e residências
multiprofissionais, contribuindo para a capacitação de novos profissionais, sendo esta
prática acordada previamente entre as partes, e, as questões relacionadas a preceptoria
serão objeto de pactuaçâo no momento da realização do estágio.

8.11. Metas Quantitativas

A avaliação da contratada quanto ao alcance de metas quantitativas será feito com
base na produção mensal de atendimentos médicos e deverá situar-se em torno de 10.000
(Dez mil) atendimentos médicos e odontológicos no mês, com tolerância de 15% abaixo ou
acima da média. Os demais procedimentos a serem realizados antes e após o^atendimento
médico para atender a demanda espontânea ou referenciada do serviço, deverão constar do
plano anual a ser apresentado pela contratada e aprovado pelo Gestor Municipal de Saúde.
Para análise será utilizado o Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de
Saúde - SIA/SÜS, no período de 1° do mês corrente ao dia 30 do mês subsequente, ou 31,
quando houver. Caso ocorra o não alcance da meta supracitada por ausência de demanda
espontânea e/ou referenciada na região, o PARCEIRO PRIVADO deverá demonstrar a
ocorrência por meio de relatório, que será confrontado com o Relatório mensal emitido pelo
Departamento de Planejamento e Regulação em Saúde. Após análise desta Comissão,
caberá ao Secretário de Saúde determinar a aplicação ou não de glosa no repasse
financeiro.

8.12. Metas Qualitativas

Os indicadores de desempenho serão analisados trimestralmente (cumpriu a
meta/não cumpriu a meta) e pontuados conforme quadro abaixo:

MONITORAMENTO MENSAL Total

Pesquisa de Satisfação dos Usuários (3 pontos)

Pontos 3
índice de Satisfação - Meta Município 80%
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População Atendida na Observação

Número de pesquisas aplicadas na observação

Pérceritual alcançado das pesquisas na observação ~ Meta Contrato 80%

População atendida Porta

Pesquisas realizadas para população atendida Porta

Percentual alcançado das pesquisas Porta - Meta Contrato 2%

Usuários que foram Acolhidos com Classificação de Risco das 07h00 às 22h00 (2,5 pontos)

Pontos

.  2.5
Percentuai de Pacientes Classificados das 07h00 às 22h00

População Atendida das OThOO às 22h00

Classificação de Risco realizada das 07h00 às 22h00 - Meta Contrato 100%

Comissão de Óbitos (2 pontos)

Pontos

•  2
Taxa de Revisão de Prontuários dos Óbitos - Meta Contrato 100%

Total de FAA de pacientes que vieram a óbito

Total de FAA de óbitos revisados pela Comissão

Equipe Médica (24 horas/dia/mês) (Mínimo 94%) (3,5 pontos)

Pontos 1 1,5 1

•  3,5
Percentuai de compietude (Pediatria - Clínica Médica - Ortopedia)

Número de médicos definidos no convênio

Número de médicos existentes no serviço (Fonte: Escala Médica da Unidade)

Equipe Odontoiógica (12 horas Diurnas / Segunda-feira a Domingo) (1 ponto)

Percentuai de Compietude

•  1Número de Cirurgiões Dentistas definidos no convênio

Número de Cirurgiões Dentistas existentes no serviço (Fonte: Escala da Unidade)

Protocolos Administrativos, Técnicos è. Diretrizes Terapêuticas Institucionais e da SMS. (1 ponto)

Pontos
•  1

De acordo com o pactuado no Plano Operativo

Direito a Aconipanhante, de acordo com Diretrizes da Política de Humáhização do SUS. (1 ponto)

Pontos
•  1

De acordo com o pactuado no Plano Operativo

Reuniões mensais com o Conselho Gestor da Unidade, com a participação da gerência locai. 1 ponto)

Pontos
•  1

Número de Reuniões com o Conselho Gestor: 1/mês, com a presença da Gerência local

Comissão de Monitoramento da Contratuaiização do Convênio: 1 reunião/mês. (1 ponto)

Pontos
•  1

Visitas e reunião mensal

Dados do Faturamento e SCNES (1,25 ponto)

Pontos •  1,25

Versões atualizadas no prazo estabelecido em cronograma, seguindo as determinações do
Ministério da Saúde - DATASUS

•  BPA-I e

SCNES

Freqüência de 75% nas reuniões de Mesa de Pactuação Hospitalar e Comitês existentes em que a
Unidade está inserida: Rede de Urgência e Emergência - RUE (1,25 ponto)

Pontos
•  1,25

Alcançaram o índice de freqüência mínima

Comissão de Ética Médica (0,25 ponto)

Pontos
•  0,25

Implantada e Atuante
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Comissão dè Ética de Enfermagem (0,25 pontò):

Pontos
•  0,25

Imniantada e Atuante

Comissão de Verificação de Óbitos. Apresentar iivro (0,25 pontò)

Pontos
•  0,25

Imolantada e atuante

Comissão interna de Prevenção de Acidentes. Apresentar iivro (0,25 ponto)

Pontos
•  0,25

imolantada e atuante

Comissão de Humanização do Serviço. Apresentar iivro (0i25 ponto)

Pontos
•  0,25

implantada e atuante
Comissão de Gerenciamento de Riscos (0,25 ponto) .

Pontos •  0,25
imolantada e atuante

Comissão de Revisão de Prontuário. Apréséntar iivro (0,25 pontò).

Pontos
•  0,25

imolantada e atuante

Piánò de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - (PGRSS). Apresentar iiwo (0^25 porito)

Pontos 0,25
De acordo com o pactuado

Piano Anual de Educação Permanente. Apresentar Livro (0,25 ponto)

Pontos 0,25
implantado e atuante

Pianejamento Estratégico Anual (Apresentar e Acompanhar o Planejamento). (0,25 ponto)

Pontos 0,25
De acordo com o pactuado

Equipe de Apoio a Assistência - 80% Equipe (1 ponto)

Percentual de Completude

Número de Enfermeiros (de acordo com o Dimenslonamento) 1

Número de Auxiliares de Enfermagem (de acordo com o Dimenslonamento)

Farmácia ~ Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira dás 07h00 às 19h00) /Sábados, Domingos e
Feriados das 07h00 às 13h00. (0,5 ponto)

Pontos 0,5
Declaração

Recepção - Mínimo de 2 Recepcionistas das 07h00 às 22h00. (0,5 ponto)

Pontos 0,5
Declaração

Serviço Social Horário dé funcionamento todos os dias das OBhOÒàs 20h00. (0,5 ponto)

Pontos 0,5
Declaração

Manutenção de Equipamentos (0,75 ponto)

Pontos
0 75

Visitas de acompanhamento

Manutenção Prediai - incluindo Limpeza. (0,75 ponto)

Pontos
0 75

Visitas de acompanhamento

Totai 25
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8.13. Da Contrapartida do PARCEIRO PRIVADO

Por tratar-se de uma Fundação instituída por 03 (três) leis municipais dotadas de
personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, certificada como entidade
filantrópica pelo Conselho Nacional de Assistência Social, o PARCEIRO PRIVADO
apresentará durante toda a execução convenial contrapartida não financeira, por meio de
sua expertise docente, assistenciai e gerencial, quais sejam;
• Desenvolver e fortalecer as atividades de ensino e pesquisa voltadas à realidade e perfil
epidemiológico predominante no Município;
• integrar as atividades docentes assistenciais na área da saúde, com o auxilio de sua
unidade mantida Faculdade de Medicina do ABC;

• Implantar mecanismos de Referência e Contrarreferência para a organização da rede de
serviços ambulatoriais em complexidade crescente, além da inserção das unidades de saúde
no campo do ensino e da pesquisa, com o auxílio de sua unidade mantida Faculdade de
Medicina do ABC;

• Promover a qualificação permanente de mão de obra, por melo de cursos e ciclo de
palestras;

• Promover a humanízação no atendimento dos usuários, seguindo as diretrizes do Programa
Nacional de Humanização.

9. Critérios Gerais para Acompanhamento do Contrato

O acompanhamento e a avaliação técnica de desempenho da contratada serão
realizados pela Comissão de Acompanhamento da Contratualização de Convênios,
oficializada em Portaria pelo Gestor Municipal de Saúde, visando o monitoramento das metas
pactuadas no Plano de Trabalho e o aperfeiçoamento das relações de cooperação,
supervisão e fiscalização. O monitoramento deverá ser realizado em visitas, 1 (uma) reunião
ordinária mensal e por análise de documentos. Os relatórios da contratada deverão ter como
fonte de dados, os sistemas oficiais utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de
Guarulhos e contemplar as informações e os indicadores solicitados pela Comissão de
Acompanhamento dá Contratualização de Convênios.

10. Cumprimento de Metas X Repasse % do Valor Financeiro

O repasse dos recursos financeiros será realizado de maneira regular, conforme
estabelecido nos atos normativos específicos do instrumento do Convênio, e 5% (cinco por
cento), do valor prérfixado, ficará condicionado ao Cumprimento das Metas Qualitativas
e Quantitativas estabelecidas no Plano Operativo, sendo:

3% (Três por cento) - Condicionados ao Cumprimento das Metas Qualitativas; e
2% (Dois por cento) - Condicionados ao Cumprimento das Metas Quantitativas.
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Percentual de Cumprimento de Metas Quantitativas X Repasse Valor Financeiro

Percentual de Cumprimento da Meta % de Desconto do Repasse Financeiro

85 a 100 0%

69 a 84 1%

53 a 68 1,50%

52 ou menos 2%

O desconto será efetuado se a produção não estiver dentro da margem de 15% a menos do
esperado.

Percentual de Cumprimento de Metas Qualitativas X Repasse Vaior Financeiro

Percentual de Cumprimento da Meta % de Desconto do Repasse Financeiro

75 a 73 0%

72 a 70 0,5%

69 a 65 1.0%

64 ou menos 3%
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PLANO OPERATIVO

PRONTO ATENDIMENTO MARIA DIRCE

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente Plano Operativo foi elaborado, conjuntamente, pelo Gestor Municipal do
SUS/Guarulhos, Secretaria da Saúde, e o PARCEIRO PRIVADO, tendo por objetivo definir a
missão institucional do Pronto Atendimento Maria Dirce nas áreas de Urgência
/Emergência no âmbito do modelo assistencial estabelecido para o SUS/Guarulhos, definir
as suas áreas de atuação, as metas quantitativas e qualitativas a serem atingidas, assim

j  como os indicadores de desempenho a serem monitorados para acompanhamento e a
V.,/' avaliação da efetividade do convênio celebrado entre as partes, com representação

obrigatória do Gestor Municipal e do PARCEIRO PRIVADO.

