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A União Pela Beneficência Comunitária e Saúde - UNISAU qualificada como 

Organização Social – OS no Município de Ibirarema  nos termos da Lei municipal nº 

2030/2016, e Decreto 95/2016, vem apresentar sua Proposta Técnica para a efetivação 

de Contrato de Gestão, no sentido de auxiliar no aprimoramento e gerenciamento da 

Saúde, em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.  
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INTRODUÇÃO 

 

1. O TERCEIRO SETOR 

   Segundo a origem histórica do termo, a expressão “Terceiro Setor” foi trazida 

ao vocabulário brasileiro mediante neologismo, pela mera tradução do vocábulo third 

sector, que faz parte do vocabulário sociológico corrente nos Estados Unidos. 

Neste sentido, é de uso corriqueiro nos Estados Unidos, de onde se obteve a 

inspiração para a cultura vernácula brasileira, que o termo seja utilizado paralelamente 

a outras expressões, dentre as quais duas se destacam – a primeira diz "organizações 

sem fins lucrativos" (no profit organizations), que significa um tipo de instituição cujos 

benefícios financeiros não podem ser distribuídos entre seus diretores e associados; já 

a segunda, "organizações voluntárias”, tem um sentido complementar ao da primeira, 

uma vez que, não sendo o lucro objetivado em sua finalidade estatutária, depreende-se 

que sua criação seja fruto de um puro ato de vontade de seus fundadores, unidos e 

imbuídos na persecução de determinado ajuste ou objeto. 

Esse é um conceito do século XVIII que desempenhou papel importante na 

filosofia política moderna, sobretudo entre autores da Europa Continental. 

Designava um plano intermediário de relações entre a natureza pré-social e o 

Estado, onde a socialização se completaria pela obediência a leis universalmente 

reconhecidas. 

No entendimento clássico, incluía a totalidade das organizações particulares que 

interagem livremente na sociedade (entre as quais as empresas e seus negócios), 

limitadas e integradas, contudo, pelas leis nacionais. 
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1.1. As Organizações Sociais – OS 

 

As OS – Organizações Sociais – surgiram para fortalecer o terceiro setor, regidas 

pela Lei nº 9.637/1998 e regulamentadas pelo Decreto nº. 9.190/2017,  e as atividades 

sociais regulamentadas devem ocorrer necessariamente ao Ensino, à Pesquisa 

Científica, ao Desenvolvimento Tecnológico, à Preservação e Proteção ao Meio 

Ambiente e à Cultura e à Saúde.  

Em termos práticos, o verbete Organização Social denota uma qualificação, um 

título, que a Administração Pública outorga a uma Entidade privada, sem fins lucrativos, 

para que ela possa receber determinados benefícios do Poder Público com o intuito da 

realização de seus fins com interesses exclusivamente públicos e comunitários. 

Para que as OS executem os interesses públicos no Estado Social, a Lei nº 

9.637/1998 criou o chamado Contrato de Gestão que é o "instrumento firmado entre o 

Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação 

de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas 

relacionadas o ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção 

e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde”.  

O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade 

supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e 

obrigações do Poder Público e da organização social. 

Nesse sentido, as OS permitem aos municípios a execução de muitas exigências 

dos Governos Federal e Estadual, com excelência e competência técnica, além de 

fornecer subsídios gerenciais e administrativos na gestão e “otimização” dos recursos 

financeiros. 
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1.2  A  UNISAU – UNIÃO PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE 

 

A Organização Social UNISAU PELA BENEFICÊNCIA COMUNITÁRIA E SAÚDE – 

UNISAU, INSCRITA NO CNPJ Nº 06.254.154/0001-96, situada à Rua Francisco Quadra 

Castro, nº 160, sala 01, 08675-170, Centro - Suzano/SP, Telefone (11) 4803-0758/ 11 

(11) 4743-1571, https://www.unisau.org.br , e-mail diretoria@unisau.org.br é uma 

pessoa jurídica de direito privado, associação civil sem fins lucrativos e está em 

conformidade com a Constituição Federal, com o Novo Código civil, lei nº 

10.406/02 com a lei nº 9.637/98 – Lei das Organizações Sociais – Os e com a Lei 

8.666/93, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

  Criada com a finalidade de implantar, implementar serviços nas áreas 

da Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social, meio ambiente, entre outros. 

Representada pelo Diretor Presidente Luiz Carlos de Jesus Ferreira, mandato 

27/10/2017 a 26/10/2021, inscrito no CPF nº 291.646.428-01, RG 28.604.664-7, 

residente e domiciliado à Rua Estrada Santa Mônica, nº 1490, Bloco E, ap. 41, Parque 

Santa Rosa, CEP. 08664-015 – Suzano/SP, Tel: (11) 4803-0758/ 4743-1571/ ( (11) 98786-

7516, e-mail: luiz@unisau.org.br.  

Organização Social tem como visão garantir a excelência na gestão de contratos 

com o Poder Público e oferecer tratamento humanizado com base na valorização do 

indivíduo e da vida. 

Nessa proposta para o contrato de gestão com o município de Ibirarema, o 

projeto será coordenado pela Sra. Renata Merlin, Técnica em Enfermagem e com 

Graduação de Enfermagem em andamento inscrita no CPF nº 217.271.458-52, RG nº 

33.067.723-8 Tel: (11) 4803-0758/ 4743-1571/ (11) 97629-6243, E-mail: 

renata@unisau.org.br, coordenadora de outros projetos no município ( ) sim (X) não. 

https://www.unisau.org.br/
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A UNISAU dispõe de escritório e toda infraestrutura de apoio montados, inclusive 

quando necessário nos locais que mantêm parceria. 

A sede esta localizada na cidade de Suzano, na Rua Francisco Quadra Castro, nº 

160, sala 01, Centro, CEP. 08664-015, com salas divididas por departamento, sala de 

reunião, auditório, etc, onde a Diretoria, os profissionais Técnicos de Saúde a 

Administrativo reúnem-se e trabalham para a Gestão e Acompanhamento dos Contratos 

Executados pela UNISAU 

  

 

1.2.1 A UNISAU NA SAÚDE  

 

Na área de Saúde tem como objetivo contribuir na Gestão Compartilhada para o 

Desenvolvimento de Ações e Serviços junto aos equipamentos de Saúde. Tem como 

finalidade implantar, programar e operacionalizar a Estratégia de Saúde da Família, a 

Gestão de Saúde e Pessoas, a Administração de Unidades de Saúde e Família, do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde, a Gestão de Saúde e Pessoas, a 

Administração de Unidades de Saúde e Hospitalares, a Gestão de UBS, Pronto 

Atendimento, a Consultoria em área Psíquica, Capacitação em Processo Seletivo e de 

Supervisão e Gestão de Casas Transitórias e Asilos, visando a eficiência do 

gerenciamento da saúde pública, através da implantação e desenvolvimento de 

atividades e programas em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde e do 

Conselho Nacional de Saúde. 

 

I – ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE 

MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA 
Contrato de Gestão nº 01/2017 e 02/2018 

Período 19/01/2017 a 17/07/2017 e a partir de 14/01/2018 
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No Município de Santa Branca/SP, a UNISAU realiza um trabalho eficiente de 

gestão através da Gestão Compartilhada de Especialidades, para o Desenvolvimento de 

Ações e Serviços junto à Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Especialidades e 

Atendimento Médico nas Unidades da Estratégia Saúde da Família, envolvendo o 

Gerenciamento e Disponibilização de Equipes para Atendimento da População.  

Disponibilizamos equipes médicas especializadas para prestarem serviços de 

plantões presenciais na Unidade de Pronto Atendimento do Município de Santa Branca, 

bem como de pessoal qualificado para realizar o diagnóstico por imagem (raio –X) no 

Pronto Atendimento Municipal, realizando o gerenciamento do corpo de enfermagem 

e administrativo, além de funcionários Públicos, desta mesma unidade e disponibilizar 

especialistas para o Centro de Especialidades, normalizando imediatamente os serviços 

de saúde pública locais, em prol do interesse público. 

A prestação envolve tanto o gerenciamento e fornecimento dos serviços médicos 

quanto o gerenciamento do corpo de enfermagem e administrativo, com os 

funcionários públicos municipais que laboram no local, bem como o gerenciamento e 

fornecimento de serviços de especialidades, observando-se: 

• Prestação de serviços médicos: Clínica (Generalista), atendendo os 

usuários que se dirigiram a Unidade de Pronto Atendimento, em caráter 

de Urgência e Emergência 24 horas; 

• Prestação de serviços de Diagnóstico por imagem; 

• Prestação de serviços do corpo de enfermagem e administrativo, com 

todos os funcionários Públicos Municipais lotados na Unidade de Pronto 

Atendimento, através de treinamentos, Capacitações e Orientação 

Administrativa; 
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• Prestação de serviços médicos de especialidade sendo: ginecologia e 

obstetrícia, pediatria, cardiologia, ortopedia, psiquiatria, medicina do 

trabalho entre outras especialidades de acordo com a demanda. 

 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA 
Contrato de Gestão 01/2017 

Período – a partir de 01/08/2017 

No município de São João da Boa Vista a UNISAU é parceira do Centro 

Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – UNIFAE, visando a realização de 

ações e atividades relacionadas ao Programa de Desenvolvimento de Habilidades 

Profissionais, com preceptores médicos e alunos da Faculdade de medicina, 

proporcionando, em meio ao processo de ensino e aprendizado prático, atendimento 

de qualidade e humanizado à população, nas unidades de saúde municipais sob gestão 

autárquica, de modo pleno ou compartilhado.  

Com a implantação desse Programa a UNISAU visa unificar as possibilidades de 

ensino com necessidades de saúde pública, fitando a construção de um modelo 

orgânico-institucional de cogestão ou de gestão compartilhada que possibilite 

descentralizar e qualificar o desempenho gerencial na prestação de serviços públicos de 

saúde com maior agilidade, maior alcance e, pois, maior utilidade social, dispondo de 

uma organização interna qualificada, responsável e com condições de fiscalização e 

auditorias próprias, sem prejuízo do constante controle e fiscalização estatal.  

Por meio dessa parceria a UNISAU absorveu a gestão e execução das atividades, 

proporcionando um ambiente de ensino-aprendizado para os alunos da UNIFAE, com o 

fornecimento de Preceptores de ensino, tendo como propósito a gestão de serviços, 

sempre objetivando a vantajosidade e efetividade para a FAE, para o Município e para a 
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população, promovendo a prestação de assistência à saúde gratuita aos usuários do 

Sistema Único de Saúde – SUS, observado o disposto nas normas legais. 

O Programa de Trabalho é realizado em Parceria com a UNIFAE: 

• Gerenciamento do Programa de Desenvolvimento de Habilidades, 

fomentando o processo de ensino aprendizagem com enfoque 

Pedagógico enfatizando aspectos formativos; 

• Gerenciamento do Ambulatório de Especialidades Médicas e demais 

unidades que em termo de cooperação a UNIFAE manter; 

• Administração e manutenção da contratação e gestão de profissionais de 

todas as áreas concernentes ao Programa de Desenvolvimento de 

Habilidades, bem como, à operação das unidades de Saúde necessárias 

para a execução do programa; 

• Acompanhamento, mensuração e apresentação de relatórios e 

adequações sempre que necessário, com indicadores de produção e 

eficiência, acordados com a UNIFAE, bem como, os de acordo com a 

legislação federal e municipal; 

• Acompanhamento e supervisionar do desenvolvimento do ensino e 

formação aos alunos e exames especializados promovendo o acesso 

universal, cobertura integral e efetividade na gestão resolutiva com foco 

no cidadão e excelência nos resultados, integrando-os por meio da 

vivência na comunidade, visando à integralidade da atenção à saúde. 

• Desenvolvimento do processo de ensino e aprendizado prático 

unificando-as com as necessidades da saúde pública promovendo os 

serviços de assistência à saúde; 
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• Enfoque na formação dos profissionais para o sistema de saúde; 

• Desenvolvimento de linhas de trabalho que permitam o avanço 

organizacional, na integralidade da assistência e do acesso da população 

local aos serviços e ações de saúde; 

 

MUNICÍPIO DE CAJAMAR 
Contrato de Gestão nº 146/2017 

Período –  a partir de 14/12/2017 

No Município de Cajamar a UNISAU realiza a operacionalização da gestão e 

execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Municipal Enfermeiro Antônio 

Policarpo de Oliveira – HMEAPO.  

A UNISAU tem a finalidade assegurar a atuação no planejamento, organização e 

gerência da instituição hospitalar municipal, com a supervisão do dia-a-dia do hospital 

no desempenho das questões burocráticas, administrativas e técnicas, mantendo 

contato direto com profissionais médicos, profissionais de saúde não médicos (como 

enfermeiros, técnicos de enfermagem ou de radiologia, entre outros) e profissionais 

administrativos e de apoio, bem como cuidar do fornecimento e manutenção dos 

equipamentos e do estoque dos materiais, insumos e medicamentos para o regular 

funcionamento do hospital, com qualidade e comprometimento com o bem-estar da 

população. 

• Implantação e organização do PS adulto e Infantil; 

• Implantação da Maternidade e dos letos do berçário; 

• Funcionamento de modo ininterruptos nas 24 horas; 

• Estabelecimento e adoção do cumprimento de protocolos de 

acolhimento, atendimento clínico, classificação de risco, nas 
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emergências, controle de acesso aos leitos de isolamento, centro 

cirúrgico e centro obstétrico, controle de infecção, entre outros. 

• Fornecimento de retaguarda às urgências atendidas pela Rede de 

Atenção Básica, 

• Estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU; 

• Atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por 

quadros agudos ou agudizados de natureza clínica; 

• Garantia de apoio técnico e logístico para o bom funcionamento das: 

SAME, SND, Comissão de Ética Médica, Comissão de revisão de 

prontuário, Comissão de revisão de óbitos, Serviço de Assistência Social, 

Centro de Diagnóstico por imagem, Laboratório, Farmácia, Serviço de 

Engenharia Clínica, TI, Recepção, Zeladoria e controladoria de acesso, 

Manutenção de Equipamentos e predial, Serviço de limpeza e Guarnição 

de enxovais médicos. 