DA MISSÃO INSTITUCIONAL

O Pronto Atendimento Maria Dirce caracteriza-se como um serviço de saúde que tem
por missão manter em regime de cooperação mútua entre os partícipes, um Programa de
Gestão Compartilhada para a prestação de Assistência à Saúde no campo médico
(Urgência/Emergência) a quem o procura, utilizando-se de profissionais capacitados e das
melhores técnicas possíveis, para a total ou parcial recuperação da saúde dos usuários, de
acordo com os princípios do SUS e os Códigos de Ética que norteiam as atividades

. profissionais de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, assistentes sociais,
nutricionistas, farmacêuticos e técnicos de radiologia.

Sua estrutura deve se inserir na rede de estabelecimentos da saúde do

SUS/Guarulhos com a missão de se caracterizar como referência para a prestação de
assistência integral à saúde dos usuários do SUS/Guarulhos, particularmente nos níveis de
baixa e média complexidade ambulatorial, com prioridade para os munícipes residentes nas
áreas de abrangência dos Distritos de Saúde Presidente Dutra, Cumbica (parcial) e

. ' Bonsucesso (parcial), conforme grade da mesa de pactuaçâo.
V  ̂ '

CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1) Atendimento de Urgência e Emergência

a) Objetivo

Atender 24 horas, todo usuário SUS (demanda espontânea e referenciada), através
de Classificação de Risco que deverá obrigatoriamente, ser realizada em 100% (Cem por
cento) dos pacientes das 07h00 às 22h00 e após este horário, voltará a ser obrigatória,
sempre que o atendimento médico não for imediato ou nos casos onde o tempo de espera
exceda 30 minutos conforme classificação de risco.

b) Caracterização
Destinada ao atendimento de pacientes admitidos em situação de urgência.
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podendo, se necessário, permanecer em regime de observação por até 24 horas.
São considerados atendimentos de urgência, aqueles não programados,

dispensados a pessoas que procurem tal atendimento, sejam de forma espontânea ou
encaminhada de forma referenciada pelas UBS dos Distritos de Saúde de abrangência,
durante as 24 horas do dia, todos os dias do ano.

Para aperfeiçoar o fluxo e ampliar a humanização no atendimento das transferências,
todo encaminhamento a unidade de emergência deve ser feito com o preenchimento em
duas vias de guia específica de Referência e Contrarreferência, através do sistema CROSS.

Para o monitoramento no atendimento das transferências, todo o encaminhamento a
unidade de emergência deve ser feito via sistema CROSS e com o preenchimento em duas
vias de guia específica de Referência e Contrarreferência.

Na priorização do atendimento de urgência e emergência foi Implantado o Sistema
de Acolhimento com Classificação de Risco, onde a caracterização da gravidade definida por
cores determina o atendimento médico por gravidade e não pela ordem de chegada. É
realizado por Enfermeiro que esclarece ao paciente o objetivo do atendimento para que,
então, seja avaliado por um profissional médico e receba todos os procedimentos
necessários, como medicações, exames subsidiários e internações. As cores são:

Ficha Vermelha - Emergência (PO): Atendimento imediato dos pacientes graves,
visando afastar o risco imediato de morte, realização de exames diagnósticos e
posterior encaminhamento para tratamento clínico, cirúrgico, observação ou alta.
Ficha Laranja - Multo Urgente ÍP1); Atendimento semi-imediato e que deve ser
realizado no máximo em 10 minutos de espera.
Ficha Amarela - Urgente fP2); Atendimento que deve ser realizado no máximo em
60 minutos de espera.
Ficha Verde Pouco Urgente ÍP3): Atendimento indicado para pacientes não
críticos e que deve ser realizado em até 2 horas.
Ficha Azul - Não Urgente ÍP4I; Pacientes com quadro simples e prioridade
secundária, com atendimento oportuno em até 4 horas.

importante: O atendimento médico deve ser ininterrupto. Atestados, licenças
médicas e férias no plantão deverão ser cobertos pelo PARCEIRO PRIVADO
evitando assim a precarízação do atendimento médico, devendo os médicos avisarem
com antecedência de 12 horas os atestados e ausências.

c) Referência e Contrarreferência:

• A Unidade de Emergência poderá manter pacientes em regime de observação
clínica por até 24 horas e sua transferência respeitará a grade de referência hospitalar,
decidida nas reuniões ordinárias da Mesa de Pactuação Hospitalar;

• As Unidades Básicas de Saúde deverão ser as referências para as ações
programáticas da política Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde.

1.1. Urgência

•  01 (Um) Consultório de Classificação de Risco: a atividade deverá ser realizada
por Enfermeiro, com embasamento no Sistema de Classificação de Risco, em 100% (Cem
por cento) dos pacientes das 07h00 às 22h00 e quando for necessária a abertura de
segunda sala de Classificação de Risco, e após este horário, voltará a ser obrigatória.
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sempre que o atendimento médico não for imediato ou nos casos onde o tempo de espera
exceda 30 minutos.

•  04 (Quatro) Consultórios de Atendimento Médico, sendo 2 (Dois) de Clínica
Médica, 2 (dois) de Clínica Pediátrica e 1 (Uma) Sala de gesso compartilhada com o
atendimento de Ortopedia, sendo estimadas 11.000 (Onze Mil) consultas por mês,
podendo variar conforme a demanda e a época do ano. Entende-se atendimento pediátrico
para aqueles com idade até 11 anos, 11 meses e 29 dias.

•  01 (Uma) Sala de Serviço Social: para atendimento da demanda da Unidade de
Urgência / Emergência durante o período diurno, incluindo finais de semana e feriados.

•  02 (Duas) Salas de Medicação para Atendimento Infantil e de Adulto, devendo
priorizar o atendimento sem fila de espera, sendo 1 (Uma) para Medicação rápida:
intramuscular e via oral e 1 (Uma) para Medicação Endovenosa / Soroterapia.

•  01 (Uma) Sala de Inalação: para Atendimento Infantil e de Adulto, devendo
priorizar o atendimento sem fila de espera.

•  01 (Uma) Sala de Sutura.
•  02 (Duas) Salas de Observação para Adultos, com 3 (Três) leitos cada, sendo

uma para pacientes do sexo masculino e outra para pacientes do sexo feminino.
•  01 (Uma) Sala de Observação Infantil com 3 (Três) leitos.
•  01 (Uma) Sala de Observação / Precaução com 1 (Um) leito, antecâmara e

banheiro privativo, para casos suspeitos de doenças infectocontagiosas.
• Todas as salas de observação deverão ser abastecidas, por 1 (Um) posto de

enfermagem externo respeitando a Política de Humanização.
•  01 (Uma) Sala para Radiologia.
•  01 (Uma) Sala para Farmácia.

1.2. Emergência

grave

01 (Uma) Sala de Emergência com 1 (Um) leito para atendimento de paciente

1.3. Referências e Contrarreferêncías

Os serviços de Assistência à Emergência e Observação podem manter pacientes até
24 horas e a partir daí deverão ser transferidos, conforme grade de referência de urgência
emergência, devendo ser Inseridos nos sistemas online utilizados pela Regulação de
Urgência Médica (CROSS) do Departamento de Planejamento e Regulação da Saúde. A
grade de referência de urgência e emergência hospitalar é pactuada mensalmente em
reunião da Mesa de Pactuação Hospitalar, para a transferência dos pacientes classificados
nas cores vermelha e amarela com indicação de internação, exames ou procedimentos
especiais de urgência/emergência.

Como Contrarreferêncía, estão as Unidades Básicas de Saúde as quais deverão
estar envolvidas e serem acolhedoras para as ações programáticas de Atenção Básica da
Secretaria da Saúde no Município de Guarulhos.

2. Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

2.1. Patologia Clínica

A coleta para exames de Análises Clínicas deverá funcionar durante as 24 horas do
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dia, sendo as amostras, analisadas paio Laboratório de Análises Clínicas contratado pelo
Município. Os resultados de exames devem ser enviados para as unidades respeitando
rigorosamente o prazo de análise.

EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS

Descrição dos exames de Análises Clínicas Nível Complexidade

Amilase Sérica
02.02.010.18-

0
BIOQUÍMICA

Bílirrubina Total e Frações (BTF) 02.02.010.20-

1
BIOQUÍMICA

Cálcio Sérlco (Ca)
02.02.010.21-

0
BIOQUÍMICA

Creatinína Sérica (Cr)
02.02.010.31-

7
BIOQUÍMICA

Glicemia
02.02.010.47-

3
BIOQUÍMICA

Magnésio Sérlco (Mg)
02.02.010.56-

2
BIOQUÍMICA

Potássio Sérlco (K)
02.02.010.60-

0
BIOQUÍMICA

Sódio Sérlco (Na)
02.02.010.63-

5
BIOQUÍMICA

Transaminase Oxaiacética (TGO)
02.02.010.64-

3
BIOQUÍMICA

Transaminase Pirúvica (TGP)
02.02.010.65-

1
BIOQUÍMICA

Uréia Sérica (ür)
02.02.010.69-

4
BIOQUÍMICA

Creatinofosfoqulnase (CPK)
02.02.010.32-

5
BIOQUÍMICA

Creatinofosfoquinase - Fração MB (CKMB)
02.02.010.33-

3
BIOQUÍMICA

Desidrogenase Lática Sérica (DHL)
02.02.010.36-

8
BIOQUÍMICA

Troponina 02.02.03.12.09 BIOQUÍMICA

Gasometria Arterial ou Venosa
02.02.010.73-

2
BIOQUÍMICA

Velocidade de Hemossedimentação (VHS)
02.02.020.15-

0
HEMATOLOGIA

Hemograma Completo
02.02.020.38-

0
HEMATOLOGIA

Hemoglobina/Hematócrito (Hb/Ht)
02.02.020.36-

3
HEMATOLOGIA

Plaquetas 02.02.02.00.29 HEMATOLOGIA

HIV (Teste Rápido)
02.02.030.30-

0
IMUNOLOGIA
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HBSAG (Teste Rápido)
02.02.030.98-

9
IMUNOLOGIA

URINA Tipoi
02.02.050.01-

7
URINA

Dosagem de Proteína C Reativa
02.02.03.020-

2
IMUNOLOGIA

Determinação do Tempo de Trombina
02.02.02.012-

6
HEMATOLOGIA

Determinação de Tempo de Trombopiastina
Parcial Ativada (TTP Ativada)

02.02.02.013-

4
HEMATOLOGIA

Determ. Tempo e Atividade da Protrombina
(TAP)

02.02.02.014-

2
HEMATOLOGIA

Dosagem de Lactato
02.02.01.053-

8
BIOQUÍMICA

Hemocultura
02.02.08.015-

3
MICROBIOLOGIA

HCG (Teste Quaiitativo)
02.02.06.021-

7
HORMÔNIOS

2.2. Traçados Gráficos

2.2.1. Eletrocardíograma

O serviço deverá realizar Eletrocardíograma 24 horas por dia, todos os dias do
ano, para os casos de atendimento de Urgência/Emergência. Os exames de ECG deverão
ser realizados pelos profissionais da Assistência de Enfermagem, não sendo laudados,
cabendo ao médico solicítante, avaliar e interpretar os resultados.

2.2.2. Diagnóstico por Imagem

Deverá ser realizado o exame de Radiologia Simples, para Urgência / Emergência
nas 24 horas diárias, todos os dias do ano e deverão ser realizados pelos profissionais
técnicos em radiologia, não sendo laudados, cabendo ao médico solicitante, avaliar e
interpretar a (s) Imagem (s).

3. Apoio Operacional

3.1. Arquivo Médico e Estatístico
O serviço deverá ser desenvolvido em respeito à legislação vigente, garantindo o

perfeito acondicionamento e confidencialidade dos dados e Informações relativas ao paciente,
com ênfase:

Portaria 674;
Resolução do Conselho Federal de Medicina n® 1331/89;
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n® 8069/90;
Lei n® 5433 de 8 de Maio de 1968;

Decreto n® 1799 de 30 de Janeiro de 1996;
Código de Ética Médica;
Código Penal Brasileiro;
Portaria 474;
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• Portaria 475.

3.2. Farmácia

O serviço de Farmácia deverá compreender a elaboração do projeto de Assistência
Farmacêutica, com ênfase na assistência médica prestada e validação dos protocolos
vigentes para a estocagem, distribuição, dispensa interna.

Todos os medicamentos de uso interno serão de responsabilidade do PARCEIRO
PRIVADO. E para dispensação gratuita à população, serão fornecidos pela Prefeitura de
Guarulhos, com dispensação de Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 19h00 e Sábados,
Domingos e Feriados das 07h00 às 13h00, em caso de alteração deverá conter anuência e
ciência da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização.

3.3. Equipamentos e Materiais de Enfermagem
í J Os equipamentos permanentes serão fornecidos pelo Município de Guarulhos, e sua

manutenção preventiva e corretiva será de responsabilidade do PARCEIRO PRIVADO. Os
bens móveis e equipamentos inservíveis, sucateados e não aproveitados deverão ser
repostos pela prefeitura de Guarulhos, podendo esta designar o PARCEIRO PRIVADO nos
casos de urgência desde que formalizada a autorização e empenho de recurso.

Todos os Materiais de Enfermagem, como gazes, ataduras. equipos de soro entre
outros serão fornecidos pelo PARCEIRO PRIVADO.

As manutenções dos equipamentos permanentes devem conter contratos de
manutenção preventiva de forma periódica e corretiva sempre que necessário, a fim de
minimizar sua deterioração para não diminuir a vida útil dos equipamentos, bem como prever
prazos de conserto ou substituição de 24 horas para os equiparhentos essenciais a vida, para
que não ocorra prejuízo à assistência ao paciente.

3.4. Nutrição e Dietética

O Serviço de Nutrição e Dietética deverá ser executado pelo PARCEIRO PRIVADO,
devendo compreender a elaboração do projeto de Assistência Nutricional, com ênfase no
Programa de Terapia Nutricional do Ministério da Saúde.

^  Deverão ser fornecidas aos pacientes em observação, cinco refeições básicas
(desjejum, almoço, lanche, jantar e ceia), de acordo com a prescrição médica nutricional,
(atendimento às necessidades de cada paciente: dietas gerais, dietas leves, enteral,
mamadeiras). Aos acompanhantes deverão ser fornecidos minimamente desjejum, almoço e
jantar, conforme os critérios de distribuição do PARCEIRO PRIVADO.

3.5. Lavanderia

Cabe ao PARCEIRO PRIVADO fornecer o enxoval completo a ser utilizado pelos
servidores na execução de seus procedimentos (lençóis, cobertores, campos, aventais,
roupas privativas, camisolas, entre outras) e garantir o pleno funcionamento da rouparia
(distribuição nos setores e coleta de roupas utilizadas). O transporte da roupa suja e limpa
também é de responsabilidade do PARCEIRO PRIVADO.

3.6. Limpeza
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O serviço de limpeza deverá ser executado pelo PARCEIRO PRIVADO, em
cumprimento à legislação sanitária vigente, para áreas críticas, semicríticas e não críticas.

Deverão ser instalados dispensadores de sabonete líquido, álcool gel, papel toalha,
papel higiênico e outros que se fizerem necessários, em todas as dependências do Pronto
Atendimento.

A manutenção da limpeza da área externa, como estacionamento, acessos,
portarias, vidros em geral, canteiros, jardins e similares, também são de responsabilidade do
PARCEIRO PRIVADO.

3.7. Segurança e Saúde Ocupacional

O Serviço de Engenharia Ocupacional deverá ser executado pelo PARCEIRO
PRIVADO em consonância com as diretrizes do SESMT, devendo existir um Serviço de
Medicina Ocupacional disponível para todos os servidores e prestadores de serviços.

3.8. Manutenção

O serviço de Manutenção deverá ser executado pelo PARCEIRO PRIVADO, a qual
se responsabilizará pela realização das atividades administrativas de apoio referentes à
manutenção da infraestrutura predial e de equipamentos do Pronto Atendimento, incluindo a
manutenção do Gerador, Ar Condicionado e Refrigeradores.

3.9. Almoxarifado

Respeitando a legislação vigente, o Serviço de Almoxarifado deverá funcionar
minimamente das 07h00 às 19h00, de Segunda-feira a domingo.

3.10. Portaria

Os Serviços de Segurança e de Zeladoria serão de responsabilidade do PARCEIRO
PRIVADO, devendo compreender o controle do acesso em todas as entradas e saídas,
assim como a preservação do equipamento predial e o bem-estar dos usuários e
funcionários.

3.11. Transporte

Os serviços de transporte por Ambulância Suporte Básico, para os pacientes a serem
resgatados das Unidades Básicas de Saúde referenciadas para o Pronto Atendimento, bem
como para aqueles que necessitem de transferência para os Hospitais referenciados do
Município de Guarulhos são de responsabilidade do PARCEIRO PRIVADO. Há também a
responsabilidade do PARCEIRO PRIVADO em dispor de transporte para serviços
administrativos. O transporte de material biológico será realizado pelo Laboratório de
Análises Clínicas contratado pelo Município.

4. Administração

O Serviço de Administração compreende o atendimento ao público nas recepções de
Urgência/Emergência, escrituração, apoio administrativo aos serviços implantados, bem
como às áreas administrativas, a saber: Recursos Humanos, SAME, Faturamento,
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Expediente, entre outras.

5. Gestão

5.1. A gerência da Unidade é de responsabilidade do PARCEIRO PRIVADO, devendo
ser composta por um Coordenador Técnico, um Coordenador Administrativo, um
Coordenador Médico. Os cargos de Coordenador da Qualidade, Coordenador de Radiologia,
Supervisor de TI e Coordenador de Farmácia serão compartilhados entre as unidades.

5.2. As avaliações, com base nos indicadores preestabelecidos, serão realizadas pela
Comissão de Acompanhamento da Contratualização do Convênio. Esta será nomeada,
através de Portaria número 049/2016-88, pela Secretaria da Saúde de Guarulhos, com
representantes da Prefeitura Municipal de Guarulhos, Conselho Municipal de Saúde e de
representantes do serviço de urgência e emergência, indicados pelo PARCEIRO PRIVADO.

6. Recursos Humanos

A Unidade de Pronto Atendimento deverá contar com equipe de profissionais Médicos para
atendimento de adultos e crianças. Enfermeiros, Auxiliares de Enfermagem, Assistentes
Sociais, Farmacêuticos, Nutricionistas, Técnico de Imobilização, Técnicos em Radiologia,
capacitados para atender as exigências estabelecidas neste plano.

6.1. Equipe Médica

A equipe mínima de profissionais médicos deve estar de acordo com a Resolução
CFM 2079/14, a qual define que para evitar subdimensíonamento do quadro, para serviços
de urgência/emergência, o contingente deve ser baseado no seguinte cálculo: 3
consultas/médico/hora, para o atendimento da porta e 1 médico para cada 2 leitos da Sala
de emergência, durante 24 horas por dia, ininterruptamente.

Considerando a meta quantitativa de 11.000 (Onze mil) atendimentos por mês, o
número de leitos existentes da emergência, acrescido do fato de que o Pronto Atendimento
Maria Dirce é referência municipal para o SAMU, nos casos de média e baixa complexidade
de ortopedia, deverão ser mantidos durante 24 horas por dia, ininterruptamente, para
compor assistência descrita:

Rédíátriá

03 Clínicos - Dia 03 Pediatras - Dia 01 Ortopedista - Dia

03 Clínicos - Noite 02 Pediatras - Noite 01 Ortopedista - Noite

6.2. Equipes de Apoio da Assistência

Deverá ser composta por profissionais técnicos e administrativos em número
suficiente e carga horária compatível para atender os diversos setores, nas 24 horas diárias
ininterruptas, garantindo a assistência da equipe de enfermagem, nutrição, farmácia, serviço
social, radiologia, atendentes e auxiliares administrativos. O dimensionamento do quadro de
profissionais técnicos deverá estar de acordo com o Plano Operativo, recomendações dos
respectivos Conselhos de Classe e legislação vigente.
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7. Apoio Estrutural

7.1. Infraestrutura de Informática e Sistemas

O PARCEIRO PRIVADO é responsável pela informatização da unidade, incluindo o
abastecimento de equipamentos de informática (computadores, impressoras^ roteadores,
etc.), sendo que a área de software deve possuir compatibilidade com o sistema integrado
de saúde desenvolvido pela Secretaria Municipal da Saúde.