 

 

1.2.2 A  UNISAU NA EDUCAÇÃO 

 

I – ATUAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE 
Contrato de Gestão nº 01/2017 

Período - a partir de 14/08/2017 

No Município de São Vicente a UNISAU realiza a Gestão do Programa Educacional 

de Jornada Ampliada (PROJAM) nas EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) 
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e nas EMEIEFs (escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental) para as 

crianças na faixa etária de 06 a 14 anos, por meio de práticas que deem suporte ao 

reforço escolar, atividades culturais, esportivas e lazer, desenvolvidas pela Instituição 

e/ou pelo Poder Público, contribuindo para reduzir a evasão escolar, reprovação 

e distorções idade-série, ao mesmo tempo em que favorece a ampliação do tempo 

de aprendizagem dos alunos. 

 

 MUNICÍPIO DE BERTIOGA 
Contrato de Gestão nº 15/2018 

Período - a partir de 16/02/2018 

No Município de Bertioga a UNISAU realiza a ações e atividades visando 

possibilitar aos alunos com necessidades educacionais especiais matriculados na Rede 

Municipal de Ensino de Bertioga, ter contato direto com o educador que o auxilie na 

acessibilidade, que interaja com ele, possibilitando o desenvolvimento da autonomia, 

bem como  junto a professora regente ampliando o domínio dos conhecimentos 

necessários para o seu desenvolvimento em todas as dimensões: cognitiva, afetiva, 

social, moral, física e estética, por meio de práticas pedagógicas que valorizem as 

diferenças dos sujeitos e do trabalho colaborativo com o grupo no qual os estudantes 

estão inseridos. 

Dentro do programa de trabalho do projeto trabalhamos as seguintes 

propostas:  

• Sensibilizar e envolver os alunos em práticas que propiciem o 

entendimento das diferenças humanas; 

• Proporcionar recursos e flexibilização que diminuam e/ou eliminem 

barreiras atitudinais no processo de ensino aprendizagem, com a 

mediação em cooperação com os docentes; 
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• Identificar junto à família as atividades de vida autônoma desenvolvidas 

em casa, para serem transpostas para o ambiente escolar, ou vice e versa; 

• Possibilitar ações pedagógicas, em conjunto com a professora, que 

tragam novos significados ao manejo com as diferenças no cotidiano 

escolar; 

•  Possibilitar ações que levem ao exercício da solidariedade, alteridade, 

respeito e ações colaborativas. 

• Propiciar aos estudantes ações que lhes possibilitem a autonomia, a 

independência e condições para exercer as atividades da vida diária; 

• Contribuir no suporte pedagógico aos docentes em assuntos referentes 

aos Educandos com Necessidades Educacionais Especiais na perspectiva 

da Educação Inclusiva; 

• Possibilitar situações de aprendizagens, junto a professora regente, bem 

como os cuidados específicos em que os educandos, ainda não possuem 

autonomia para realizar. 

 

2. A ATENÇÃO BÁSICA   

2.1  A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

A novidade formalizada na Conferência de Alma-Ata (1978), com a proposta de 

Saúde para Todos no Ano 2000 e a estratégia de Atenção Primária de Saúdei, ecoa 

positivamente no Brasil para aqueles que, no início dos anos 1980, iniciaram o 

movimento contra hegemônico que viria a conformar-se como o Projeto da Reforma 

Sanitária Brasileiraii. 
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A Reforma Sanitária garantiu o amplo debate na VIII Conferência Nacional de 

Saúde (CNS) em Brasília no ano de 1986, com a participação de trabalhadores, governos, 

usuários e parte dos prestadores de serviços de saúde. Este evento significou um marco 

na formulação das propostas de mudanças no setor saúde no país. 

Em 1988, a Constituição Federaliii, na Seção II, Da Saúde, define em seu artigo 

196: 

“A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”.  

Na mesma seção, o artigo 198 formula: 

“As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: 

I – Descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II – Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistências; 

III – Participação da comunidade.” 

Em 1990, a criação da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90iv, dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes. Esta lei regula, em todo o território 

nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em 

caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou 

privado. 
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Neste momento, em que a saúde foi instituída como um direito de todos e um 

dever do Estado, os gestores de nível federal, estadual e municipal do Sistema Único de 

Saúde - SUS passaram, cada vez mais, a priorizar a Atenção Básica na perspectiva de 

instituir um novo modelo de atenção à saúde no país.  Essa política foi especialmente 

desenvolvida nos anos 90, quando o Ministério da Saúde começou a fazer grandes 

investimentos na universalização da Atenção Básica.  Seguindo a tradição do modelo 

sanitarista, os gestores do SUS defendem que o modelo centrado no atendimento de 

doentes compromete a atenção orientada às “necessidades em saúde, com prioridade 

para as ações preventivas”.   

Considerando esse contexto vários modelos de atenção foram criados tais como 

a “vigilância à saúde”, “ações programáticas de saúde”, “saúde da família” entre outros. 

Nesse sentido, a portaria nº 648, de 28 de março de 2006v, define que a Atenção 

Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 

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

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por 

meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob 

forma de trabalho em equipe. Dirige-se a populações de territórios bem delimitados, 

pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente 

no território em que vivem essas populações. “Utiliza tecnologias de elevada 

complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior 

frequência e relevância em seu território. E é o contato preferencial dos usuários com os 

sistemas de saúde”. 

À Atenção Básica cabe a responsabilidade pela resolução de aproximadamente 

80% dos problemas de saúde da comunidade, o que trará como reflexo uma menor 

procura pelos serviços de Pronto Atendimento (PA), e um melhor encaminhamento dos 

usuários aos serviços de média e alta complexidade, principalmente, no que refere a 

queixas relacionadas a doenças crônico-degenerativas e afins. 
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A Atenção Básica orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade 

e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.  Considera o 

sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção 

sociocultural e busca a promoção da sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças 

e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades 

de viver de modo saudável. 

Nessa perspectiva o Programa Saúde da Família (PSF), criado pelo Ministério da 

Saúde em 1994vi, representa o ápice de várias propostas de mudanças, inspiradas pela 

Reforma Sanitária e pelo SUS.  O PSF nasce de um acúmulo de experiências capitalizadas 

por todo o país e que se constituíram e se constituem em espaços de diálogo e encontro 

de vontades para superação de iniquidades. Foi proposto, desde o inicio, como um 

instrumento de reorganização do SUS e da municipalização.vii.  Surge como o modelo de 

reorganização da Atenção Básica, devendo privilegiar áreas de maior risco social e ser 

implementado em substituição ao “modelo tradicional” de Atenção. 

A proposta atual do Programa Saúde da Família parece sintetizar elementos de 

vários movimentos de saúde como a medicina de família, medicina integral, medicina 

comunitária e atenção primária a saúde, tendo como antecessores programas de 

expansão de cobertura como os da Fundação SESP e o PIASS.  Para SILVA 2001viii, o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde do Ceará (1987) e Programa Nacional de 

Agentes Comunitários de Saúde (1991), foram os primeiros passos da formulação da 

política alcunhada como saúde da família. 

O Programa Saúde da Família (PSF) foi idealizado em 1993 e oficializado em 1994, 

mas, sua expansão nacional efetiva, ocorreu a partir de 1995.  Desde o inicio, a 

concepção do programa era fazê-lo um instrumento de reorganização do SUS e da 

municipalização, definiu-se, então, que sua implantação deveria privilegiar áreas de 

maior risco social.ix 
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Em final de 1993, o Ministério da Saúde divulgou o primeiro documento do PSF, 

onde o programa é apresentado como um modelo de assistência à saúde que visa 

desenvolver ações de promoção e proteção à saúde do individuo, da família e da 

comunidade, utilizando o trabalho das equipes de saúde responsáveis pelo atendimento 

na unidade local de saúde e na comunidade, no nível da atenção primária. 

O PSF elege como ponto central o estabelecimento de vínculos e a criação de 

laços entre os profissionais de saúde e a população.  Sob essa ótica, a estratégia utilizada 

pelo PSF visa à reversão do modelo assistencial vigente.  Por isso, sua compreensão só 

é possível por meio da mudança do objeto da atenção, forma de atuação e organização 

geral dos serviços, reorganizando a prática assistencial em novas bases e critérios.  Essa 

perspectiva faz com que a família passe a ser objeto precípuo de atenção, entendida a 

partir do ambiente onde vive.  Mais que uma delimitação geográfica, é nesse espaço 

que se constroem as relações intra e extrafamiliar e onde se desenvolve a luta pela 

melhoria das condições de vida – permitindo, ainda, uma compreensão ampliada do 

processo saúde-doença e, portanto, da necessidade de intervenção de maior impacto e 

significação social. vi 

Pode-se inferir que o PSF representa um passo seguinte decorrente dos sucessos 

e dificuldades dos modelos de organização da Atenção Básica, tendo como objetivo, 

contribuir para a reorientação do modelo assistencial, imprimindo uma nova dinâmica 

de atuação nas Unidades Básicas de Saúde, com definição de responsabilidades entre 

os serviços e a população. Dentre seus objetivos específicos, consta fazer com que a 

saúde seja reconhecida como um direito de cidadania, portanto expressão de qualidade 

de vida e estímulo à organização da comunidade para o efetivo exercício do controle 

social. vi 

Dentre os pontos fundamentais da proposta do PSF no Ministério destacavam-

se: 
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• A introdução dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) nas Equipes de Saúde da 

Família (ESF), moradores do respectivo território há pelo menos dois anos, 

maiores de 18 anos, alfabetizados e com disponibilidade de tempo integral para 

exercer as atividades de ACS entre outras, visitar, mensalmente, 160 a 200 

famílias de sua área; 

• Trabalho em equipe, composto por um médico, uma enfermeira, dois auxiliares 

de enfermagem, quatro a seis Agentes Comunitários de Saúde (ACS), sendo que 

outros profissionais de saúde podem ser incorporados de acordo com as 

demandas e características da organização dos serviços locais, cada qual com sua 

atribuição específica; 

• População adstrita em um território definido (área de abrangência); 

• Cadastramento da população adstrita, com levantamento de dados da 

composição familiar escolaridade, ocupação, doenças referidas, condições de 

moradia, transporte, acesso a serviços de saúde, participação nas atividades da 

comunidade entre outros;  

• Atuação da equipe na ótica da Vigilância à Saúde, remetendo a uma forma de 

atuação que tem em vista o constante monitoramento da saúde-doença dos 

grupos sociaisx com enfoque generalista; cada equipe respondendo por um 

conjunto de 600 a 1.000 famílias, até um limite de 4.500 pessoas; 

• Atenção integral da equipe do PSF, para cada indivíduo da família, independente 

do estado de saúde e idade, sendo as equipes responsáveis pela execução de 

ações para prevenção e controle da incidência das doenças e acompanhamento 

dos indicadores de saúde da sua área de atuação; 

• Atuação como a porta de entrada do sistema de saúde em todas as localidades 

onde estivesse implantado; 
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• Avaliação da qualidade dos serviços prestados pelo PSF por grupos de 

supervisão, pelos Conselhos de Saúde e pelas famílias atendidas. 

• E-SUS AB, com instrumentos que possibilitem conhecer a comunidade de 

abrangência do território e planejar ações, sendo compostos por: 

o Ficha de cadastramento das famílias; 

o Fichas de acompanhamento de gestantes, hipertensos, diabéticos, 

pacientes com tuberculose e hanseníase; 

o Ficha de acompanhamento de crianças; 

o Registro quantitativo de atividades, procedimentos e notificações 

realizados pelas equipes. 

Inicialmente o PSF se vinculava ao Ministério da Saúde através da Coordenação 

de Saúde da Comunidade da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), sendo operado em 

forma de convênio entre Ministério e municípios, isto trouxe dificuldades de expansão 

por diversos fatores, entre eles falta de integração dos Sistemas de Informação.xi 

A grande expansão do PSF ocorre na gestão do ministro da saúde Adib Jatene, 

que transfere o programa da FUNASA para a Secretaria de Assistência a Saúde (SAS), 

assim deixando de ser remunerado por convênio e passando a receber pela Tabela de 

procedimentos do SIA-SUS, de forma diferenciada. 

Em 2006, o PSF deixou de ser um programa e credenciou-se com Estratégia 

Saúde da Família (ESF) através da Portaria Nº 648, de 28 de Março de 2006.  A ideia foi 

transformar o PSF numa estratégia permanente e contínua uma vez que programa 

possui tempo determinado, seguindo os mesmos princípios de reorientação do modelo 

assistencial em saúde a partir da atenção básica.  
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Atualmente, no Brasil, as Equipes de Saúde da Família implantadas, já somam 

um total de 42.354 equipes, distribuídas em 5.468 municípios. E um total de  264 mil 

Agentes Comunitários de Saúde. 

Além disso, a Norma de Organização Básica do SUS (NOB-96) rompeu com a 

forma tradicional de remuneração de ações de saúde por procedimento, e introduziu, 

para a Atenção Básica, o pagamento “per capita”, mais condizente com ações coletivas 

de saúde, criando o PAB – Piso de Atenção Básica, composto por uma parte fixa, 

proporcional a população do município, e uma parte variável com recursos adicionais 

para aqueles que implementaram a ESF e o Programa de Agente Comunitário de Saúde. 

Atualmente, o repasse destinado à Estratégia é de R$ 651,00 (seiscentos e 

cinquenta e um reais) per capita por ACS, conforme a Portaria nº 2.008 de 1º De 

setembro De 2009xii.  O valor do Incentivo Financeiro referente às Equipes de Saúde da 

Família, na Modalidade 1, é de R$ 10.695,00 valor dos Incentivo Financeiro referente às 

Equipes de Saúde da Família, na Modalidade 2, é de R$ 7.130,00 a cada mês, por equipe 

que alimente regularmente o E-SUS conforme portaria no- 978, de 16 de maio de 

2012xiii. 

Os dados inseridos no E-SUS AB (Atenção Básica) permitem aos municípios, além 

do repasse de recurso, o acompanhamento, controle e avaliação dos indicadores 

acordados no Pacto de Atenção Básica junto ao Ministério da Saúde, bem como a 

elaboração de políticas, o planejamento de ações especificas, de acordo com as 

necessidades de saúde dos seus munícipes. 