7.2. Gases medicinais, instrumental adequado, serviços de esterilização, manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos do serviço, manutenção predial e conforto ambiental.
São de responsabilidade do PARCEIRO PRIVADO.

8. Obrigações Legais e Contratuais

8.1. A unidade de Pronto Atendimento deverá manter em funcionamento as
seguintes atividades:

1. Comissão de Revisão de Prontuários;
2. Comissão de Verificação de Óbitos;
3. Comissão de Gerenciamento de Riscos;
4. Comissão de Ética Médica;
5. Comissão de Ética de Enfermagem;
6. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC);
7. Pesquisa de Satisfação do Usuário;
8. Conselho Gestor da Unidade;
9. Comissão de Humanização do Serviço;
10. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CiPA;
11. Plano Anual de Educação Permanente.
12. Planejamento Estratégico;

8.2. Satisfação dos Clientes

As reclamações, sugestões e elogios dos clientes deverão ser ouvidos e respondidos
com máxima agilidade e as informações deverão compor relatório de indicadores do serviço,
contemplando as reclamações, as respostas fornecidas, as providências adotadas em cada
caso, o tempo de resposta e a adoção das providências.

8.3. Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde ~ SCNES

Deverá ser realizada atualização periódica do banco de dados do SCNES, no que diz
respeito ao quadro de Recursos humanos dos profissionais que prestam assistêncis ao
paciente. Sendo esta ação, de responsabilidade do contratado. O qual, além de atualizar,
deverá encaminhar mensalmente, o arquivo de exportação para a Divisão Técnica de
Avaliação e Controle - DTAC, conforme croncgrama enviado pelo Departamento de
Planejamento e Regulação da Saúde - Divisão Técnica de Avaliação e Controle. Em relação
à atualização daS informações do estabelecimento, como quanto à estrutura física,
equipamentos, serviço especializado, entre outros, deverá ser preenchido a Ficha Cadastral

27
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de Estabelecimentos de Saúde - FCES que também deverá ser encaminhada, para o
Departamento de Planejamento e Regulação da Saúde - Divisão Técnica de Avaliação e
Controle.

É obrigatória a atualização do SCNES sempre que ocorrer qualquer alteração no
serviço, devendo este cadastro estar sempre atualizado.

8.4. Banco de Dados (Arquivos de Faturamento)

O envio do arquivo contendo as informações do Pronto Atendimento, para a
Secretaria Municipal de Saúde, deverá seguir o Cronograma definido pelo Departamento de
Planejamento e Regulação da Saúde - Divisão Técnica de Avaliação e Controle e as versões
deverão estar sempre atualizadas, seguindo as determinações do Ministério da Saúde -
Departamento de Informática do SUS-DATASUS.

8.5. Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SiNAN

Notificar todos os casos de notificação compulsória que porventura sejam
diagnosticados na unidade de Pronto Atendimento, de acordo com fluxo e rotina
estabelecida pela Região de Saúde de referência.

8.6. Integraiidade do Sistema Regional Munícipai

Representantes do Pronto Atendimento, indicados pelo PARCEIRO PRIVADO,
deverão compor a COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DO
CONVÊNIO, incluindo outros fóruns definidos pela Secretaria Municipal da Saúde, sendo
freqüentes em no mínimo 75% das reuniões de mesa de pactuação. Sendo este, um
indicador do desempenho de qualidade.

8.7. Humanização do Atendimento

•  Seguir as diretrizes do Programa Nacional de Humanização.
•  Criar/manter uma Comissão de Humanização do Serviço

8.8. Saúde Participativa

Contribuir para as ações relacionadas à Saúde Participativa, Programa de Governo
do Município de Guarulhos.

8.9. Conselho Gestor da Unidade

Manter assiduidade e compromisso com o Conselho Gestor Local, elaborando
cronograma anual de reuniões mensais ordinárias e demais diretrizes definidas pela
Secretaria Munícipai de Saúde.

A gestão do Pronto Atendimento deverá permanecer alinhada com os compromissos
referendados nos Conselhos Gestores Municipal e Regional.

8.10. Educação Permanente e Campo de Estágio
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A contratada deve participar da Política de integração de ensino e serviço da
Secretaria Municipal da Saúde, oferecendo cenários de práticas para estágios e residências
multiprofissionais, contribuindo para a capacitação de novos profissionais, sendo esta
prática acordada previamente entre as partes, e, as questões relacionadas a preceptoria
serão objeto de pactuação no momento da realização do estágio.

8.11. Metas Quantitativas

A avaliação da contratada quanto ao alcance de metas quantitativas será feito com
base na produção mensal de atendimentos médicos e deverá situar-se em torno de 11.000
(Onze mil) atendimentos médicos/mês, com tolerância de 15% abaixo ou acima da média.
Os demais procedimentos a serem realizados antes e após o atendimento médico para
atender a demanda espontânea ou referenciada do serviço, deverão constar do plano anual
a ser apresentado pela contratada e aprovado pelo Gestor Municipal de Saúde. Para análise
será utilizado o Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde-SIA/SUS,
no período de 1° do mês corrente ao dia 30 do mês subsequente, ou 31, quando houver.

8.12. Metas Qualitativas

Os indicadores de desempenho serão analisados trimestralmente (cumpriu a
meta/não cumpriu a meta) e pontuados conforme quadro abaixo:

MONITORAMENTO MENSAL Total

Pesquisa de Satisfação dos Usuários (3 pontos)

Pontos

3

índice de Satisfação - Meta Município 80%

População Atendida na Observação

Número de pesquisas aplicadas na observação

Percentual alcah^do das pesquisas na observação - Meta Contrato 80%
População atendida Porta

Pesquisas realizadas para população atendida Porta

Percentual alcançado das pesquisas Porta - Meta Contrato 2%

Usüáriõs que foram Acolhidos coiii Classificação de Risco das 07h00 às 22h00 (2,5 pontos)
Pontos

2,5Percentual de Pacientes Classificados das 07h00 às 22h00

População Atendida das 07h00 às 22h00
Classificação de Risco realizada das 07h00 às 22h00 - Meta Contrato 100%

Corhissão de óbitos (2 pontos)

Pontos

2
Taxa de Revisão de Prontuários dos Óbitos - Meta Contrato 100%

Total de FAA de pacientes que vieram a óbito

Total de FAA de óbitos revisados pela Comissão
Eauioè Médica (24 horas/diá/mês) (Mínimo 94%);(4,5 pontos)

Pontos 1,5 1,5 1,5
4.5Percentuai de completude (Pediatria - Clínica Médica - Ortopedia)

Número de médicos definidos no convênio
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Número de médicos existentes no serviço (Fonte: Escala Médica da Unidade) |
Protocolos Administrativos, Técnicos é Diretrizes Terapêuticas Institucionais e da SWÍS. (1 ponto) ,
Pontos 1

Dft acordo com o pactuado no Plano Operativo

Direito a Acompanhante, de acordo com Diretrizes da Política de Hümanízação do SUS. (1 ponto)
Pontos 1

De acordo com o pactuado no Plano Operativo

Reuniões mensais còm o Conselho Gestor da ünidàdè, com a participação da gerencia locál. (1 ponto)
Pontos 1

Número de Reuniões com o Conselho Gestor: 1/mês, com a presença da Gerência local

Comissão de Monitoramento dã Contratuãllzação dó Convênio: 1 reunião/mês. (1 ppritp)

Pontos 1

Visitas e reunião mensal

'  Dádòs do FaturamentoèSCNES (1,25 ponto),, r . c

Pontos
1,25

Versões atualizadas no prazo estabelecido em cronograma, seguindo as determinações do
Ministério da Saúde - DATASUS

BPA-I e

SCNES

Freqüência de 75% nas reuniões de Mesa de Pactuação Hospitalar e Comitês existentes em que a
Unidade está inserida: Rede de Urgência e Emergência-RUE(1,25 ponto) > •

Pontos 1.25
Alcançaram o índice de freqüência mínima

' Comissão de Ética Médica (0i25 ponto) •

Pontos 0,25
Implantada e Atuante

: Comissão dé Ética de Eriférmaflém (0,25 pòíito)

Pontos 0,25
Imniantada e Atuante

Comissão de Verificação de Óbitos. ÁpresèritaMIvro (0,25iponto) „

Pontos 0,25
Imniantada e atuante

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Apresentar livro (0,25 ponto)

Pontos 0,25
Implantada e atuante

'Comissão de Humanizacão do Serviço. Apresentar livro (0,25 ponto) -

Pontos 0,25
Implantada e atuante

Comissão dé Gerenciamento dé Riscos (0,25 ponto) " ; ?

Pontos 0,25
Implantada e atuante

Comissão de Revisão de Prorituário. Apresentar livro (0,25 póhto)

Pontos 0,25
Implantada e atuante

Plano de Gêrénciaménto de Resíduos de Serviços de Saúde - (PGRSS). Apresentar livro (0,25 ponto)
Pontos 0.25

De acordo com o pactuado
Plano Anual dé Educação Permanente. Apresentar Livro (Ò,25 ponto)

Pontos 0,25
Implantado e atuante
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Planéíamento Estratégico Anual (Apresentar é Acompanhar o Plãhéjamento). (0,25 pohtò)

Pontos 0,25
De acordo com o pactuado

Equipe de Apoio a Assistência - 80% Equipe (1 ponto)

Percentual de Completude

Número de Enfermeiros (de acordo com o Dimensionamento) 1

Número de Auxiiiares de Enfermagem (de acordo com o Dimensionamento)

Farmácia - Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 19h00) 1 Sábados, Domingos
e Feriados das 07h00 às 13hOG. (0,5 ponto)

Pontos 0,5
Declaração

Recepcão - Mínimo de 2 Recepcionistas das 07h00 às 22h00. (0,5 ponto)

Pontos 0,5
Declaração

Serviço Social - Horário de funcionamento todos òs dias das OBhOO às 20hOG. (0,5 pohto)

Pontos 0,5
Declaração

Manutenção dé Equipamentos (0,75 ponto)

Pontos 0,75
Visitas de acomoanhamento

Manutenção Predial - incluindo Limpeza. (0,75 ponto)

Pontos 0,75
Visitas de acompanhamento

Total 25

8.13. Da Contrapartida do PARCEIRO PRIVADO

Por tratar-se de uma Fundação instituída por 03 (três) leis municipais dotadas de
personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, certificada como entidade
filantrópica pelo Conselho Nacional de Assistência Social, o PARCEIRO PRIVADO
apresentará durante toda a execução convenial contrapartida não financeira, por meio de
sua expertise docente, assistencial e gerencial, quais sejam:

Desenvolver e fortalecer as atividades de ensino e pesquisa voltadas à realidade e

perfil epidemlológico predominante no Município;

• Integrar as atividades docentes assistenciais na área da saúde, com o auxílio de
sua unidade mantida Faculdade de Medicina do ABC;

• Implantar mecanismos de Referência e Contrarreferência para a organização da
rede de serviços ambulatoriais em complexidade crescente, além da inserção das
unidades de saúde no campo do ensino e da pesquisa, com o auxilio de sua unidade
mantida Faculdade de Medicina do ABC;

• Promover a qualificação permanente de mão de obra, por meio de cursos e ciclo de
palestras;

• Promover a humanização no atendimento dos usuários, seguindo as diretrizes do
Programa Nacional de Humanização.
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9. Critérios Gerais para Acompanhamento do Contrato

O acompanhamento e a avaliação técnica de desempenho da contratada serão
realizados pela Comissão de Acompanhamento da Contratualização de Convênios,
oficializada em Portaria pelo Gestor Municipal de Saúde, visando o monitoramento das
metas pactuadas no Plano de Trabalho e o aperfeiçoamento das relações de cooperação,
supervisão e fiscalização. O monitoramento deverá ser realizado em visitas, 1 (uma)
reunião ordinária mensal e por análise de documentos. Os relatórios da contratada deverão
ter como fonte de dados, os sistemas oficiais utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde
de Guarulhos e contemplar as informações e os indicadores solicitados pela Comissão de
Acompanhamento da Contratualização de Convênios.

10. Cumprimento de Metas X Repasse % do Valor Financeiro

O repasse dos recursos financeiros será realizado de maneira regular, conforme
estabelecido nos atos normativos específicos do instrumento do Convênio, e 5% (cinco por
cento), do valor pré-fixado, ficará condicionado ao Cumprimento das Metas
Qualitativas e Quantitativas estabelecidas no Plano Operativo, sendo:

3% (Três por cento) - Condicionados ao Cumprimento das Metas Qualitativas; e
2% (Dois por cento) - Condicionados ao Cumprimento das Metas Quantitativas.

Percentual de Cumprimento de Metas Quantitativas X Repasse Valor Financeiro

Percentual de Cumprimento da Meta % de Desconto do Repasse Financeiro

85 a 100 0%

69 a 84 1%

53 a 68 1.5%

52 ou menos 2%

O desconto será efetuado se a produção não estiver dentro da margem de 15% a
menos do esperado.

Percentual de Cumprimento de Metas Qualitativas X Repasse Valor Financeiro

Percentual de Cumprimento da Meta % de Desconto do Repasse Financeiro

75 a 73 0%

72 a 70 0,5%

69 a 65 1,0%

64 ou menos 3%
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PLANO OPERATIVO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SÃO JOÃO

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente Plano Operativo foi elaborado, conjuntamente, pelo Gestor Municipal do
SUS/Guarulhos, Secretaria da Saúde, e o PARCEIRO PRIVADO, tendo por objetivo definir a
missão institucional da UPA São João Lavras nas áreas de Urgência /Emergência no
âmbito do modelo assistenclal estabelecido para o SUS/Guarulhos, definir as suas áreas de
atuação, as metas quantitativas e qualitativas a serem atingidas, assim como os indicadores
de desempenho a serem monitorados para acompanhamento e a avaliação da efetividade
do convênio celebrado entre as partes, com representação obrigatória do Gestor Municipal e
do PARCEIRO PRIVADO.

DA MISSÃO INSTITUCIONAL

A UPA São João Lavras caracteriza-se como um serviço de saúde que tem por
missão manter em regime de cooperação mútua entre os partícipes, um Programa de
Gestão Compartilhada para a prestação de Assistência à Saúde no campo médico
(Urgência/Emergência) a quem o procura, utilizando-se de profissionais capacitados e das
melhores técnicas possíveis, para a total ou parcial recuperação da saúde dos usuários, de
acordo com os princípios do SUS e os Códigos de Ética que norteiam as atividades
profissionais de Médicos, Dentistas, Enfermeiros, Auxiliares de Enfermagem, Assistentes
Sociais, Nutricionistas e Farmacêuticos.

Sua estrutura deve se inserir na rede de estabelecimentos da saúde do
SUS/Guarulhos com a missão de se caracterizar como referência para a prestação de
assistência integral à saúde dos usuários do SUS/Guarulhos, particularmente nos níveis de
baixa e média complexidade ambulatória!, com prioridade para os munícipes residentes nas
áreas de abrangência dos distritos de saúde da região: UBS Haroldo Veloso, UBS
Seródio, USF Fortaleza, USF Santos Dumont, USF Bananal, CEO São João, USF
Soberana, conforme grade da mesa de pactuaçâo.

CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. Atendimento de Urgência e Emergência

a) Objetivo

Atender 24 horas, todo usuário SUS (demanda espontânea e referenciada), através
de Classificação de Risco que deverá obrigatoriamente, ser realizada em 100% (Cem por
cento) dos pacientes das 07h00 às 22h00 e após este horário, voltará a ser obrigatória,
sempre que o atendimento médico não for imediato ou nos casos onde o tempo de espera
exceda 30 minutos conforme Classificação de Risco.

b) Caracterização
Destinada ao atendimento de pacientes admitidos em situação de urgência, podendo.
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se necessário, permanecer em regime de observação por até 24 horas.
São considerados atendimentos de urgência, aqueles não programados, dispensados

a pessoas que procurem tal atendimento, sejam de forma espontânea ou encaminhada de
forma referenciada pelas UBS dos Distritos de Saúde de abrangência, durante as 24 horas
do dia, todos os dias do ano.

Para o monitoramento no atendimento das transferências, todo o encaminhamento a
unidade de emergência deve ser feito via sistema CROSS e com o preenchimento em duas
vias de guia específica de Referência e Contrarreferência.

Na priorizaçâo do atendimento de urgência e emergência foi implantado o Sistema de
Acolhimento com Classificação de Risco, onde a caracterização da gravidade definida por
cores determina o atendimento médico por gravidade e não pela ordem de chegada. É
realizado por Enfermeiro que esclarece ao paciente o objetivo do atendimento para que,
então, seja avaliado por um profissional médico e receba todos os procedimentos
necessários, como medicações, exames subsidiários e internações. As cores são:

Ficha Vermelha - Emergência fPOV Atendimento imediato dos pacientes
graves, visando afastar o risco imediato de morte, realização de exames diagnósticos
e posterior encaminhamento para tratamento clínico, cirúrgico, observação ou alta.

Ficha Laranja - Multo Urgente tP1): Atendimento semi-imediato e que deve
ser realizado no máximo em 10 minutos de espera.

Ficha Amarela - Urgente (P2): Atendimento que deve ser realizado no
máximo em 60 minutos de espera.

Ficha Verde - Pouco Urgente fP3): Atendimento indicado para pacientes
não críticos e que deve ser realizado em até 2 horas.

Ficha Azul - Não Urgente (P4): Pacientes com quadro simples e prioridade
secundária, com atendimento oportuno em até 4 horas.

Importante: O atendimento médico deve ser ininterrupto. Atestados, licenças
médicas e férias no plantão deverão ser cobertos pelo PARCEIRO PRIVADO
evitando assim a precarização do atendimento médico, devendo os médicos avisarem
com antecedência de 12 horas os atestados e ausências.

Referência e Contrarreferência:

•  A Unidade de Emergência poderá manter pacientes em regime de observação clínica
por até 24 horas e sua transferência respeitará a grade de referência hospitalar,
decidida nas reuniões ordinárias da Mesa de Pactuação Hospitalar;

•  As Unidades Básicas de Saúde deverão ser as referências para as ações
programáticas da política Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde.

1.1. Urgência

•  02 (Dois) consultórios de Classificação de Risco; a atividade deverá ser realizada por
Enfermeiro, com embasamento no Sistema de Classificação de Risco em 100% (Cem
por cento) dos pacientes das 07h00 às 22h00 e após este horário, voltará a ser
obrigatória, sempre que o atendimento médico não for imediato ou nos casos onde o
tempo de espera exceda 30 minutos.
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.  06 (Seis) consultórios, sendo, 3 (Três) de Clínica Médica, 1 (Um) de Clínica
Ortopédica, e 2 (Dois) de Ciínica Pediátrica. entende-se atendimento pediátrico para
aqueles com idade até 11 anos, 11 meses e 29 dias.

•  01 (Um) consuitório odontológico para atendimento de urgências e emergências
odontológicas, 12 horas diurnas, todos os dias da semana.

•  01 (Uma) sala de Sen/iço Social: para atendimento da demanda da Unidade de
Urgência /Emergência durante o período diurno, incluindo finais, de semana e
feriados.

•  02 (Duas) salas de Medicação para atendimento infantil e de adulto, sendo uma para
medicação intravenosa/soroterapia e outra para medicação oral/subcutânea/
intramuscular, devendo priorizar o atendimento sem fila de espera.

•  01 (Uma) sala de inalação; para atendimento infantil e de adulto, devendo priorizar o
atendimento sem fila de espera.

•  01 (Uma) Sala de Curativo.
•  01 (Uma) Sala para Sutura.
•  02 (Duas) Salas de Observação para Adultos, com 4 (Quatro) leitos cada, sendo uma

para pacientes do sexo masculino e outra para pacientes do sexo feminino.
•  01 (Uma) Sala de Observação Infantil com 4 (Quatro) leitos.
•  02 (Duas) Salas de Observação /precaução/restritas com 1 (Um) leito cada.
•  Todas as Salas de Observação deverão ser abastecidas, por 1 (Um) Posto de

Enfermagem externo respeitando a Política de Humanização.
•  Ol(Uma) Sala para Eíetrocardiograma.
•  01 (Uma) Saia para Imobilização gessada.
•  01 (Uma) Sala para Radiologia.
•  01 (Uma) Sala para Farmácia.