A composição mínima recomendável que a equipe de uma unidade de Saúde da 

Família seja composta, no mínimo, por um médico de família ou generalista, enfermeiro, 

auxiliar de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Outros profissionais de 

saúde poderão ser incorporados a estas unidades básicas, de acordo com as demandas 

e características da organização dos serviços de saúde locais, devendo estar 

identificados com uma proposta de trabalho que exige criatividade e iniciativa para 
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trabalhos comunitários e em grupo. Os profissionais das equipes de saúde serão 

responsáveis por sua população adstrita, devendo residir no município onde atuam, 

trabalhando em regime de dedicação integral. Para garantir a vinculação e identidade 

cultural com as famílias sob sua responsabilidade, os Agentes Comunitários de Saúde 

devem, igualmente, residir nas suas respectivas áreas de atuação. 

I – ATRIBUIÇÕES  DAS EQUIPES 

As atividades deverão ser desenvolvidas de forma dinâmica, com avaliação 

permanente através do acompanhamento dos indicadores de saúde de cada área de 

atuação. Assim, as equipes de Saúde da Família devem estar preparadas para:  

• conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com 

ênfase nas suas características sociais, demográficas e epidemiológicas 

•  identificar os problemas de saúde prevalentes e situações de risco aos 

quais a população está exposta  

• elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o 

enfrentamento dos determinantes do processo saúde/doença 

•  prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e 

racionalizada à demanda organizada ou espontânea, com ênfase nas 

ações de promoção à saúde 

•  resolver, através da adequada utilização do sistema de referência e 

contra referência, os principais problemas detectados  

•  desenvolver processos educativos para a saúde, voltados à melhoria do 

autocuidado dos indivíduos  

• promover ações intersetoriais para o enfrentamento dos problemas 

identificados  



 
 
 
 

 
 

24 

A base de atuação das equipes são as unidades básicas de saúde, incluindo as 

atividades de:  

• visita domiciliar - com a finalidade de monitorar a situação de saúde das 

famílias. A equipe deve realizar visitas programadas ou voltadas ao 

atendimento de demandas espontâneas, segundo critérios 

epidemiológicos e de identificação de situações de risco. O 

acompanhamento dos Agentes Comunitários de Saúde em micro áreas, 

selecionadas no território de responsabilidade das unidades de Saúde da 

Família, representa um componente facilitador para a identificação das 

necessidades e racionalização do emprego dessa modalidade de atenção  

• internação domiciliar - não substitui a internação hospitalar tradicional. 

Deve ser sempre utilizada no intuito de humanizar e garantir maior 

qualidade e conforto ao paciente. Por isso, só deve ser realizada quando 

as condições clínicas e familiares do paciente a permitirem. A 

hospitalização deve ser feita sempre que necessária, com o devido 

acompanhamento por parte da equipe  

• participação em grupos comunitários - a equipe deve estimular e 

participar de reuniões de grupo, discutindo os temas relativos ao 

diagnóstico e alternativas para a resolução dos problemas identificados 

como prioritários pelas comunidades.  

 

II – ATRIBUIÇÕES DO MÉDICO 

O profissional médico deve procurar compreender a doença em seu contexto 

pessoal, familiar e social. A convivência contínua lhe propicia esse conhecimento e o 

aprofundamento do vínculo de responsabilidade para a resolução dos problemas e 

manutenção da saúde dos indivíduos. 
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• prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade 

•  valorizar a relação médico-paciente e médico-família como parte de um 

processo terapêutico e de confiança  

• oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando 

abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária  

•  empenhar-se em manter seus clientes saudáveis, quer venham às 

consultas ou não  

•  executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua 

área de abrangência  

• executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao 

adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando 

também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas 

cirurgias ambulatoriais, entre outros  

• promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja 

mais saudável  

• discutir de forma permanente junto à equipe de trabalho e comunidade - 

o conceito de cidadania, enfatizando os direitos à saúde e as bases legais 

que os legitimam  

• participar do processo de programação e planejamento das ações e da 

organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da Família 

II – ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO 

Este profissional desenvolve seu processo de trabalho em dois campos essenciais: 

na unidade de saúde, junto à equipe de profissionais, e na comunidade, apoiando e 

supervisionando o trabalho dos ACS, bem como assistindo às pessoas que necessitam 

de atenção de enfermagem.  
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• executar, no nível de suas competências, ações de assistência básica de 

vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à criança, ao 

adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao idoso 

•  desenvolver ações para capacitação dos ACS e auxiliares de enfermagem, 

com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde 

•  oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando 

promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária 

•  promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente se 

torne mais saudável  

• discutir de forma permanente, junto a equipe de trabalho e comunidade, 

o conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais 

que os legitimam  

• participar do processo de programação e planejamento das ações e da 

organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da Família 

III – ATRIBUIÇÕES DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

As ações do auxiliar de enfermagem são desenvolvidas nos espaços da unidade de 

saúde e no domicílio/comunidade, e suas atribuições básicas são:  

• desenvolver, com os Agentes Comunitários de Saúde, atividades de 

identificação das famílias de risco 

•  contribuir, quando solicitado, com o trabalho dos ACS no que se refere às 

visitas domiciliares  

• acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos expostos às 

situações de risco, visando garantir uma melhor monitoria de suas 

condições de saúde  
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•  executar, segundo sua qualificação profissional, os procedimentos de 

vigilância sanitária e epidemiológica nas áreas de atenção à criança, à 

mulher, ao adolescente, ao trabalhador e ao idoso, bem como no controle 

da tuberculose, hanseníase, doenças crônico-degenerativas e 

infectocontagiosas  

•  participar da discussão e organização do processo de trabalho da unidade 

de saúde 

 

VI – ATRIBUIÇÕES DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

O ACS desenvolverá suas ações nos domicílios de sua área de responsabilidade e 

junto à unidade para programação e supervisão de suas atividades. 

• realizar mapeamento de sua área de atuação  

•  cadastrar e atualizar as famílias de sua área  

•  identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco 

•  realizar, através de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as 

famílias sob sua responsabilidade  

• coletar dados para análise da situação das famílias acompanhadas  

• desenvolver ações básicas de saúde nas áreas de atenção à criança, à 

mulher, ao adolescente, ao trabalhador e ao idoso, com ênfase na 

promoção da saúde e prevenção de doenças  

• promover educação em saúde e mobilização comunitária, visando uma 

melhor qualidade de vida mediante ações de saneamento e melhorias do 

meio ambiente - incentivar a formação dos conselhos locais de saúde  

•  orientar as famílias para a utilização adequada dos serviços de saúde  
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•  informar os demais membros da equipe de saúde acerca da dinâmica 

social da comunidade, suas disponibilidades e necessidades  

• participação no processo de programação e planejamento local das ações 

relativas ao território de abrangência da unidade de Saúde da Família, com 

vistas a superação dos problemas identificados 

 

2.2 REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL 

A atual política de saúde mental brasileira é resultado da mobilização de 

usuários, familiares e trabalhadores da Saúde iniciada na década de 1980 com o objetivo 

de mudar a realidade dos manicômios onde viviam mais de 100 mil pessoas com 

transtornos mentais. O movimento foi impulsionado pela importância que o tema dos 

direitos humanos adquiriu no combate à ditadura militar e alimentou-se das 

experiências exitosas de países europeus na substituição de um modelo de saúde 

mental baseado no hospital psiquiátrico por um modelo de serviços comunitários com 

forte inserção territorial. Nas últimas décadas, esse processo de mudança se expressa 

especialmente por meio do Movimento Social da Luta Antimanicomial e de um projeto 

coletivamente produzido de mudança do modelo de atenção e de gestão do cuidado: a 

Reforma Psiquiátrica.  

Ainda na década de 1980, experiências municipais iniciaram a 

desinstitucionalização de moradores de manicômios criando serviços de atenção 

psicossocial para realizar a (re)inserção de usuários em seus territórios existenciais. 

Foram fechados hospitais psiquiátricos à medida que se expandiam serviços 

diversificados de cuidado tanto longitudinal quanto intensivo para os períodos de crise. 

A atenção aos portadores de transtornos mentais passa a ter como objetivo o pleno 

exercício de sua cidadania, e não somente o controle de sua sintomatologia. Isso implica 
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em organizar serviços abertos, com a participação ativa dos usuários e formando redes 

com outras políticas públicas (educação, moradia, trabalho, cultura etc).  

O desafio que se coloca é, ao invés de criar circuitos paralelos e protegidos de 

vida para seus usuários, habitar os circuitos de trocas nos territórios da sociedade. Isso 

leva o desafio da saúde mental para além do SUS, já que para se realizar ele implica na 

abertura da sociedade para a sua própria diversidade. 

A aprovação de leis estaduais alinhadas com esses princípios ao longo da década 

de 1990 reflete o progresso desse processo político de mobilização social não só no 

campo da Saúde como também no conjunto da sociedade. Normativas federais passam 

a estimular e regular a nascente rede de serviços de base territorial. Em 2001, após mais 

de dez anos de tramitação no Congresso Nacional, é sancionada a Lei nº 10.216 que 

afirma os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o 

modelo assistencial em saúde mental. Os princípios do movimento iniciado na década 

de 1980 tornam-se uma política de estado. Na década de 2000, com financiamento e 

regulação tripartite, amplia-se fortemente a rede de atenção psicossocial (Raps), que 

passa a integrar, a partir do Decreto Presidencial nº 7508/2011, o conjunto das redes 

indispensáveis na constituição das regiões de saúde.  

Entre os equipamentos substitutivos ao modelo manicomial podemos citar os 

Centros de Atenção Psicossocial (Caps), os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), os 

Centros de Convivência (Cecos), as Enfermarias de Saúde Mental em hospitais gerais, as 

oficinas de geração de renda, entre outros. As Unidades Básicas de Saúde cumprem 

também uma importante função na composição dessa rede comunitária de assistência 

em saúde mental.  

Nascidas com a redemocratização, a reforma sanitária e a reforma psiquiátrica 

são parte de um Brasil que escolheu garantir a todos os seus cidadãos o direito à saúde. 

Não é por acaso que, tanto no campo da Atenção Básica quanto da Saúde Mental, saúde 

e cidadania são indissociáveis.  
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I – CAPS: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

Os CAPS são instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos 

mentais, estimular sua integração social e familiar, apoiá-los em suas iniciativas de busca 

da autonomia, oferecer-lhes atendimento médico e psicológico. Sua característica 

principal é buscar integrá-los a um ambiente social e cultural concreto, designado como 

seu “território”, o espaço da cidade onde se desenvolve a vida quotidiana de usuários e 

familiares. Os CAPS constituem a principal estratégia do processo de reforma 

psiquiátrica. 

Os CAPS visam:  

• prestar atendimento em regime de atenção diária;  

• gerenciar os projetos terapêuticos oferecendo cuidado clínico eficiente e 

personalizado;  

• promover a inserção social dos usuários através de ações intersetoriais que 

envolvam educação, trabalho, esporte, cultura e lazer, montando 

estratégias conjuntas de enfrentamento dos problemas. Os CAPS também 

têm a responsabilidade de organizar a rede de serviços de saúde mental 

de seu território;  

•  dar suporte e supervisionar a atenção à saúde mental na rede básica, PSF 

(Programa de Saúde da Família), PACS (Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde);  

• regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental de sua 

área;  

• coordenar junto com o gestor local as atividades de supervisão de 

unidades hospitalares psiquiátricas que atuem no seu território;  
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•  manter atualizada a listagem dos pacientes de sua região que utilizam 

medicamentos para a saúde mental. 

Os CAPS devem contar com espaço próprio e adequadamente preparado para 

atender à sua demanda específica, sendo capazes de oferecer um ambiente continente 

e estruturado.  

Deverão contar, no mínimo, com os seguintes recursos físicos:  

• consultórios para atividades individuais (consultas, entrevistas, terapias); 

•  salas para atividades grupais;  

• espaço de convivência;  

• oficinas;  

•  refeitório (o CAPS deve ter capacidade para oferecer refeições de acordo 

com o tempo de permanência de cada paciente na unidade);  

• sanitários;  

• área externa para oficinas, recreação e esportes. 

 

MODALIDADES E EQUIPE MÍNIMA: 

CAPS I – municípios com população entre 20.000 e 70.000 habitantes: 

• médico psiquiatra ou médico com formação em saúde mental  

• 1 enfermeiro  

• 3 profissionais de nível superior de outras categorias profissionais: 

psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro 

profissional necessário ao projeto terapêutico  
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• 4 profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, 

técnico administrativo, técnico educacional e artesão 

CAPS II – municípios com população entre 70.000 e 200.000 habitantes: 

• 1 médico psiquiatra  

• 1 enfermeiro com formação em saúde mental  

• 4 profissionais de nível superior de outras categorias profissionais: 

psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo, professor 

de educação física ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico  

• 6 profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, 

técnico administrativo, técnico educacional e artesão 

CAPS III – municípios com população acima de 200.000 habitantes 

• médicos psiquiatras  

• 1 enfermeiro com formação em saúde mental  

• 5 profissionais de nível superior de outras categorias profissionais: 

psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro 

profissional necessário de nível superior  

• 8 profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, 

técnico administrativo, técnico educacional e artesão 

 

CAPSi (Infantil) – municípios com população acima de 200.000 habitantes 

• 1 médico psiquiatra, ou neurologista ou pediatra com formação em saúde 

mental  

• 1 enfermeiro  
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• 4 profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: 

psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, 

fonoaudiólogo, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto 

terapêutico  

• 5 profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, 

técnico administrativo, técnico educacional e artesão 

CAPSad (Álcool e Drogas)– municípios com população acima de 100.000 

habitantes  

• 1 médico psiquiatra  

• 1 enfermeiro com formação em saúde mental  

• 1 médico clínico, responsável pela triagem, avaliação e acompanhamento 

das intercorrências clínicas  

• 4 profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: 

psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo 

ou outro profissional necessário ao projeto terapêutico  

• 6 profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, 

técnico administrativo, técnico educacional e artesão 

 

II – SRT: SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO 

O Serviço Residencial Terapêutico (SRT) – ou residência terapêutica ou simplesmente 

"moradia" – são casas localizadas no espaço urbano, constituídas para responder às 

necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, 

institucionalizadas ou não. O número de usuários pode variar desde 1 indivíduo até um 

pequeno grupo de no máximo 8 pessoas, que deverão contar sempre com suporte 

profissional sensível às demandas e necessidades de cada um. O suporte de caráter 
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interdisciplinar (seja o CAPS de referência, seja uma equipe da atenção básica, sejam 

outros profissionais) deverá considerar a singularidade de cada um dos moradores, e 

não apenas projetos e ações baseadas no coletivo de moradores. O acompanhamento 

a um morador deve prosseguir, mesmo que ele mude de endereço ou eventualmente 

seja hospitalizado. O processo de reabilitação psicossocial deve buscar de modo especial 

a inserção do usuário na rede de serviços, organizações e relações sociais da 

comunidade. Ou seja, a inserção em um SRT é o início de longo processo de reabilitação 

que deverá buscar a progressiva inclusão social do morador. 

 

MODALIDADES E EQUIPE MÍNIMA: 

SRT I – O suporte focaliza-se na inserção dos moradores na rede social existente 

(trabalho, lazer, educação, etc.). O acompanhamento na residência é realizado 

conforme recomendado nos programas terapêuticos individualizados dos moradores e 

também pelos Agentes Comunitários de Saúde do PSF, quando h o u v e r. Devem ser 

desenvolvidas, junto aos moradores, estratégias para obtenção de moradias definitivas 

na comunidade. Este é o tipo mais comum de residências, onde é necessário apenas a 

ajuda de um cuidador (pessoa que recebe capacitação para este tipo de apoio aos 

moradores: trabalhador do CAPS, do PSF, de alguma instituição que faça esse trabalho 

do cuidado específico ou até de SRTs que já pagam um trabalhador doméstico de 

carteira assinada com recursos do De Volta Para Casa).  

SRT II – Em geral, cuidamos de nossos velhos, doentes e/ou dependentes físicos, 

inclusive com ajuda de profissionais: o SRT II é a casa dos cuidados substitutivos 

familiares desta população institucionalizada, muitas vezes, por uma vida inteira. O 

suporte focaliza-se na reapropriação do espaço residencial como moradia e na inserção 

dos moradores na rede social existente. Constituída para clientela carente de cuidados 

intensivos, com monitoramento técnico diário e pessoal auxiliar permanente na 
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residência, este tipo de SRT pode diferenciar-se em relação ao número de moradores e 

ao financiamento, que deve ser compatível com recursos humanos presentes 24h/dia. 

Os SRTs devem ser acompanhados pelos CAPS ou ambulatórios especializados em 

saúde mental, ou, ainda, equipe de saúde da família (com apoio matricial em saúde 

mental). A equipe técnica deve ser compatível com a necessidade dos moradores e 

segundo se aproximem mais de um dos dois tipos descritos no tópico anterior. O 

cuidador tem uma tarefa importante na moradia. 

 

2.3 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

A assistência farmacêutica é uma das diversas áreas que integram os sistemas de 

saúde modernos. A partir da lógica universalista que orienta o SUS, esta é garantida por 

meio do artigo 6º da Lei nº8080, que inclui entre as responsabilidades do Estado a 

“assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica” – alterado pela Lei 12.401 - e a 

“formulação da política de medicamentos”. 

Apesar das definições normativas iniciais do SUS terem se dado em 1988 com a 

constituição federal e depois em 1990 com a Lei Orgânica da Saúde, a Assistência 

Farmacêutica seguiu no modelo centralizado, ligada à Central de Medicamentos até 

1997, e apresentando uma série de dificuldades para atender as necessidades da 

população e do sistema de saúde. 

A partir de 1998, uma série de ações governamentais e marcos legislativos 

vieram no sentido de reorientar e organizar Assistência Farmacêutica, e de colocá-la em 

maior consonância com os princípios e diretrizes do SUS. Como exemplos, pode-se citar 

a Política Nacional de Medicamentos em 1998; a Lei dos Medicamentos Genéricos e a 

criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 1999; a I Conferência Nacional 

sobre Medicamentos e Assistência Farmacêutica em 2003; e Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica em 2004; entre outras. 



 
 
 
 

 
 

36 

Outra mudança significativa foi o aumento do financiamento. Entre 2002 e 2007, 

os gastos com medicamentos do Ministério da Saúde passaram de cerca de 1,4 bilhões 

de reais para cerca de 4,6 bilhões de reais. Os gastos por estados e municípios também 

foram incrementados. 

Frente às diretrizes da PNM e da PNAF, às dificuldades do Estado em prover 

medicamentos a partir de sua própria rede e à presença de uma rede de farmácias 

privadas consolidada e pouco regulada na prática, o setor do varejo farmacêutico ganha 

então espaço nas políticas públicas de AF, a partir do Programa Farmácia Popular do 

Brasil (PFPB), mais especificamente de sua expansão, a modalidade “Aqui Tem Farmácia 

Popular” (ATFP). De maneira simplificada, o ATFP consiste no convênio do governo com 

as farmácias comerciais atuantes no comércio varejista, com estabelecimento do Co 

pagamento para o usuário. Fica a cargo do governo o subsídio direto aos 

estabelecimentos conveniados e a fiscalização da execução, enquanto as farmácias 

comerciais, que possuem seu próprio sistema logístico, ficam responsáveis pela 

aquisição, distribuição e armazenamento dos medicamentos – que são pontos onde as 

gestões municipais têm tido diversos problemas. 

Dessa maneira, a provisão de medicamentos para uso ambulatorial com 

financiamento público passa a se dar de duas maneiras majoritárias: através da atenção 

básica, diretamente nas unidades de dispensação dos centros de saúde; ou pela rede 

privada conveniada ao PFPB, considerando que a rede própria é residual. 

A assistência farmacêutica é parte estruturante da atenção básica, na medida em 

que se articula diretamente com duas importantes diretrizes: resolutividade e 

reorientação do modelo de atenção. Como aspectos críticos dessa articulação,  a forte 

influência que a organização dos serviços de Assistência Farmacêutica tem sobre a 

efetividade da atenção e a garantia do acesso, sendo este entendido não apenas como 

a oferta do medicamento, mas levando em conta também a demanda e capacidade de 

utilização da população. 
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Como estratégia prioritária para a implementação das diretrizes das Políticas 

Nacionais citadas anteriormente, foi criado o Programa Nacional de Qualificação da 

Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (QualifarSUS).  

O Programa tem a  nulidade de contribuir para o processo de aprimoramento, 

de implementação e de integração sistêmica das atividades da Assistência Farmacêutica 

nas ações e nos serviços de saúde, visando à atenção contínua, integral, segura, 

responsável e humanizada (BRASIL, 2012b).  

Está organizado em quatro eixos, a saber:  

I – Eixo Estrutura: contribuir para a estruturação dos serviços farmacêuticos no 

SUS, de modo que estes sejam compatíveis com as atividades desenvolvidas na 

Assistência Farmacêutica, considerando a área física, os equipamentos, os mobiliários e 

os recursos humanos.  

II – Eixo Educação: promover a educação permanente e a capacitação dos 

profissionais de saúde para qualificação das ações da Assistência Farmacêutica voltadas 

ao aprimoramento das práticas profissionais, no contexto das Redes de Atenção à 

Saúde.  

III – Eixo Informação: produzir documentos técnicos e disponibilizar informações 

que possibilitem o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação das ações e 

serviços da Assistência Farmacêutica.  

IV – Eixo Cuidado: inserir a Assistência Farmacêutica nas práticas clínicas, visando 

à resolutividade das ações em saúde, otimizando os benefícios e minimizando os riscos 

relacionados à farmacoterapia. 

2.4 FISIOTERAPIA 

A partir de diversos debates coletivos sobre alguns temas históricos da saúde, 

como descentralização, universalidade do atendimento, ações integradas na saúde, 

modelos assistenciais, entre outros, e do início do movimento da reforma sanitária 
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brasileira, através da sua participação na formulação das diretrizes curriculares, foi 

quando iniciou a apresentação da Fisioterapia às políticas públicas de saúde 

brasileira. 

Até a década de 1980, a atuação do fisioterapeuta estava restrita à recuperação 

e à reabilitação. Foi a partir desta década que a Fisioterapia passa a incorporar a 

promoção e a prevenção da saúde da população como área de atuação. Desde então, 

os cursos de Fisioterapia têm incorporado a prevenção e a promoção nas suas estruturas 

curriculares.  

Em relação à atuação profissional, as diretrizes do Conselho Federal de 

Fisioterapia (COFFITO), 2009, definem que a atenção fisioterapêutica deve abranger o 

desenvolvimento de ações preventivas primárias (promoção de saúde e proteção 

específica), secundárias (diagnóstico precoce) e terciárias (reabilitação). 

Os profissionais da saúde devem atuar na prevenção de doenças e maus hábitos 

que possam prejudicar a saúde dos indivíduos, na medida em que há um vasto campo 

de atuação em Saúde Pública para a promoção de saúde e melhora na qualidade de vida 

da comunidade, inibindo o surgimento e desenvolvimento de doenças que podem ser 

evitáveis. Sendo que, a população pode estar em risco devido a diversos fatores como 

os de natureza comportamental, educacional, social, econômica, biológica, físico-

química, dentre outros. Para a identificação desses riscos, o fisioterapeuta deve atuar 

em equipe multidisciplinar e utilizar os conhecimentos de outras áreas, como a 

epidemiologia, a geografia e as ciências sociais. 

Com a crescente demanda de fisioterapeutas na atenção básica, torna-se 

necessário esclarecer as amplas possibilidades de atuação, que ainda não são 

totalmente exploradas, quando atuando na Estratégia Saúde da Família (ESF). As ações 

são restritas em alguns municípios, principalmente no que concerne à prevenção de 

agravos e prevenção de saúde. 
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Devido às grandes transformações demográficas, epidemiológicas e a 

implantação do ESF, verificou-se a necessidade de Fisioterapeutas nas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) e a possibilidade de atuação em diversos programas desenvolvidos nas 

UBS (Hiperdia, saúde da mulher, saúde do idoso, gestantes, saúde da criança, entre 

outros). Tendo como ênfase a prevenção de doenças, promoção e manutenção da 

saúde, melhorando, assim, a qualidade de vida da comunidade. 

2.5 ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 

No processo de construção do SUS como política integral e universal, o 

equacionamento do atendimento à demanda não-agendada é essencial para a 

qualificação da atenção básica e um desafio ainda não superado. A insuficiência da rede 

básica, a rigidez das suas programações tradicionais resulta em grande e desnecessária 

procura da população por prontos-socorros ou por ambulatórios de especialidades. Em 

consequência, as unidades básicas perdem sua almejada condição de local onde se 

privilegiam os cuidados contínuos e a credibilidade para realizar ações de promoção e 

proteção.  

A assistência medica ambulatorial tem o objetivo com essas unidades é ampliar 

o acesso de pacientes que necessitam de atendimento imediato com patologias de baixa 

e média complexidades, racionalizar, organizar e estabelecer o fluxo de pacientes para 

as unidades básicas de saúde, ambulatórios de especialidades e hospitais. 

Essas unidades estão inseridas no campo de atuação da Atenção Básica, 

integradas e articuladas à rede de serviços, atendendo a demanda espontânea de 

agravos menores, possibilitando que os serviços de urgência e emergências tenham seus 

recursos destinados à assistência de maior complexidade. 

Os ambulatórios absorvem a demanda de baixa e média complexidades com 

qualidade, sem perder a medida do risco e a necessidade da continuidade das atividades 

de promoção, prevenção e assistência básica. Tem como objetivos principais ofertar 

serviços que possibilitem a assistência médica imediata e direcionar os usuários que 
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necessitem de acompanhamento na Unidade Básica de Saúde (UBS), através de 

agendamento de consulta em sua unidade de referência. 

 

 

3. O MUNICÍPIO DE IBIRAREMA 

3.1  Visão Geral do Município - Aspectos Demográficos, Socioeconômicos e 

Ambientais 

O Município de Ibirarema, Estado de São Paulo, possui uma área de 228Km². É 

um dos 62 municípios que compõe o Departamento Regional de Saúde de Marília (área 

verde escuro), pertencia a Região de Saúde de Assis – CIR Assis, atualmente conforme 

Deliberação CIB nº 44, de 25 de novembro de 2015, publicado no DOE de 26/11/2015, 

passou a pertencer a Região de Saúde de Ourinhos – CIR Ourinhos. O município limita-

se ao norte com o município de Campos Novos Paulista, ( Micro Região Marília), tendo 

como limite geográfico o Rio Novo e o Ribeirão Santa Rosa; ao sul  com o Estado do 

Paraná, tendo como limite geográfico  o Rio Paranapanema; leste com os municípios de 

Salto Grande e Ribeirão do Sul, (Micro Região Ourinhos), tendo como limite geográfico 

o Rio Novo e Ribeirão Azul; oeste com os municípios de Palmital e Platina,(Micro Região 

Assis), tendo como limite geográfico o Ribeirão Pau D'Alho e Água da Onça.  

A região e caracterizada por um clima quente com inverno seco. A temperatura 

varia de 17ºC a 31ºC. Bioma composto de cerrado e Mata Atlântica que, devastados pela 

ocupação humana para, primeiramente a pecuária, e hoje praticamente para o cultivo 

agrícola, prevalecendo o Plantio de Cana, restando apenas algumas restingas naturais, 

hoje preservadas pelos órgãos governamentais. 
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Fonte: Fundação SEADE  

 

 Foi elevado a Município com o nome de Ibirarema pelo Decreto-Lei nº 14.334, 

de 30 de novembro de 1944 e instalado a 1º de janeiro de 1945 e incorporado à Comarca 

de Palmital. Como Município ficou constituído dos Distritos de Paz de Ibirarema e 

Nuretama (atual Campos Novos Paulista).  

Segundo dados do IBGE/SEADE a população de Ibirarema é de 7.351, distribuída 

em 228.23km2, com densidade demográfica de 32,21 hab/ km2, com taxa de 

crescimento anual da população de 1,14% a.a.  O grau de urbanização é de 93,70%.  O 

índice de envelhecimento é de 78,33% e a população com menos de 15 anos é 19,09%.   
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Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

3.2 Dados Epidemiológicos  

 

O município de Ibirarema dispõe de 07 estabelecimentos de saúde, sendo 3 Centros 

de Saúde, 1 Consultório Isolado, 1 Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (SADT), 1 

Central de Gestão em Saúde, 1 Polo Academia da Saúde.   

Apesar dos avanços significativos alcançados, percebe-se que inda assim, 

persiste a necessidade de seu aprimoramento como o próprio edital e TR informam.  