1.2. Emergência

•  01 (Uma) Sala de Emergência com 4 (Quatro) leitos para atendimento de
pacientes graves e 1 recém-nascido.

1.3. Referências e Contrarreferências

•  Os serviços de assistência à Emergência e Observação podem manter pacientes
até 24 horas e a partir daí deverão ser transferidos, conforme grade de referência de
urgência emergência, devendo ser inseridos nos sistemas online utilizados pela Regulação
de Urgência Médica do Departamento de Planejamento e Regulação da Saúde. A grade de
referência de urgência e emergência hospitalar é pactuada mensalmente em reunião da
Mesa de Pactuação Hospitalar, para a transferência dos pacientes classificados nas cores
vermelha e amarela com indicação de internação, exames ou procedimentos especiais de
urgência/emergência.
•  Como Contrarreferência, estão as Unidades Básicas de Saúde as quais deverão

estar envolvidas e serem acolhedoras para as ações programáticas de Atenção Básica da
Secretaria da Saúde no Município de Guarulhos.

2. Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

2.1. Patologia Clínica
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A coleta para exames de Análises Clínicas deverá funcionar durante as 24 horas do
dia, sendo as amostras, analisadas pelo Laboratório de Análises Clínicas contratado pelo
Município. Os resultados de exames devem ser enviados para as unidades respeitando
rigorosamente o prazo de análise.

EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS

Descrição dos Exames de Análises Clínicas Nivel Complexidade

Amilase Sérica
02.02.010.18-

0
BIOQUÍMICA

Biiirrubina Total e Frações (BTF)
02.02.010.20-

1
BIOQUÍMICA

Cálcio Sérico (Ca)
02.02.010.21-

0
BIOQUÍMICA

Creatinina Sérica (Cr)
02.02.010.31-

7
BIOQUÍMICA

Glicemia
02.02.010.47-

3
BIOQUÍMICA

Magnésio Sérico (Mg)
02.02.010.56-

2
BIOQUÍMICA

Potássio Sérico (K)
02.02.010.60-

0
BIOQUÍMICA

Sódio Sérico (Na)
02.02.010.63-

5
BIOQUÍMICA

Transamlnase Oxalacética (TGO)
02.02.010.64-

3
BIOQUÍMICA

Transaminase Pirúvica (TGP)
02.02.010.65-

1
BIOQUÍMICA

Uréia Sérica (Ur)
02.02.010.69-

4
BIOQUÍMICA

Creatinofosfoquinase (CPK)
02.02.010.32-

5
BIOQUÍMICA

Creatinofosfoquínase - Fração MB (CKMB)
02.02.010.33-

3
BIOQUÍMICA

Desidrogenase Látjca Sérica (DHL)
02.02.010.36-

8
BIOQUÍMICA

Troponina 02.02.03.12.09 BIOQUÍMICA

Gasometria Arterial ou Venosa
02.02.010.73-

2
BIOQUÍMICA

Velocidade de Hemossedimentação (VHS)
02.02.020.15-

0
HEMATOLOGIA

Hemograma Completo
02.02.020.38-

0
HEMATOLOGIA

Hemoglobina/Hematócrito (Hb/Ht)
02.02.020.36-

3
HEMATOLOGIA

Plaquetas 02.02.02.00.29 HEMATOLOGIA

HIV (Teste Rápido) 02.02.030.30- IMUNOLOGIA
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0

HBSAG (Teste Rápido)
02.02.030.98-

9
IMUNOLOGIA

URINA Tipo 1
02.02.050.01-

7
URINA

Dosagem de Proteína C Reativa
02.02.03.020-

2
IMUNOLOGIA

Determinação do Tempo de Trombina
02.02.02.012-

6
HEMATOLOGIA

Determinação de Tempo de Tromboplastina
Parcial Ativada (TTP Ativada)

02.02.02.013-

4
HEMATOLOGIA

Determ. Tempo e Atividade da Protrombina
(TAP)

02.02.02.014-

2
HEMATOLOGIA

Dosagem de Lactato
02.02.01.053-

8
BIOQUÍMICA

Hemocultura
02.02.08.015-

3
MICROBIOLOGIA

HCG (Teste Qualitativo)
02.02.06.021-

7
HORMÔNIOS

2.2. Traçados Gráficos

2.2.1. Eletrocardiograma

O serviço deverá realizar Eletrocardiograma 24 horas por dia, todos os dias do
ano, para os casos de atendimento de Urgência/Emergência. Os exames de ECG deverão
ser realizados pelos profissionais da Assistência de Enfermagem, não sendo iaudados,
cabendo ao médico solicitante, avaliar e interpretar os resultados.

2.2.2. Diagnóstico por Imagem

Deverá ser realizado o exame de Radiologia Simples, para Urgência / Emergência
nas 24 horas diárias, todos os dias do ano e deverão ser realizados pelos profissionais
técnicos em radiologia, não sendo Iaudados, cabendo ao médico solicitante, avaliar e
interpretar a (s) imagem (s).

3. Apoio Operacional

3.1. Arquivo Médico e Estatístico

O serviço deverá ser desenvolvido em respeito à legislação vigente, garantindo o
perfeito acondiclonamento e confidencialidade dos dados e informações relativas ao
paciente, com ênfase:

• Portaria 674;
• Resolução do Conselho Federal de Medicina n° 1331/89;
• Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n° 8069/90;
• Lei n° 5433 de 8 de Maio de 1968;
• Decreto n° 1799 de 30 de Janeiro de 1996;
• Código de Ética Médica;



^"PREFEITURA DE"^

I CUARULHOS I

SECRETARIA DA SAÚDE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
DIVISÃO ADM. DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
SEÇÃO TÉC. DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Código Penal Brasileiro;
Portaria 474;
Portaria 475.

3.2. Farmácia

O serviço de Farmácia deverá compreender a elaboração do projeto de Assistência
Farmacêutica, com ênfase na assistência médica prestada e validação dos protocolos
vigentes para a estocagem, distribuição, dispensa interna.

Todos os medicamentos de uso interno serão de responsabilidade do PARCEIRO
PRIVADO. E para dispensação gratuita à população, serão fornecidos pela Prefeitura de
Guarulhos, com dispensação de Segunda a Sexta-feira das 07h00 às 19h00 e Sábados,
Domingos e Feriados das 07h00 às 13h00, em caso de alteração deverá conter anuência e
ciência da Comissão de Acompanhamento.

3.3. Equipamentos e Materiais de Enfermagem

Os equipamentos permanentes serão fornecidos pelo Município de Guarulhos, e sua
manutenção preventiva e corretiva será de responsabilidade do PARCEIRO PRIVADO. Os
bens móveis e equipamentos inservíveis, sucateados e não aproveitados deverão ser
repostos pela prefeitura de Guarulhos, podendo esta designar o PARCEIRO PRIVADO nos
casos de urgência desde que formalizada a autorização e empenho de recurso.

Todos os materiais de enfermagem, como gazes, ataduras, equipos de soro entre
outros serão fornecidos pelo PARCEIRO PRIVADO.

As manutenções dos equipamentos permanentes devem conter contratos de
manutenção preventiva de forma periódica e corretiva sempre que necessário, a fim de
minimizar sua deterioração para não diminuir a vida útil dos equipamentos, bem como
prever prazos de conserto ou substituição de 24 horas para os equipamentos essenciais a
vida, para que não ocorra prejuízo à assistência ao paciente.

3.4. Nutrição e DIetétIca

O Serviço de Nutrição e Dietética deverá ser executado pelo PARCEIRO PRIVADO,
devendo compreender a elaboração do projeto de Assistência Nutricional, com ênfase no
Programa de Terapia Nutricional do Ministério da Saúde.

Deverão ser fornecidas aos pacientes em observação, cinco refeições básicas
(desjejum, almoço, lanche, jantar e ceia), de acordo com a prescrição médica nutricional,
(atendimento às necessidades de cada paciente: dietas gerais, dietas leves, enteral,
mamadeiras). Aos acompanhantes deverão ser fornecidos minimamente desjejum, almoço e
jantar, conforme os critérios de distribuição do PARCEIRO PRIVADO.

3.5. Lavanderia

Cabe ao PARCEIRO PRIVADO fornecer o enxoval completo a ser utilizado pelos
servidores na execução de seus procedimentos (lençóis, cobertores, fronhas, forros, sacos
para "hamper", campos, compressas, aventais, roupas privativas, camisolas, pijamas, entre
outras) e garantir o pleno funcionamento da rouparia (distribuição nos setores e coleta de
roupas utilizadas). O transporte da roupa suja e limpa também é de responsabilidade do
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PARCEIRO PRIVADO.

3.6. Limpeza

O serviço de limpeza deverá ser executado pelo PARCEIRO PRIVADO, em
cumprimento à legislação sanitária vigente, para áreas críticas, semlcríticas é não críticas.

Deverão ser instalados dispensadores de sabonete líquido, álcool gel, papel toalha,
papel higiênico e outros que se fizerem necessários, em todas as dependências do Pronto
Atendimento.

A manutenção da limpeza da área externa, como estacionamento, acessos,
portarias, vidros em geral, canteiros, jardins e similares, também são de responsabilidade do
PARCEIRO PRIVADO.

3.7. Segurança e Saúde Ocupacional

O Serviço de Engenharia Ocupacional deverá ser executado pelo PARCEIRO
PRIVADO em consonância com as diretrizes do SESMT, devendo existir um Serviço de
Medicina Ocupacional disponível para todos os servidores e prestadores de serviços.

3.8. Manutenção

O serviço de Manutenção deverá ser executado pelo PARCEIRO PRIVADO, a qual
se responsabilizará pela realização das atividades administrativas de apoio referentes à
manutenção da infraestrutura predial e de equipamentos do Pronto Atendimento, incluindo a
manutenção do Gerador, Ar Condicionado e Refrigeradores.

3.9. Almoxarífado

Respeitando a legislação vigente, o Sen/iço de Aimoxarifado deverá funcionar
minimamente das OThOO às 19h00, de Segunda-feira a Domingo.