A Taxa de Mortalidade da população entre 15 e 34 anos (por 100 mil hab) foi de 

83,58 no ano de 2016. No que se refere às causas no ano de 2013 conforme dados 

DataSUS, os principais acometimentos são os de doenças do aparelho respiratório (10), 

seguidos pelas Neoplasias (07), doenças relacionadas ao aparelho digestivo (06). A taxa 

de mortalidade infantil no município é de 13,89 para mil nascidos vivos, conforme dados 
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da Fundação SEADE para 2014xiv, sendo esta taxa bastante acima da taxas apresentadas 

na Região de Governo de Ibirarema (8,82) e do Estado de SP (11,43). 

 

Internações Hospitalares – 2017 

 

Fonte: SMS / Edital / Ministério da Saúde - SIHD - TABWIN 

 

Em relação a outros indicadores SEADE/2016 que podem estar relacionados com 

a elevada mortalidade infantil em Ibirarema, estão uma porcentagem de mães 

adolescentes com menos de 18 anos de 9,86%, sendo a média estadual de 5,87%, 

acompanhada de outros fatores relacionados elevados tais como: 70,42% de partos 

cesáreos, e 9,86% de gestações pré-termo. 
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Morbidades Hospitalares - 2017

 

Fonte: SMS / TR / Ministério da Saúde - SIHD - TABWIN  

 

Porém, cabe destacar que o município apresenta uma porcentagem de gestantes 

que fizeram sete consultas ou mais de Pré-Natal de 80,00% acima da média estadual 

que é de 79,05%, o que pode significar que a mortalidade infantil esta mais relacionada 

às condições socioeconômicas do que a assistência prestada às mulheres. 

Nesse ínterim, as ações colocadas em prática pela Gestão Municipal de 

Ibirarema, na área da saúde, introduziram significativas melhorias no sistema público de 

saúde, atestadas pela ampliação da cobertura da assistência no nível primário, pela 

diversificação de serviços, aumento do acesso as ações e programas específicos e a 

consolidação do controle social, com efetiva participação popular. 

Os desafios apontados no presente Edital são o de ampliar a cobertura e a 

qualidade dos serviços, aperfeiçoar o gerenciamento e a gestão local do SUS, buscando 

atender ainda melhor a demanda para proteção e recuperação da saúde da população 

Ibiraremense. 
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A proposta da Parceria no presente edital busca contribuir no aprimoramento 

dos serviços de saúde, introduzindo novos paradigmas na gestão municipal de saúde, 

através da consolidação da estratégia Saúde da Família e Estratégia de Agentes 

Comunitários de Saúde, bem como do fortalecimento de outras ações de Atenção 

Básica. 

 

 

4. O Projeto Técnico: Projeto de Apoio, Aprimoramento e Desenvolvimento dos 

Serviços de Saúde do Município de Ibirarema – PROAADS IBIRAREMA. 

4.1 Objetivos  

Os objetivos pretendidos com o desenvolvimento e operação desta Parceria são: 

• Aprimorar o sistema municipal de saúde para alcançar as metas propostas 

segundo os indicadores e diretrizes de saúde do Sistema Único de Saúde - 

SUS;  

• Implantar programas inovadores e procedimentos de gerenciamento 

ágeis, que atendam à complexidade do SUS, em concordância com as 

diretrizes de saúde do Governo Federal, Estadual e Municipal; 

• Adotar medidas para agilizar e implementar serviços que subsidiem a 

capacidade gestora do município na área de saúde, visando atingir 

excelência na qualidade dos serviços prestados; 

• Aperfeiçoar a rede de assistência à saúde buscando uma atenção 

humanizada, universal, integral, equânime e resolutiva que vá ao encontro 

das necessidades de saúde do município. 

 

4.2 Desenvolvimento do Projeto 
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O Projeto Técnico: Projeto de Apoio, Aprimoramento e Desenvolvimento dos 

Serviços de Saúde do Município de Ibirarema, a partir daqui denominado PROAADSS - 

IBIRAREMA, a ser firmado por meio de Contrato de Gestão entre a OS e o município, em 

estreita cooperação técnica, cujo objetivo será fomentar e promover de forma 

complementar a execução das atividades relativas ao apoio, aprimoramento, 

desenvolvimento e manutenção dos serviços de saúde, desenvolver-se-á segundo o 

estabelecimento de metas de cobertura assistencial e melhoria de indicadores 

pactuados em conformidade com o Plano Municipal de Saúde elaborado pelos gestores, 

bem como a disponibilidade financeira e orçamentária da Prefeitura do Município. 

Possuirá como instrumento matricial para análise técnica e avaliação de resultados 

determinados em um Plano de Trabalho compartilhado, que deverá apresentar o 

detalhamento dos objetivos, das metas, dos resultados a serem atingidos, do 

cronograma de execução, dos critérios de avaliação de desempenho, com os indicadores 

de resultado e a previsão de receitas e despesas. 

 

4.3  Justificativas 

 

Considerando: 

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro 

de 1988. 

A Lei Federal Nº8080, de 19 de setembro de 1990 que dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
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A Lei Federal Nº8142, de 28 de dezembro de 1990 que dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 

transferências de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

A Norma Operacional de Assistência à Saúde NOAS/SUS 01/2002, anexo da 

Portaria Nº373, de 27 de fevereiro de 2002. 

A Portaria Nº399/GM de 22 de fevereiro de 2006, que divulga o Pacto pela Saúde 

2006 – Consolidação do SUS e aprova as diretrizes operacionais do referido pacto. 

A Portaria Nº648/GM de 28 de março de 2006 que aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica que estabelece a revisão de diretrizes e normas para a organização da 

Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS); 

A Lei Federal Nº11350 de 05 de outubro de 2006, que regulamenta o § 5o do art. 

198 da Constituição, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo 

parágrafo único do art. 2o da Emenda Constitucional No 51, de 14 de fevereiro de 2006 

e dá outras providências; 

A Portaria Nº325/GM, de 21 de fevereiro de 2008, que estabelece prioridades, 

objetivos e metas do Pacto pela Vida para 2008, os indicadores de monitoramento e 

avaliação do Pacto pela Saúde e as orientações, prazos e diretrizes para a sua pactuação; 

E principalmente que há necessidade de aperfeiçoamento e ampliação dos 

serviços, na busca de um sistema municipal de saúde que seja universal, humanizado e 

de qualidade a toda população, atentando para as condições de assistência, trabalho e 

ambiência ainda deficitários na rede de atenção. 

Que não é possível adotar uma sistemática administrativa ágil para processos de 

expansão de recursos humanos, bem como, não se dispõe de investimentos financeiros 

específicos para a saúde para a disponibilização de um ambiente informatizado ou 
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quaisquer outros canais de comunicação para agendamento de consultas, faturamento, 

geração de relatórios, notificações e vigilância em saúde e demais controles e registros. 

Que ademais aos problemas relacionados à saúde, existem ainda outras 

dificuldades da administração direta que influenciam na assistência e cuidado a saúde 

dos munícipes como a morosidade nos processos administrativos e licitatórios que não 

corresponde ao tempo real de necessidade da saúde. 

Que a Gestão Municipal de Saúde deve buscar estratégias que possibilitem 

agilizar a implantação de soluções para as dificuldades existentes, na perspectiva de 

construir uma rede com ações mais eficazes que privilegiem a qualidade da assistência, 

diminuam as iniquidades e garantam o direito à cidadania do munícipe, além de 

favorecerem o uso racionalizado dos escassos recursos financeiros existentes. 

Que apesar dos avanços persistem deficiências que interferem nos principais 

indicadores de saúde municipais. 

Que ainda persistem deficiências na execução dos principais programas de 

assistência e prevenção na rede básica. 

Que há um número escasso de profissionais qualificados na rede, bem como as 

estruturas físicas em alguns serviços são insuficientes e inadequadas para os modelos 

de atenção.  

É que se sugere a estratégia de parceria com o terceiro setor como opção a ser 

tomada pela Administração Municipal, a fim de possibilitar, momentaneamente a 

satisfação das necessidades diagnosticadas e contribuir para o avanço dos objetivos e 

metas propostos e aprovados para o setor saúde no Plano Diretor Municipal. 

Cumpre destacar que, concomitantemente às ações desenvolvidas pela parceria 

com o terceiro setor, a administração pública, deverá adotar medidas para a 

reorganização dos processos administrativos, cuja finalidade será de equiparar-se aos 

dispositivos metodológicos utilizados com excelência pela parceira para garantir a 
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continuidade dos projetos, ações e estratégias exitosas desenvolvidas pelo terceiro 

setor, nesse período, através do escopo reestruturado da administração direta. 

Por conta de tais elementos jurídicos e técnicos e que o Contrato de Gestão com 

a OS proponente, que apresenta reconhecida experiência na gestão técnico-

administrativa na área de saúde, se justifica. 

 

 5.  PLANO DE TRABALHO  

As metas apresentadas pelo município de Ibirarema serão itens de avaliação do 

Contrato de Gestão, observando que o êxito nos indicadores e ou parâmetros, deverá 

ser atribuído ao trabalho conjunto da UNISAU e da Diretoria Municipal de Saúde. 

O Plano de Trabalho visa atender à Constituição Federal, às Normas Operacionais 

do SUS, às Portarias do Ministério da Saúde, à Lei Orgânica Municipal, o Plano Municipal 

de Saúde, demais Normas, Instruções Normativas, Regimentos, Regulamentos e outros, 

baseados nas diretrizes e preceitos do SUS e, principalmente, as demandas e 

necessidades da Rede de Atenção à Saúde de Ibirarema. 

Para o desenvolvimento e a execução do Plano de Trabalho será considerada a 

visão sistêmica e estratégica do SUS municipal, dentro da Gestão Plena, na busca da 

melhoria, na eficiência, qualidade e resolutividade dos serviços prestados na área da 

Saúde, descritos nesta Proposta.  

A UNISAU, com a gestão aqui proposta, compromete-se a zelar pela 

transparência na parceria com o Poder Público, em prol da população de Ibirarema , 

otimizando o uso dos recursos públicos existentes, priorizando a economicidade, o que 

resultará na significativa otimização de escala de produção na prestação de serviços de 

saúde. 

O presente projeto visa apresentar proposta de prestação de serviços de na área 

da saúde, para gerenciamento e reestruturação a ser contratado, cujos propósitos são: 

4.4 No Fortalecimento da Atenção Básica 
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1) Realizar todo o Gerenciamento da Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (EACS) em parceria com 

Secretaria Municipal de Saúde; 

2) Administrar, Manter a ESF e a EACS, bem como todos os profissionais 

envolvidos em seu funcionamento;  

3) Reestruturar, remanejar e capacitar (educação continuada e permanente) as 

equipes de trabalho da ESF e EACS mediante Protocolos acordados com a 

Secretaria Municipal de Saúde. 

4) Acompanhar o processo de assistência à saúde da população atendida, a fim 

de propor estratégias que aperfeiçoem a assistência prestada aos munícipes, 

com assistência médica, de enfermagem e odontológica em todas as fases da 

vida de todos os membros das famílias; : 

• Saúde da Criança: atendimento na Unidade de Saúde e também 

visita domiciliar de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da 

criança, calendário de vacinação, orientação com a alimentação infantil, exames 

do pezinho, exame da orelhinha, exame do olhinho e outros, necessários para o 

bom acompanhamento das crianças e redução da mortalidade infantil;  

 

• Saúde da Mulher: atendimento na Unidade de Saúde e também 

visita domiciliar de acompanhamento da Saúde da Mulher, realização do exame 

Papanicolau e ações para melhorar a proporção anual de exames realizados, 

autoexame da mama, realização de mamografia, ações de planejamento 

familiar, orientações ao uso de métodos contraceptivos, realização de teste 

rápido para gestantes, ações para início precoce do Pré-natal, redução da 

gravidez precoce;  

 

• Saúde do Homem: incentivo ao Pré-natal do pai, exame 

preventivo do câncer da próstata - PSA, Programa controle do Tabagismo; 

 

• Saúde do Adulto: enfatizar a assistência aos portadores de 

doenças crônicas, principalmente aos Hipertensos e Diabéticos, diagnosticar e 
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acompanhar especialmente os tratamentos dos pacientes com Tuberculose e 

Hanseníase, priorizar os casos de patologias, que requerem mais cuidados e 

acompanhamento de toda equipe de saúde;  

 

• Saúde Bucal: desenvolver ações educativas de higiene bucal, 

preventivas e curativas para a saúde bucal, ações preventivas dos tipos de 

cânceres relacionados à boca, participar com toda equipe das atividades da 

Unidade, Saúde Bucal nas escolas;    

 
 

5) Acompanhar e apresentar relatórios e adequações, sempre que necessário 

indicadores de produção e eficiência, acordados com a Secretaria Municipal 

de Saúde, bem como os de acordo com a legislação federal e municipal. 

6) Realizar a cogestão da ESF e EACS do Município, desde sua implantação com 

a realização de introdutório ao agente comunitário de saúde (ACS) e aos que 

forem substituídos; 

7) Favorecer a excelência de qualidade de assistência na Atenção Básica através 

da expansão e a consolidação da Estratégia saúde da Família. 

8) Instrumentalizar e potencializar as habilidades dos responsáveis pela 

digitação do E-SUS AB para otimização do uso do Sistema; 

9) Revisar e reorganizar a territorialização das equipes da ESF, de acordo com 

as diretrizes da portaria 648, tanto na área de abrangência quanto no Sistema 

de Informação; 

10) Contribuir na elaboração de projetos de transformação de Unidades Básicas 

tradicionais em Unidades de Saúde da Família, bem como na transição de 

EACS para ESF; 

11) Responsabilizar-se pela administração dos insumos necessários ao 

funcionamento dos Programas (materiais, medicamentos, material de 

limpeza e expediente e outros), fornecidos pelo Município; 
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12) Criar projeto de design arquitetônico para padronização físico-estrutural e 

visual das Unidades de Saúde Municipais; 

13) Organizar a comissão gestora com participação de usuários e membros do 

Conselho Municipal de Saúde. 

14) Acompanhar e analisar a farmacoepidemiologia, a farmacovigilância e a 

gestão, transversais aos serviços farmacêuticos, para monitoramento da 

utilização de medicamentos, produzindo e divulgando informações e 

indicadores importantes para a qualificação das ações de saúde;  

15) Desenvolver ações de planejamento, de organização, de direção e de 

controle para a ampliação da eficácia e eficiência da dispensação de 

medicamentos pela farmácia central. 