3.10. Portaria

Os Serviços de Segurança e de Zeladoria serão de responsabilidade do PARCEIRO
PRIVADO, devendo compreender o controle do acesso em todas as entradas e saldas,
assim como a presen/ação do equipamento predial e o bem-estar dos usuários e
funcionários.

3.11. Transporte

Os serviços de transporte por Ambuiâncía Suporte Básico, para os pacientes a serem
resgatados das Unidades Básicas de Saúde referenciadas para o Pronto Atendimento, bem
como para aqueles que necessitem de transferência para os Hospitais referenciados do
Município de Guarulhos são de responsabilidade do PARCEIRO PRIVADO. Há também á
responsabilidade dõ PARCEIRO PRIVADO em dispor de transporte para serviços
administrativos. O transporte de material biológico será realizado pelo Laboratório de
Análises Clínicas contratado pelo Município.

4. Administração
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O Serviço de Administração compreende o atendimento ao público nas recepções de
Urgência/Emergência, escrituração, apoio administrativo aos serviços implantados, bem
como às áreas administrativas, a saber: Recursos Humanos, SAME, Faturamento,
Expediente, entre outras.

5. Gestão

5.1. A gerência da Unidade é de responsabilidade do PARCEIRO PRIVADO, devendo
ser composta por um coordenador técnico, um coordenador administrativo, um coordenador
médico. Os cargos de coordenador da qualidade, coordenador de radiologia, supervisor de TI
e coordenador de farmácia serão compartilhados entre as unidades.

5.2. As avaliações, com base nos indicadores preestabelecidos, serão realizadas pela
Comissão de Acompanhamento da Contratualização do Convênio. Esta será nomeada,
através de Portaria, pela Secretaria da Saúde de Guarulhos, com representantes da
Prefeitura Municipal de Guarulhos, Conselho Municipal de Saúde e de representantes do
serviço de urgência e emergência, indicados pelo PARCEIRO PRIVADO.

6. Recursos Humanos

A Unidade de Pronto Atendimento deverá contar com equipe de profissionais
Médicos para atendimento de adultos e crianças. Enfermeiros, Auxiliares de Enfermagem,
Assistentes Sociais, Farmacêuticos, Nutricionistas, Cirurgiões-dentistas, Auxiliares de Saúde
Bucal, Técnico em Imobilização, Técnicos em Radiologia, capacitados para atender as
exigências estabelecidas neste plano.

6.1. Equipe Médica

A equipe mínima de profissionais médicos deve estar de acordo com a Resolução
CFM 2079/14, a qual define que para evitar subdimensionamento do quadro, para serviços
de urgência/emergência, o contingente deve ser baseado no seguinte cálculo: 3
consultas/médico/hora, para o atendimento da porta e 1 médico para cada 2 leitos da Sala
de Emergência, durante 24 horas por dia, ininterruptamente.

Considerando a Meta Quantitativa de 14.000 (Quatorze mil) atendimentos médicos e
odontológicos por mês e o número de leitos existentes da emergência (4 e mais 1 recém-
nascido), deverão ser mantidos durante 24 horas por dia. Ininterruptamente, para compor
assistência descrita:

^l;:^^^yÒrtoDèdiaj *

04 Clínicos - Dia 03 Pediatras - Dia 01 Ortopedista - Dia

03 Clínicos - Noite 02 Pediatras - Noite 01 Ortopedista - Noite

6.2. Equipe Odontológíca

O Serviço de Odontologia deve ser de Segunda-feira a Domingo das 07h00 ás
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19h00. A equipe deverá ser composta por Cirurgiões Dentistas e Auxiliares de Saúde bucal
em número compatível para garantir a assistência. Deverá compreender o atendimento
resolutívo de urgência e emergência odontológica com a utilização de Raio-x odontológico
para apoio diagnóstico, em consonância com o Protocolo e Linha de Cuidado em Saúde
Bucal, vigente no Município.

6.3 Equipes de Apoio da Assistência

Deverá ser composta por profissionais técnicos e administrativos em número
suficiente e carga horária compatível para atender os diversos setores, nas 24 horas diárias
ininterruptas, garantindo a assistência da equipe de enfermagem, nutrição, farmácia, serviço
social, radiologia, atendentes e auxiliares administrativos. O dimensionamento do quadro de
profissionais técnicos deverá estar de acordo com o Plano Operativo, recomendações dos
respectivos Conselhos de Classe e legislação vigente.

7. Apoio Estrutural

7.1. Infraestrutura de informática e Sistemas

O PARCEIRO PRIVADO é responsável pela informatização da unidade, incluindo o
abastecimento de equipamentos de Informática (computadores. Impressoras, roteadores,
etc.), sendo que a área de software deve possuir compatibilidade com o sistema integrado
de saúde desenvolvido pela Secretaria Municipal da Saúde.

7.2. Gases medicinais, instrumental adequado, serviços de esterilização, manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos do serviço, manutenção predial e conforto ambiental.
São de responsabilidade do PARCEIRO PRIVADO.

8. Obrigações Legais e Contratuais

8.1. A Unidade de Pronto Atendimento deverá manter em funcionamento, as
seguintes atividades:

1. Comissão de Revisão de Prontuários;

2. Comissão de Verificação de Óbitos;
3. Comissão de Gerenciamento de Riscos;

4. Comissão de Ética Médica;
5. Comissão de Ética de Enfermagem;
6. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC);
7. Pesquisa de Satisfação do Usuário;
8. Conselho Gestor da Unidade;
9. Comissão de Humanização do Serviço;
10. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - Cl PA;
11. Plano Anual de Educação Permanente.
12. Planejamento Estratégico;

8.2. Satisfação dos Clientes

As reclamações, sugestões e elogios dos clientes deverão ser ouvidos e respondidos
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com máxima agilidade e as informações deverão compor relatório de indicadores do serviço,
contempiando as reclamações, as respostas fornecidas, as providências adotadas em cada
caso, o tempo de resposta e a adoção das providências.

8.3. Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES

Deverá ser realizada atuaiização periódica do banco de dados do SCNES, no que diz
respeito ao quadro de Recursos humanos dos profissionais que prestam assistência ao
paciente. Sendo esta ação, de responsabíiidade do contratado. O quai, além de atualizar,
deverá encaminhar mensalmente, o arquivo de exportação para a Divisão Técnica de
Avaliação e Controle - DTAC, conforme cronograma enviado pelo Departamento de
Planejamento e Regulação da Saúde - Divisão Técnica de Avaliação e Controle. Em relação
à atualização das informações do estabelecimento, como quanto à estrutura física,
equipamentos, serviço especializado, entre outros, deverá ser preenchido a Ficha Cadastrai
de Estabelecimentos de Saúde - FCES que também deverá ser encaminhada, para o
Departamento de Planejamento e Regulação da Saúde - Divisão Técnica de Avaliação e
Controle.

É obrigatória a atualização do SCNES sempre que ocorrer qualquer alteração no
serviço, devendo este cadastro estar sempre atualizado.

8.4. Banco de dados (Arquivos de Faturamento)

O envio do arquivo contendo as informações do Pronto Atendimento, para a
Secretaria Municipal de Saúde, deverá seguir o Cronograma definido pelo Departamento de
Planejamento e Regulação da Saúde - Divisão Técnica de Avaliação e Controle e as
versões deverão estar sempre atualizadas, seguindo as determinações do Ministério da
Saúde - Departamento de Informática do SUS - DATASUS.

8.5. Sistema de informação de Agravos de Notificação - SiNAN

Notificar todos os casos de Notificação Compuisória que porventura sejam
diagnosticados na unidade de Pronto Atendimento, de acordo com fluxo e rotina
estabeiecida peia Região de Saúde de referência.

8.6. Integralldade do Sistema Regional Municipal

• Representantes do Pronto Atendimento, indicados peio PARCEIRO PRIVADO, deverão
compor a COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DO
CONVÊNIO, incluindo outros fóruns definidos peia Secretaria Municipal da Saúde, sendo
freqüentes em no mínimo 75% de todas as reuniões. Sendo este, um indicador do
desempenho de qualidade.
•  cumprir as metas estabelecidas e pactuadas com o Conselho Gestor Regional.

8.7. Humanização do Atendimento

•  seguir as diretrizes do Programa Nacional de Humanização.
• Criar/manter uma Comissão de Humanização do Serviço

8.8. Saúde Participativa

42
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Contribuir para as ações relacionadas à Saúde Participativa, Programa de Governo
do Município de Guarulhos.

8.9. Conselho Gestor da Unidade

Manter assiduidade e compromisso com o Conselho Gestor Local, elaborando
cronograma anual de reuniões mensais ordinárias e demais diretrizes definidas pela
Secretaria Municipal de Saúde.

A gestão do Pronto Atendimento deverá permanecer alinhada com os compromissos
referendados nos Conselhos Gestores Municipal e Regional.

8.10. Educação Permanente e Campo de Estágio

A contratada deve participar da Política de integração de ensino e serviço da
Secretaria Municipal da Saúde, oferecendo cenários de práticas para estágios e residências
multiprofissionais, contribuindo para a capacitação de novos profissionais, sendo esta
prática acordada previamente entre as partes, e, as questões relacionadas a preceptoria
serão objeto de pactuação no momento da realização do estágio.