16) Orientar e assessorar o município em seus processos de aquisição de 

medicamentos essenciais, contribuindo para que esta aquisição esteja 

consoante à realidade epidemiológica e para que seja assegurado o 

abastecimento de forma oportuna, regular e com menor custo; 

17) Garantir a população o acesso aos medicamentos considerados essenciais. 

 

5.2 Na Implementação das Diretrizes da Política Nacional de Humanização na Gestão 

do Pronto Atendimento 

 

1) Melhorar a qualidade e a eficácia da atenção dispensada aos usuários do 

Pronto Atendimento; 

2) Capacitar os profissionais do PA para o novo conceito de atenção à saúde, 

que valoriza não só a integralidade dos processos de atendimento, como 
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também as crenças e o estilo de vida do paciente, a subjetividade e a 

cidadania. 

3) Conceber e implantar novas iniciativas de humanização que venham a 

beneficiar os administradores, os profissionais de saúde e os usuários do 

sistema de saúde. 

4) Elaborar um plano de ação de humanização no PA de curto, médio e longo 

prazo, levando em consideração as prioridades e as necessidades específicas 

do Pronto Atendimento, bem como as ações de humanização já existentes. 

5.3 Na Administração das Atividades Gerenciais 

Definidas as áreas de atuação, suas equipes e sua metodologia de trabalho, a 

estratégia de maior eficácia para o êxito de propostas como a apresentada é a gestão 

das atividades, a fim de que o todo funcione de forma conectada e conexa, haja vista o 

efeito direto gerado pelo sucesso ou insucesso, por exemplo, das iniciativas das equipes 

de saúde da família, que irão impactar na demanda do Pronto Atendimento  e do 

Ambulatório de Especialidades Médicas.  

Ou seja, quanto mais eficaz a atuação e os resultados das equipes de saúde da 

família, menor a demanda gerada para o pronto socorro e para os médicos especialistas.  

A gestão dos trabalhos compreende a coordenação geral das atividades e a 

coordenação por área de atuação, além da coordenação operacional, a análise de dados 

e acompanhamento da evolução situacional do Município, bem como a identificação 

das áreas com maior demanda por área de especialidade. 

 

 

5. DIRETRIZES E AÇÕES 
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Tendo em vista o Apoio, Aprimoramento e Desenvolvimento dos Serviços de 

Saúde este projeto foi concebido para viabilizar um conjunto de atividades que visam 

otimizar o atendimento na atenção básica e reduzir a procura pelo Pronto Atendimento. 

“Apoiar a organização da Atenção Básica, tendo na estratégia Saúde da Família 

seu eixo de estruturação visando à equidade, com redução das desigualdades entre os 

indivíduos, famílias, comunidades, ampliando seus potenciais de desenvolvimento de 

vidas saudáveis”. 

Na perspectiva de atingir os objetivos propostos, algumas ações deverão ser 

desenvolvidas no sentido de atingir as metas pactuadas, dentre elas: 

✓ Realização de um diagnóstico situacional da Atenção Básica; 

✓ Recrutamento e seleção dos profissionais necessários para  

complementar as já existentes em caso de necessidade; 

✓ Qualificação inicial, continuada e permanente das equipes; 

✓ Avaliação e análise mensal dos dados gerados pela Atenção Básica; 

✓ Desenvolvimento de protocolos assistenciais, voltados para as principais 

necessidades de saúde evidenciadas 

✓ Aprimoramento dos mecanismos de controle social pela população 

usuária, através da implantação dos conselhos gestores locais e fortalecimento do 

Conselho Municipal de Saúde; 

✓ Aprimoramento do gerenciamento e estabelecimento de indicadores de 

avaliação e acompanhamento de resultados; 

✓ Elaboração mensal de relatórios gerenciais com todas as metas 

alcançadas e problemas ocorridos que forneçam subsídios para os gestores, gerentes e 

profissionais, no sentido de qualificar as ações de saúde. 



 
 
 
 

 
 

55 

✓ Atualização e aperfeiçoamento do conhecimento dos envolvidos na 

digitação e envio dos dados do E-SUS AB a fim de manter cadastros atualizados, 

informações concretas e repasses adequados; 

✓ Implantação da estratégia de acolhimento com classificação por critério 

de risco; 

✓ Implementação de reuniões para o planejamento das ações e decisões 

realizado de forma participativa, com compartilhamento da problemática de saúde 

entre o órgão executor - a Diretoria Municipal de Saúde e órgão fiscalizador – o Conselho 

Municipal para melhor percepção das dificuldades e a definição das necessidades, a fim 

de contribuir para o avanço da saúde municipal; 

✓ Aperfeiçoamento e ampliação dos serviços, na busca de um sistema 

municipal de saúde que seja universal, humanizado e de qualidade a toda população de 

Ibirarema, atentando para as condições de assistência, trabalho e ambiência ainda 

deficitários na rede de atenção. 

✓ Visitas semanais as Unidades Básicas de Saúde, para aproximações 

sucessivas com a realidade local e facilitação do desenvolvimento de novas tecnologias 

e estratégias que impulsionem não só a melhoria das ações de saúde, mas também 

tragam mais motivação aos profissionais envolvidos na assistência a população. 

✓ Elaboração de relatos de experiência em formato de pesquisa cientifica 

para apresentação dos resultados positivos e experiências exitosas em eventos 

científicos relacionados à Saúde Coletiva. 

✓ Criação de mecanismos e instrumentos que garantam o cumprimento das 

atribuições profissionais especificas determinadas para os profissionais da ESF. 

 

6.1  Indicadores e Metas 
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Tais metas e indicadores deverão ser compatibilizados com o Plano de Saúde 

Municipal, com a PPI e com o Pacto de Atenção Básica assinado pelo município junto ao 

MS, mas basicamente deverá demonstrar a transformação nas seguintes áreas: 

INDICADOR META DO PROJETO 

2018 2018/2019 

 Número de equipes da Estratégia Saúde da Família implantadas 2 2 

 População abrangida pela Estratégia Saúde da Família  100% 100% 

 Hipertensos acompanhados pelos Agentes Comunitários de Saúde 80% 100% 

 Diabéticos acompanhados pelos Agentes Comunitários de Saúde 80% 100% 

 % de gestantes assistidas acompanhadas pela equipe da ESF 90% 100% 

 Taxa de mortalidade materna 0 0 

 Proporção de Casos de doenças de Notificação Compulsória Imediata 

(DNCI) encerradas em até 60 dias após notificação. 

70% 90% 

 % de cobertura mensal de visitas domiciliárias de acompanhamento 

das famílias cadastradas pelos Agentes Comunitários de Saúde 

85% 100% 

 % de cobertura mensal de visitas domiciliárias de acompanhamento 

pelos profissionais de nível superior para famílias com pacientes 

restritos ou acamados  

80% 100% 

 Número de consultas médicas mensais por profissional da Estratégia 

Saúde da Família  

22 consultas/dia X total de 

dias úteis do mês 

 Número de visitas domiciliárias médicas mensais por profissional da 

Estratégia Saúde 

1,5 VD por paciente 

restrito 

 Número de consultas de enfermagem mensais por profissional da 

Estratégia Saúde da Família  

9,6 consultas/dia X total 

de dias úteis do mês 
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 Número de visitas domiciliárias mensais da enfermeira por 

profissional da Estratégia Saúde 

1,5 VD por paciente 

restrito + número de 

nascidos no mês por área 

 % de Agentes Comunitários de Saúde que realizaram Treinamento 

Introdutório 

100% 100% 

 % de Profissionais de Nível Superior da Estratégia Saúde da Família 

que realizaram Treinamento Introdutório 

100% 100% 

 População abrangida pela Equipe de Saúde Bucal 90% 100% 

Fonte: dados trabalhados Datasus  

 

6.2 Pesquisa de Clima Organizacional 

O clima organizacional é o indicador do grau de satisfação dos membros de uma 

empresa, em relação a diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente da 

organização, tais como políticas de RH, modelo de gestão, missão da empresa, processo 

de comunicação, valorização profissional e identificação com a organização.  

Como principais contribuições da pesquisa sobre o Clima Organizacional, 

destacamos: 

• Alinhar a cultura com as ações efetivas da própria empresa; 

• Promover a satisfação das pessoas. O contrato psicológico de trabalho; 

• Integrar os diversos processos e áreas funcionais; 

• Otimizar a comunicação; 

• Deixar claro o estilo de liderança vigente; 

• Enfocar o cliente; 

• Otimizar as ações gerenciais, tornando-as mais consistentes; 
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• Aumentar a produtividade; 

• Diminuir o índice de rotatividade; 

• Criar um ambiente de trabalho seguro, com autonomia; 

• Apontar os desafios, as perspectivas de desenvolvimento profissional e 

pessoal, as oportunidades de treinamento, o reconhecimento e a 

valorização. 

 

 

 
6. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 
O funcionamento do Serviço de Administração Geral será estabelecido através 

de Normas Operacionais Padrões, rotinas de trabalhos administrativos, hierarquizados 

numa linha de comando da UNISAU evidenciados neste Plano de Trabalho, com o 

objetivo de ditar regras para o funcionamento dos diferentes departamentos.  

Nossa equipe de executivos gestores, o “staff” central da UNISAU no início dos 

trabalhos, organizará, implantará, padronizará e treinará as equipes existentes nas 

unidades de saúde, para executar as rotinas operacionais e administrativas pré-

estabelecidas pela Instituição, prezando sempre pelo cumprimento do contrato e do 

cronograma apresentando e aprovado conjuntamente com a SMS do município.



 
 

 
 

 

  

 7.1 Cronograma de execução física das ações- 2018 

 

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

2018 

jan. fev. mar abr. mai jun. jul. Ago. set out. nov. Dez 

Avaliação do processo de trabalho             

Acompanhamento do Controle Social e participação popular             

Acolhimento dos profissionais             

Processo de Recrutamento e Seleção             

Realização do Módulo Introdutório PSF*             

Realização do Módulo Planejamento e Gestão             

Realização do Módulo Atenção Integral nos Ciclos de Vida             

Realização do Módulo Controle Social 

 

            

2 PROCESSO DE TRABALHO  2018 

jan. fev. mar abr. mai jun. jul. Ago. set out. nov. Dez 
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Preceptoria do Processo de Trabalho             

Implantação do protocolo único assistencial             

Acompanhamento da implementação da lista padronizada de 

materiais e medicação básica 

            

Acompanhamento do processo de territorialização             

3 ESTRUTURAÇÃO  2018 

jan. fev. mar abr. mai jun. jul. Ago. set out. nov. Dez 

Acompanhamento da proporção da população coberta pela 

ESF 

            

Monitoramento da média mensal de consultas médicas por 

habitante nas especialidades / outros serviços 

            

Acompanhamento da média mensal de visitas domiciliares 

por família 

            

Monitoramento dos sistemas de informação             

Implantação do sistema de referência e contra referência local 

e regional 

            

Avaliação para (re)planejamento de ações             
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  7.2  Cronograma de execução física das ações- 2019 

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 2019 

jan. fev. mar abr. mai jun. jul. Ago. set out. nov. Dez 

Avaliação do processo de trabalho             

Acompanhamento do Controle Social e participação popular             

Acolhimento dos profissionais             

Processo de Recrutamento e Seleção             

Realização do Módulo Introdutório PSF*             

Realização do Módulo Planejamento e Gestão             

Realização do Módulo Atenção Integral nos Ciclos de Vida             

Realização do Módulo Controle Social             

2 PROCESSO DE TRABALHO  2019 

jan. fev. mar abr. mai jun. jul. Ago. set out. nov. Dez 

Preceptoria do Processo de Trabalho             

Implantação do protocolo único assistencial             
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Acompanhamento da implementação da lista padronizada 

de materiais e medicação básica 

            

Acompanhamento do processo de territorialização             

3 ESTRUTURAÇÃO  2019 

jan. fev. mar abr. mai jun. jul. Ago. set out. nov. Dez 

Acompanhamento da proporção da população coberta pela 

ESF 

            

Monitoramento da média mensal de consultas médicas por 

habitante nas especialidades / outros serviços 

            

Acompanhamento da média mensal de visitas domiciliares 

por família 

            

Monitoramento dos sistemas de informação             

Implantação do sistema de referencia e contra-referência 

local e regional 

            

Avaliação para replanejamento de ações             

* O módulo introdutório deverá ser realizado toda vez que houver ingresso de pelo menos 05 novos profissionais 



 
 

 
 

 

 

7.3 DIMENSIONAMENTO DO QUADRO TÉCNICO E OPERACIONAL DA UNISAU 

 
O dimensionamento de pessoal é uma etapa primordial do Processo 

elaboração de qualquer projeto de trabalho na área de saúde, vez que através dele 

que se visará suprir as necessidades de assistência prestadas direta ou 

indiretamente.   

Quando não se tem a quantidade adequada de funcionários e 

colaboradores e serviços agregados para suprir toda a demanda, evidentemente, 

isto ocasionará que alguns tenham que se desdobrar para atender ao mesmo 

tempo várias unidades e desenvolver varias funções, o que impossibilitará, em 

especial no âmbito da Estratégia Saúde da Família, que se estabeleçam vínculos 

essenciais não apenas com paciente, mas também com a própria equipe de 

trabalho.  

E, como se sabe e se almeja, o paciente precisa de uma assistência de 

qualidade e de segurança, onde devem ser utilizadas metodologias e critérios bem 

organizados e articulados, que permitam uma adaptação dos recursos humanos 

às verdadeiras necessidades da assistência. 

Por conta disto, a UNISAU promoveu ao seguinte dimensionamento, cujos 

custos são apresentados oportunamente na proposta de preços ou financeira. 

 

 

POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS – Organização dos Recursos Humanos 
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POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS – Organização dos Recursos Humanos 

Categoria  Quant Qualificação  Horas Semanais 
Tipo de 

Contração  

Auxiliar de Enfermagem 1 ESF 40 H/S CLT 

Atendente Odontológico 1 PSF 40 H/S CLT 

Auxiliar Administrativo  1 UBS 40 H/S CLT 

Almoxarifado 1 UBS 40 H/S CLT 

Coordenador Operacional 1 Gerência  40 H/S CLT 

Dentista 2 ESF 40 H/S PJ 

Enfermeiro 3 ESF/UBS 40 H/S CLT 

Enfermeiro Assistencial 2 PA 12x36 CLT 

Enfermeira Resp. Técnica 1 PA 40 H/S CLT 

Fisioterapeuta 1 Academia 30 H/S PJ 

Fiscal Sanitário 1 UBS 40 H/S CLT 

Farmacêutico Resp. 1 UBS 40 H/S CLT 

Estagiários 3 PA/UBS/PSF 30 H/S CIEE 

Gerência 1 Gerência  20 PJ 

Médico 1 Pediatra 
15 Consulta 3x 

Semanais 
PJ 

Médico  1 
Ginecologist
a/Obstetra 

15 Consulta 3x 
Semanais  

PJ 

Médico  1 Ortopedista  30 Cons. Semanal PJ 

Médico  1 Radiologista 50 Laudos PJ 
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7.4 ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

I – COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

A Coordenação Administrativa desenvolverá trabalhos, em prol do 

desenvolvimento do objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte 

racionalidade:  

• Coordenar administrativamente a equipe de gestão do Projeto 

junto às Unidades e a Diretoria de Saúde; 

• Conferir os procedimentos adotados e adotar medidas saneadoras; 

• Conferir os procedimentos de aquisições e investimentos; 

• Orientar os membros das equipes sobre questões de gestão e 

administrativas e diretrizes da Entidade; 

• Realizar todas as demais ações necessárias ao bom 

desenvolvimento dos trabalhos, podendo avocar funções, sempre 

que necessário e autorizado pela diretoria da UNISAU. 

 

 

Médico  1 Cardiologista 50 Laudos PJ 

Médico 1  Plantonista 
62 Plantões - 12H/ 

5H 
PJ 

Nutricionista 1 ESF 
2x Semanais 

8H/Dias  
PJ 

Psicólogo  1 ESF 20 H/S PJ 

Psiquiatra 1 ESF 30 Consultas Mês PJ 

Téc. Enfermagem  8 ESF/PA 40 H/S - 12x36 CLT 

Técnico RX  1 PA 20 H/S CLT 

Motorista 1 PA 40 H/S CLT 
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II – SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA E SUPERVISÃO FINANCEIRA 

 

A Supervisão Financeira desenvolverá trabalhos, em prol do 

desenvolvimento do objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte 

racionalidade: 

 

• Supervisionar as atividades e documentos de índole financeira do 

Projeto; 

• Realizar controle e encontro de contas do projeto;   

 

• Cadastro e pagamento de fornecedores do Projeto, ainda que em 

parceria com a equipe da sede da Entidade; 

• Negociação e controle de dívidas; 

• Controle de boletos, notas e outros documentos fiscais/financeiros; 

 

• Promover os cálculos de tributação incidente e 

outros recolhimentos legais ou de categorias profissionais; 

• Desenvolver outras atividades que se façam necessárias ao bom 

andamento dos trabalhos do Projeto. 

 

A Supervisão Administrativa, por sua vez, desenvolverá trabalhos, em prol 

do desenvolvimento do objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte 

racionalidade: 

 

Supervisionar as atividades e documentos de índole administrativa do 

Projeto; 

• Realizar controle de documentos do projeto; 
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• Desenvolver outras atividades que se façam necessárias ao bom 

andamento dos trabalhos do Projeto 

 

III – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

 

A Assessoria de Comunicação desenvolverá trabalhos, em prol do 

desenvolvimento do objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte 

racionalidade: 

 

• Promover a informação do Projeto junto à comunidade assistida; 

• Desenvolver instrumentos e meios de comunicação vocacionados à 

dispersão dos conhecimentos e práticas do projeto, inclusive de 

índole educativa, à população assistida; 

• Desenvolver outras atividades que se façam necessárias ao bom 

andamento dos trabalhos do Projeto. 

 

 

IV – ASSESSORIA TÉCNICA MÉDICA 

 

A Assessoria Técnica Médica desenvolverá trabalhos, em prol do 

desenvolvimento do objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte 

racionalidade: 

 

• Orientar a equipe médica do Projeto; 

• Propor medidas especializadas para melhorias nos procedimentos 

e abordagens médicas do Projeto; 

• Realizar reuniões técnicas com a equipe médica do Projeto; 

• Desenvolver outras atividades que se façam necessárias ao bom 

andamento dos trabalhos do Projeto. 
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V – ASSESSORIA CONTÁBIL 

 

A Assessoria Contábil desenvolverá trabalhos, em prol do desenvolvimento 

do objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte racionalidade: 

 

• Assistência e processamento em toda rotina Contábil do 

Departamento Pessoal; 

• Geração e transmissão da GFIP, CAGED e RAIS; 

• Emissão da guia GPS, DARF de PIS s/ folha salários, IRRF s/ salários, 

IRRF s/ autônomos e guias sindicais; 

• Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, 

sejam federais, estaduais ou municipais; 

• Assistência na elaboração da declaração anual de rendimentos e 

documentos correlatos. 

• Orientação da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do 

Trabalho, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, PIS, 

FGTS, e outros aplicáveis às relações de emprego mantidas pela 

CONTRATANTE; 

• Emissão e controle das certidões negativas da INSS, FGTS, 

Trabalhista Federais, ICMS, ISS e falências ou concordatas; 

 

• Preenchimento de fichas cadastrais/IBGE e outros que vierem a ser 

instituídos e necessários; 

 

• Orientações Contábeis na área do terceiro setor. 

 

 

 

VI – ASSESSORIA TÉCNICA DE METAS DO PROJETO 

 

 

A Assessoria Técnica de metas do Projeto desenvolverá trabalhos, em prol 

do desenvolvimento do objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte 

racionalidade: 
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• Analisar os procedimentos realizados segundo as diretrizes do 

Projeto proposto; 

• Propor ajustes nos procedimentos adotados pelas equipes para 

ajustamento ao Projeto técnico proposto, visando sempre o melhor 

atendimento da população; 

• Realizar reuniões técnicas com as equipes, sempre que necessário; 

• Acompanhar o desenvolvimento das metas do Projeto e propor 

mudanças ou ajustes, sempre que necessário. 

 

 

VII – ASSESSORIA JURÍDICA 

 

A Assessoria Jurídica será um serviço essencial tendo em vista a amplitude 

do Projeto, a grande quantidade de funcionários envolvidos, os fatores de risco 

sujeitos a intervenção preventiva de índole jurídica, bem como eventuais lides que 

possam surgir e em que haja a necessidade de tutela dos interesses envolvidos 

pela UNISAU para com a comunidade, para com terceiros e com a própria 

Municipalidade. 

A advocacia preventiva e consultiva deverá possuir uma atuação proativa 

na abordagem das questões jurídicas, a significar reduzir ao mínimo os eventuais  

riscos e os custos possíveis do Projeto, por meio de orientações preventivas e 

consultas nas áreas trabalhista, pública e do terceiro setor mais propriamente e 

de modo amplo, embora especializado, evitando, assim, possíveis demandas 

judiciais ou extrajudiciais, velando, sempre que possível, pela solução não litigiosa 

de conflitos surgidos. 

O serviço deverá atuar ativamente desde a contratação do empregado, 

dando orientações e soluções quanto a forma de contratação, orientando e 

elaborando o contrato de trabalho apropriado, bem como presta todo o suporte 
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necessário no dia a dia da empresa, auxiliando o RH, informando e tirando dúvidas 

acerca da legislação e portarias do Ministério do Trabalho, entre outras, e 

acompanhando a rescisão do contrato de trabalho, sendo certo que analisará e 

orientará acerca de quais posturas a UNISAU deverá tomar em caso de infrações  

cometidas pelos empregados, resguardando os interesses públicos e próprios do 

Projeto. Os procedimentos de prestação de contas, a interação junto a órgãos de 

fiscalização e controle, também farão parte do universo da prestação. 

Realizar-se-á, ainda, a auditoria jurídica nos processos e procedimentos em 

que a UNISAU figure como parte ou interessada e consultoria em tomadas de 

decisões que impactam o cotidiano do Projeto. Uma das melhores alternativas 

institucionais para evitar a ocorrência de um grande número de processos judiciais 

ou conflitos, que demandam mais gastos e prejudicam a imagem da Entidade e do 

Projeto, é a prevenção por meio de profissionais capacitados da área jurídica. 

Contudo, a pretensão prioritária de uma atuação jurídica preventiva não 

eliminará a eventual necessidade de intervenção também no campo contencioso, 

patrocinando demandas ou defesas, realizando o acompanhamento dos 

processos e adotando a melhor estratégia em prol da preservação das práticas 

legítimas adotadas no Projeto, a fim de resguardar os interesses envolvidos e 

minimizar eventuais prejuízos. 

É de suma importância a ocorrência de tal procedimento, vez que 

possibilitam o debate com nossos clientes, permitindo o alinhamento de 

procedimentos, objetivos e explanação de fatos novos com o intuito de informar, 

revigorar e aprimorar a prestação do serviço. 

 

 

 

VIII – ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 
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A Assessoria Administrativa desenvolverá trabalhos, em prol do 

desenvolvimento do objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte 

racionalidade: 

 

• Consultoria e assessoria na área administrativa; 

• Propostas de soluções administrativas aos membros da equipe e 

junto às unidades administradas;  

• Realização de reuniões de trabalho; 

• Desenvolver outras atividades que se façam necessárias ao bom 

andamento dos trabalhos do Projeto. 

 

 

IX – ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS 

 

A Assessoria em Recursos Humanos desenvolverá trabalhos, em prol do 

desenvolvimento do objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte 

racionalidade: 

 

• Planejamento e gerenciamento da gestão de pessoas; 

• Participação no Processo de Recrutamento e Seleção, Treinamento 

e Desenvolvimento de pessoal, avalição de desempenho; 

• Acompanhamento dos serviços gerais ligados a área 

administrativa;  

• Desenvolver outras atividades que se façam necessárias ao bom 

andamento dos trabalhos do Projeto. 
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X – ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO 

 

A Assessoria em Recursos Humanos desenvolverá trabalhos, em prol do  

desenvolvimento do objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na 

seguinte racionalidade: 

 

• Promover reuniões com a equipe administrativa e das unidades 

administradas; 

• Propor medidas para o incentivo profissional e valorização dos 

trabalhos coletivos e individualizados dos membros da equipe; 

• Desenvolver outras atividades que se façam necessárias ao bom 

andamento dos trabalhos do Projeto 

 

XI – ASSESSORIA FINANCEIRA 

 

A Assessoria Financeira desenvolverá trabalhos relacionados ao 

planejamento, à execução e ao controle de todas as atividades relacionadas às 

necessidades de compras, contratações diversas, distribuição de materiais, 

gerenciamento de contratos, convênios, parcerias, elaboração e execução 

orçamentária do Projeto, ações de investimento, entre outras (controle e 

fornecimento de materiais e pessoal, exceto atos exclusivos de gestão de recursos 

humanos e folha de pagamento). 

Também executará atividades financeiras necessárias à implementação do 

plano de ações e metas estabelecido no Projeto. 

 

Observará se determinada despesa é viável economicamente, sobre como 

reduzir endividamento, sobre como construir ferramenta de controle de fluxo de 

caixa, se o custo de capital da UNISAU para o Projeto está excessivamente caro, 
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sobre como entender o nível da saúde financeira do Projeto, se vale a pena às 

famílias fazer investimentos bancários ou em imóveis, entre outros auxílios 

compatíveis com as ações pretendidas. 

 

 

XII – EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 

A Educação Continuada desenvolverá trabalhos, em prol do 

desenvolvimento do objeto do Edital pela UNISAU, escalonados na seguinte 

racionalidade: 

 

• Desenvolver, no âmbito de atuação da Gestão e desenvolvimento 

de ações, a ampla troca de experiências dos profissionais 

envolvidos na prestação de serviço, subsidiando-os de informações 

técnicas; 

• Ministrar cursos de aperfeiçoamento, capacitação e treinamento, 

que objetivem a excelência na prestação dos serviços e asseguração 

da formação inicial e de educação continuada da equipe; 

• Desenvolver o material necessário aos eventos de formação dos 

profissionais. 

 

 

 

 

XIII – ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

A Assessoria em Prestação de Contas, sem sombra de dúvidas, se caracteriza pela 

sua imprescindibilidade e superior importância no escopo da prestação de serviços; ora, 
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a regularidade, higidez e transparência nos processos de Prestação de Contas, tendo em 

vista a origem dos recursos empregados no desenvolvimento dos serviços do objeto do 

Edital, oriundos do Erário Municipal, refletem a necessidade de escorreita e imediata 

prestação de contas. 

Para que isto se operacionalize da forma mais fluida, correta e técnica possível, 

até mesmo pela pujança do Projeto, dos interesses envolvidos pela UNISAU para com a 

comunidade, para com terceiros e com a própria Municipalidade, se mostra 

imprescindível o assessoramento em favor desta Organização Social no decorrer da 

vigência do Contrato de Gestão que decorrerá desta licitação. 

Serão as premissas da assessoria em Prestação de Contas dos recursos 

empregados no decorrer do Contrato de Gestão que advirá deste Chamamento Público: 

 

• Elaborar e revisar as prestações contas parciais periódicas, bem 

como a prestação final e consolidada decorrentes do Projeto, em 

nome da CONTRATANTE, quanto ao regular emprego de recursos 

públicos, bem como conferir a documentação de índole financeira 

e contábil enviada por terceiros, mas que a integrará, velando pelos 

princípios e regras incidentes; 

• Assegurar a entrega tempestiva e promover as retificações ou 

adendos que se fizerem necessárias nas prestações de contas 

devidas pela CONTRATANTE. 

 

 

 

 

XIV – MÉDICO ESF 

Preferencialmente, o médico da equipe preconizada pelo PSF deve ser um 

generalista; portanto, deve atender a todos os componentes das famílias, 
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independentemente de sexo e idade. Esse profissional deverá comprometer-se com a 

pessoa, inserida em seu contexto biopsicossocial, e não com um conjunto de 

conhecimentos específicos ou grupos de doenças. Sua atuação não deve estar restrita a 

problemas de saúde rigorosamente definidos. Seu compromisso envolve ações que 

serão realizadas enquanto os indivíduos ainda estão saudáveis.  

 

Ressalte-se que o profissional deve procurar compreender a doença em seu 

contexto pessoal, familiar e social. A convivência contínua lhe propicia esse 

conhecimento e o aprofundamento do vínculo de responsabilidade para a resolução dos 

problemas e manutenção da saúde dos indivíduos. 