8.11. Metas Quantitativas

A avaliação da Contratada quanto ao alcance da meta quantitativa será feito com
base na produção mensal de atendimentos médicos e deverá situar-se em torno de 14.000
(Quatorze mil) atendimentos médicos e odontológicos pôr mês, com tolerância de 15%
abaixo ou acima da média. Os demais procedimentos a serem realizados.antes e após o
atendimento médico para atender a demanda espontânea ou referenciada do serviço,
deverão constar do plano anual a ser apresentado pela contratada e aprovado pelo Gestor
Municipal de Saúde. Para análise será utilizado o Sistema de Informação Ambulatorial do
Sistema Único de Saúde - SIA/SUS, no período de 1° do mês corrente ao dia 30 do mês
subsequente, ou 31, quando houver.
8.12. Metas Qualitativas

Os indicadores de desempenho serão analisados trimestralmente (cumpriu a
meta/não cumpriu a meta) e pontuados conforme quadro abaixo:

MONITORAMENTO MENSAL Total

Pesauisa dé Satísfôcão dos Usuários (3 pontos)

Pontos

3

índice de Satisfação - Meta Município 80% .. "

População Atendida na Observação

Número de pesquisas aplicadas na observação
Percèntüal alcançado daèpesquisas na observação - Meta Contrato 80% '

População atendida Porta

Pesquisas realizadas para população atendida Porta
Percentual alcançado das pesquisas Porta - Meta Contrato 2%

Usuários que foram Acoihidòs com Classificaçãò de Risco das 07h00 às 22hOO (2,5 pontos)
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Pontos

2.5
Percentual de Pacientes Classificados das 07h00 às 22hOO

População Atendida das 07h00 às 22h00

Classificação de Risco realizada das 07h00 às 22h00 - Meta Contrato 100%

Comissão de Óbitos (2 pontos)
Pontos

2
Taxa de Revisão de Prontuários dos óbitos - Meta Contrato 100%

Total de FAA de pacientes que vieram a óbito

Total de FAA de óbitos revisados pela Comissão

Eqüipe Médica (24 horas/dia/mês) (Mínimo 94%) (3,5 pontos) . '

Pontos 1 1,5 1

3.5
Percentual de completude (Pediatria - Clínica Médica - Ortopedia)

Número de médicos definidos no convênio

Número de médicos existentes no serviço (Fonte: Escala Médica da Unidade)

Equipe Odontológica (12 horas Diurnas / Segunda-feira a Domingo) (1 póntò)

Percentual de Completude

1Número de Clrutgiões Dentistas definidos no convênio

-Número de Cirurgiões Dentistas existentes no serviço (Fonte: Escala da Unidade)

Protocolos Administrativos, Técnicos e Diretrizes Terapêuticas Institucionais e da SliflS. (1 ponto)
Pontos

1
De acordo com o pactuado no Plano Operativo

Direito a Acompanhante, de acordo com Diretrizes da Pólíti.ça de Humanizaçãp do SUS. (1 ponto)
Pontos

1
De acordo com o pactuado no Plano Operativo

Reuniões mensais com o Conselho Gestor da Unidade, com a participação da gerência iocal. (1 ponto)

Pontos
1

Número de Reuniões com o Conselho Gestor: 1/mês. com a presença da Gerência local

Comissão de Moriitoranhento da Contratualizaçãó do Convênio: 1 reüníâó/mês. (1 ponto)

Pontos
1

Visitas e reunião mensal

Dados do Faturamento é SCNES (1,25 ponto)

Pontos 1,25

Versões atualizadas no prazo estabelecido em cronograma, seguindo as determinações do
Ministério da Saúde - DATASUS

BPA-I e

SCNES

■ Freqüência de 75% nas reuniões de Mesa de Pactuação Hospitalar e Comitês existéntés em que a
Unidade está inserida: Rede de Urgência e Emergência - RUE (1,25 ponto)

Pontos
1,25

Alcançaram o índice de freqüência mínima

Comissão de Ética Médica (0,25 ponto)

Pontos
0,25

Implantada e Atuante

Comissão de Ética dé Enfermagem (0,25 ponto)

Pontos
0,25

Implantada e Atuante

Comissão de Verificação de Óbitos. Apresentar livro (0,25 ponto)
Pontos

0,25
Implantada e atuante

Comissão interna de Prevenção de Acidentes. Apresentar livro (0,25 ponto)
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Pontos
0,25

Implantada e atuante

Coníissãò de Humanizado do Serviço. Apresentar livro (0,25 ponto)

Pontos
0,25

implantada e atuante

Cornissão de Gerenclãmènto de Riscos (0,25 ponto)

Pontos
0,25

Implantada e atuante

Comissão de Revisão dé Prontuário; Apresentar livro (Õ,25 ponto)

Pontos
0,25

Implantada e atuante

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - (PGRSS). Apresentar livro (0,25 ponto)

Pontos
0,25

De acordo com o pactuado

Plano Anual dé Educação Permanènte. Apresentar Livro (0,25 ponto)

Pontos
0,25

Implantado e atuante

Planejamento Estratégico Anual (Apresentar è Acompanhar o Plànejáménto). (0,25 ponto)

Pontos
0,25

De acordo com o pactuado

Equipe de Apolò a Assistêricla -r 80% Equipe (1 ponto)

Percentual de Completude

Número de Enfermeiros (de acordo com o Dimenslonamento) 1

Número de Auxiliares de Enfermagem (de acordo com o Dimenslonamento)

Farmácia - Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira das Ó7h00 às 19h00) / Sábados, Domingos ;
e Feriados das 07h00 às 13h00. (0,5 ponto)

Pontos
0,5

Declaração

Recepção- Mínimo de 2 Recepcionistas das 07h00 às 22h00. (0,5 ponto)

Pontos
0,5

Declaração

Serviço Social - Horário de funcionamento todos os dias dás OShOO às 20h0Ó. (0,5 ponto)
Pontos

0,5
Declaração

Mantitenção de Equipamentos (0,75 ponto)

Pontos
0,75

Visitas de acompanhamento

:  Manutenção Predial - Incliíindo Limpeza. (0,75 ponto)

Pontos
0,75

Visitas de acompanhamento

Total ' •' ' 25

8.13. Da Contrapartida do PARCEIRO PRIVADO

Por tratar-se de uma Fundação instituída por 03 (três) leis municipais dotadas de
personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, certificada como entidade
filantrópica pelo Conselho Nacional de Assistência Social, o PARCEIRO PRIVADO
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apresentará durante toda a execução convenlal contrapartida não financeira, por meio de
sua expertise docente, assistencial e gerencial, quais sejam:

• Desenvolver e fortalecer as atividades de ensino e pesquisa voltadas à realidade e
perfil epidemiológico predominante no Município;
• Integrar as atividades docentes assistencíais na área da saúde, com o auxílio de
sua unidade mantida Faculdade de Medicina do ABC;

• Implantar mecanismos de Referência e Contrarreferência para a organização da
rede de serviços ambulatoriais em complexidade crescente, além da inserção das
unidades de saúde no campo do ensino e da pesquisa, com o auxílio de sua unidade
mantida Faculdade de Medicina do ABC;

• Promover a qualificação permanente de mão de obra, por meio de cursos e ciclo de
palestras;

• Promover a humanização no atendimento dos usuários, seguindo as diretrizes do
Programa Nacional de Humanização.

9. Critérios Gerais para Acompanhamento do Contrato

O acompanhamento e a avaliação técnica de desempenho da contratada serão
realizados pela Comissão de Acompanhamento da Contratualização de Convênios,
oficializada em Portaria pelo Gestor Municipal de Saúde, visando o monitoramento das
metas pactuadas no Plano de Trabalho e o aperfeiçoamento das relações de cooperação,
supervisão e fiscalização. O monitoramento deverá ser realizado em visitas, 1 (uma)
reunião ordinária mensal e por análise de documentos. Os relatórios da contratada deverão
ter como fonte de dados, os sistemas oficiais utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde
de Guarulhos e contemplar as informações e os indicadores solicitados pela Comissão de
Acompanhamento da Contratualização de Convênios.

10. Cumprimento de Metas X Repasse % do Valor Financeiro

O repasse dos recursos financeiros será realizado de maneira regular, conforme
estabelecido nos atos normativos específicos do instrumento do Convênio, e 5% (cinco por
cento), do valor pré-fixado, ficará condicionado ao Cumprimento das Metas
Qualitativas e Quantitativas estabelecidas no Plano Operativo, sendo:

3% (Três por cento) - Condicionados ao Cumprimento das Metas Qualitativas; e
2% (Dois por cento) - Condicionados ao Cumprimento das Metas Quantitativas.

Percentual de Cumprimento de Metas Quantitativas X Repasse Valor Financeiro

Percentual de Cumprimento da Meta % de Desconto do Repasse Financeiro

85 a 100 0%

69 a 84 1%

53 a 68 1,5%

52 ou menos 2%
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O desconto será efetuado se a produção não estiver dentro da margem de 15% a menos do
esperado.

Percentual de Cumprimento de Metas Qualitativas X Repasse Valor Financeiro

Percentual de Cumprimento da Meta % de Desconto do Repasse Financeiro

75 a 73 0%

72 a 70 0.5%

69 a 65 1.0%

64 ou menos 3%

(■
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

TERMODEAOirAMEHTOH" 04-19/2020-FMS

PRorjro ATFnniuerrro tiPA himbica

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SAO JOÃO / UVRAS

2020/2021

ABR/20Z) R5 2.1102S3.S5

MAI/ 2020 RS 2.110283.93

JUN/2020 RS 2110283.98

JUL/2020 RS 2.110 283.98

ArO/2020 RS 2.110283 98

SPT/5020 RS 2110 ?83.98

OLrr/'20M RS 2110 783.38

NOV/207O RS 2.110283.98

n=7/7O20 RS 2.110.283 98

JAN/2021 RS 2.110 783.98

FEV/2021 RS 2.110283.98

MAR/2021 RS 2.110283.93

DESEMBOLSO TOTAL RS 25373.<107J6

pronto ATFwniMçrrrf»"ARU rUROs

2020/2021

ABR/2020 RS 2.115 685.08

MAI/7020 RS 2.115 685 08

JUN/2020 RS Z115.685.08

JU./2)20 RS 2.115.685.08

ASO/2020 RS 2.115.6^.08

SET/2020 RS Z115.685.08

CUT/2320 RS 2.115.685.08

NOV/202) RS Z115.685.08

DEZ/2020 RS Z115.68S.03

JAN/2071 RS 2 115 685 08

FEV/2021 RSZ115.68S.08

MAR/2021 RS 2.115.685.08

nPSFMBOLSO TOTAL RS 25288.220.96

2020/2021

APR/7020 RS 2.30.9.727.91

MAI/2020 RS 2.309.727.91

JUN/2Í»0 RS 2 309 777.91

JUL/2020 RS 2 30.9 777.91

AríO/2020 RS 2.309.727.91

SFT /2020 RS 2.309.727.91

OUT/2020 RS 2.309.727.91

NO V/2020 RS 2.309 7 77.91

DEZ/2320 RS Z309 J27.9I

JAN/2321 RSZ309J27.91

FEV/2021 RS 2.309 7 27.91

MAR/2021 RS 2.309 727.91

DESEMBOLSO TOTAL RS 27716.734.92

TotaEdatfe dtw Recursos Rnanceiros estimados pata a eüecucãodeste Convenio-

f5«tenla.e;oitD,