• prestar assistência integral aos indivíduos sob sua 

responsabilidade  

• valorizar a relação médico-paciente e médico-família como parte 

de um processo terapêutico e de confiança  

• oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, 

visando abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária  

• empenhar-se em manter seus clientes saudáveis, quer venham às 

consultas ou não  

• executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em 

sua área de abrangência  

• executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, 

ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso, 

realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas 

urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros 

•  promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio 

ambiente seja mais saudável  
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• discutir de forma permanente - junto à equipe de trabalho e 

comunidade - o conceito de cidadania, enfatizando os direitos à 

saúde e as bases legais que os legitimam  

• participar do processo de programação e planejamento das ações 

e da organização do processo de trabalho das unidades de Saúde 

da Família. 

 

XV – ENFERMEIRO ESF 

Este profissional desenvolve seu processo de trabalho em dois campos 

essenciais: na unidade de saúde, junto à equipe de profissionais, e na comunidade, 

apoiando e supervisionando o trabalho dos ACS, bem como assistindo às pessoas que 

necessitam de atenção de enfermagem. 

• executar, no nível de suas competências, ações de assistência 

básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de 

atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao 

idoso  

• desenvolver ações para capacitação dos ACS e auxiliares de 

enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções junto 

ao serviço de saúde  

• oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, 

visando promover a saúde e abordar os aspectos de educação 

sanitária - promover a qualidade de vida e contribuir para que o 

meio ambiente torne-se mais saudável  

• discutir de forma permanente, junto a equipe de trabalho e 

comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os 17 direitos 

de saúde e as bases legais que os legitimam  
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• participar do processo de programação e planejamento das ações 

e da organização do processo de trabalho das unidades de Saúde 

da Família. 

 

 

XVI – TÉCNICO/AUXILIAR DE ENFERMAGEM ESF 

 As ações do auxiliar de enfermagem são desenvolvidas nos espaços 

da unidade de saúde e no domicílio/comunidade, e suas atribuições básicas são: 

• desenvolver, com os Agentes Comunitários de Saúde, atividades 

de identificação das famílias de risco  

• contribuir, quando solicitado, com o trabalho dos ACS no que se 

refere às visitas domiciliares  

• acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos expostos 

às situações de risco, visando garantir uma melhor monitoria de 

suas condições de saúde  

• executar, segundo sua qualificação profissional, os 

procedimentos de vigilância sanitária e epidemiológica nas áreas 

de atenção à criança, à mulher, ao adolescente, ao trabalhador e 

ao idoso, bem como no controle da tuberculose, hanseníase, 

doenças crônico-degenerativas e infectocontagiosas  

• participar da discussão e organização do processo de trabalho da 

unidade de saúde. 

 

 

XVII – DENTISTA ESF 

Os cirurgiões dentistas das equipes de Saúde da Família devem realizar 

diagnóstico e traçar o perfil epidemiológico da comunidade a fim de planejar e 
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programar ações de saúde bucal, bem como atender à comunidade no território 

adscrito nas Unidade Básica de Saúde (UBS) em que a sua equipe está atrelada. 

Por atender compreende-se:  

• promover e proteger a saúde bucal  

• prevenir agravos, realizar diagnóstico, tratar, acompanhar, 

reabilitar e manter a saúde bucal dos indivíduos, famílias e 

grupos específicos  

• realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em 

saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, 

pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos 

relacionados com a fase clínica da instalação de próteses 

dentárias elementares.  

 

• Deve coordenar e participar de ações coletivas voltadas à 

promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais 

• acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à 

saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando 

aproximar e integrar ações de saúde de forma 

multidisciplinar.  

• Atender as demandas espontâneas e participar do 

gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da UBS. 

• supervisionar tecnicamente o trabalho do Técnico em Saúde 

Bucal (TSB) e do Auxiliar em Saúde Bucal (ASB). 

 

 

XVIII – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO  
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Recepcionar e prestar serviços de apoio a profissionais da área da saúde, 

usuários e pacientes, prestar atendimento telefônico e fornecer informações em  

postos de saúde e/ou pronto atendimento.  

 

•   Recepcionar usuários, pacientes e visitantes 

• Organizar informações a serem prestadas 

• Consultar lista de profissionais e departamento da    
instituição, ramais internos e telefones externos;  

• interagir com os outros departamentos 

• Observar normas internas de segurança 

• Registrar acompanhantes  

• Entregar o crachá de visitante na entrada 

• evitar a divulgação de informações sobre pacientes 

•  imprimir listagem de pacientes em atendimento 

• Planejar o cotidiano 

• Organizar materiais de trabalho 

• organizar e distribuir malotes 

• Imprimir relatórios de controle 

• participar de reuniões de equipe e/ou na troca de turnos 

• planejar o dia seguinte 

• Agendar serviços 

• Verificar mapa de internação cirúrgico 

• acionar serviço de higienização  

• Acolher paciente; anunciar a chegada do paciente  

• encaminhar o paciente para os diversos setores  

• cadastrar pacientes; verificar o pedido de internação 

• Prestar serviços de apoio a visitantes, usuários e pacientes 

• Auxiliar os pacientes com informações sobre o local 

• Anotar telefonemas e recados 

•  transmitir recados e e-mails 

• Utilizar recursos de informática 

• Executar   outras   tarefas   de   mesma   natureza   e   nível       
de   complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

 
 
 

XIX – NUTRICIONISTA 
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A atuação integrada do nutricionista na atenção básica permite realizar 

discussões de casos clínicos, possibilita o atendimento compartilhado entre 

profissionais tanto na Unidade de Saúde como nas visitas domiciliares, permite a 

construção conjunta de projetos terapêuticos de forma que amplia e qualifica as 

intervenções no território e na saúde de grupos populacionais. Essas ações de 

saúde também podem ser intersetoriais, com foco prioritário nas ações de 

prevenção e promoção da saúde.  

• realização de ações educativas sobre a alimentação e a 

nutrição.  

• Coordenação das ações de diagnóstico populacional da 

situação alimentar e nutricional 

• Estímulo à produção e ao consumo de alimentos saudáveis 

produzidos regionalmente 

• Atendimento para doenças relacionadas à alimentação e à 

nutrição. 

 

XX – FISIOTERAPEUTA 

O fisioterapeuta na atenção básica rompe com o modelo biomédico, 

direcionando suas ações para prevenção e reabilitação das doenças, traçando 

aspectos importantes para a saúde coletiva, visando à melhoria da qualidade de 

vida da população atendida. Tendo como proposta ações de apoio, como:  

 

• Inter consulta 

• Visita domiciliar 

• Atendimento individual 

• Participação em reuniões de equipe 
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• Educação permanente  

• Atendimentos coletivos através de grupos 

• Promover ações terapêuticas preventivas a instalações de 

processos que levam a incapacidade funcional laborativa 

• Prestar atendimento pediátrico a pacientes portadores de 

doenças neurológicas com retardo no DNPM (desenvolvimento 

neuropsicomotor), malformações congênitas, distúrbios 

nutricionais, afecções respiratórias, deformidades posturais 

• Orientar os pais ou responsáveis, pois qualquer tratamento 

ou procedimento realizado em pediatria deve contar com a 

dedicação e a colaboração da família, para que este seja completo 

e eficaz 

• Realizar técnicas de relaxamento, prevenção e analgesia 

para diminuição e/ou alívio da dor, nas diversas patologias 

ginecológicas 

• Atuar de forma integral às famílias, através de ações 

interdisciplinares e intersetoriais, visando assistência e a inclusão 

social das pessoas portadores de deficiências, incapacitadas e 

desassistidas. 

 

XXI – ENFERMEIRO SANITARISTA 

Trabalhar com o sistema de saúde, com as questões sociais e políticas da 

saúde, com o planejamento e a avaliação de programas de saúde e com as práticas 

coletivas de proteção da saúde, sem prestar assistência individual. Podem ser 

referidos como atuações e atividades profissionais, em conjunto e cooperação 

com outros trabalhadores e dirigentes de saúde: 

• Apoio matricial para equipes de Saúde 
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• Gestão governamental, de sistemas e de serviços públicos 

•  Análise, organização e gestão de processos e práticas de 
trabalho  

• Coordenação e/ou gerência de projetos, programas, 
operações, campanhas e outras modalidades logísticas 

• Supervisão, monitoramento e/ou auditoria de projetos, 
programas e outras atividades institucionais 

• Análise institucional, de situação de saúde, de 
determinantes do processo saúde/doença  

• Controle de doenças, Vigilâncias epidemiológica, sanitária, 
ambiental (incluídos os ambientes de trabalho)  

• Avaliação de sistemas, serviços e programas  

• Educação permanente em sistemas institucionalizados de 
ação e serviços  

• Análise e promoção cultural em saúde e educação 

• Educação popular em Saúde 

 

XXII – FISCAL SANITÁRIO 

Garantir que produtos, serviços e bens estejam adequados ao uso, 

condição essencial ao desenvolvimento das sociedades. Garantir um conjunto de 

ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir em  

 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços que interessam à saúde.  

• Fiscalizar estabelecimentos, manipulação e comercialização 

de gêneros alimentícios, orientando prevenções na área de 

vigilância sanitária e emitindo pareceres técnicos relativos a 

inspeções desenvolvidas.  
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• Determinar correção de irregularidades, adotar 

providências saneadoras ou repressivas para o resguardo da 

saúde coletiva.  

• Solicitar análises bromatológicas e biológicas em apoio às 

atividades de vigilância sanitária e epidemiológica 

• Apreender, interditar ou incinerar mercadorias e/ou 

estabelecimentos cujas condições não estejam satisfatórias 

com as normas e padrões exigidos 

 

XXIII – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

O auxiliar administrativo presta suporte na gestão das unidades, auxiliando 

principalmente gestores de finanças, de logística, de pessoal e da área operacional 

na realização de atividades de controle e emissão de documentos.   

• verificar a entrada e saída de correspondências 

• receber e enviar documentos 

• atender chamadas telefônicas 

• recepcionar o público em geral 

• fazer o arquivamento de documentos 

• manter atualizados os contatos das unidades e 

departamentos 

• saber utilizar máquinas comuns em escritório, como por 

exemplo, impressoras, máquinas copiadoras, 

computadores e programas de planilhas em geral. 

• Agendar consultas 

• Controlar agendamentos 

 

XXIV – PSICOLOGO 
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A principal função da Psicologia, refere-se ao desenvolvimento do apoio 

matricial em saúde mental. Apoio matricial refere-se à oferta de um suporte 

técnico especializado às equipes de referência, com o objetivo de aumentar a 

resolubilidade dos casos atendidos e buscando superar a lógica do 

encaminhamento dotado de desresponsabilização.  

• Apoio na orientação e no suporte às demandas da ESF 

• capacitação em Saúde Mental voltada aos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) 

• Realizar grupos terapêuticos 

• Realizar atendimento individual 

• Educação em saúde, de modo a propiciar ao usuário 

"socialização, integração, apoio psíquico, troca de 

experiências, troca de saberes e a construção de projetos 

coletivos 

• planejamento das intervenções e ações de prevenção e 

promoção da saúde, proporcionando, ainda, uma 

aproximação entre o serviço de saúde, o usuário e a família.  

 

XXV – FARMACÊUTICO 

A estruturação das ações de atenção farmacêutica dentro do serviço de 

farmácia constitui uma abordagem imprescindível para a promoção da saúde. 

Algumas destas ações que podem ser adotadas para que este serviço seja 

reestruturado, onde o profissional deve garantir a população: 

 

• Aumentar a aderência ao tratamento 

• Prevenir intoxicações 

• Promover o uso e o armazenamento de forma segura 
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•  Prevenir o surgimento de problemas relacionados aos 

medicamentos 

• Disposição de instalações, ambientes e equipamentos 

adequados 

• Estabelecimento de manuais de boas práticas de 

armazenamento e dispensação 

• Capacitação dos funcionários da farmácia 

• Fornecimento de educação continuada aos demais 

profissionais de saúde para assuntos relativos a 

medicamentos 

• Integração entre farmacêutico e equipe e, da farmácia aos 

demais serviços de saúde 

• Elaboração de educação em saúde e campanhas vinculadas 

às necessidades da comunidade (perfil epidemiológico) 

 

 

XXVI – ALMOXARIFE 

Relacionada com a área da logística, remete a um armazém onde são 

guardados e conservados diversos tipos de materiais, como materiais e 

equipamentos de saúde,  de forma adequada a cada produto. Esse profissional é 

responsável: 

• Assegurar que o material adequado esteja, na quantidade 

devida, no local certo, quando necessário 

• Impedir que exista divergência de inventário e perda de 

qualquer natureza  

• Preservar a qualidade e as quantidades exatas 
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• Possuir instalações adequadas e recursos de 

movimentação e distribuição suficientes a um atendimento 

rápido e eficiente 

 

XXVII – MEDICO RADIOLOGISTA 

• Realizar os procedimentos radiológicos/diagnósticos e 

terapêuticos e seus respectivos laudos 

• Discutir e orientar as solicitações de exames radiológicos no 

contexto clínico, tendo em vista sempre o benefício e a 

segurança do paciente 

• Coordenar, supervisionar e executar demais atividades 

qualificadas na área de radiologia.  

• Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas 

nos campos da saúde pública e da medicina preventiva 

•  Participar, articulado com equipe multiprofissional, de 

programas e atividades de educação em saúde visando à 

melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população 

em geral 

• Analisar, interpretar diversos exames, aplicando recursos da 

medicina preventiva ou terapêutica  

• Participar dos processos de avaliação da equipe e dos 

serviços prestados à população 

• Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e 

equipamentos relativos à sua área 

• Orientar e zelar pela preservação e guarda dos 

equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua 

especialidade, observando a sua correta utilização 
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• Apresentar, quando designado, a Secretaria de Saúde na 

qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as 

demais Secretarias Municipais 

 

 

XXVIII – MEDICO CARDIOLOGISTA 

 

• Realizar atendimento na área de cardiologia 

• desempenhar funções da medicina preventiva e curativa 

• realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 

acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra 

atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito 

das atribuições pertinentes ao cargo e área 

• participar, conforme a política interna da instituição, de 

projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e 

programas de ensino, pesquisa e extensão 

• Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de 

especialidade 

• participar de programa de treinamento, quando convocado 

• Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas 

nos campos da saúde pública e da medicina preventiva 

• Participar, articulado com equipe multiprofissional, de 

programas e atividades de educação em saúde visando à 

melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população 

em geral 

• Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 

medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos 
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exames e realizar outras formas de tratamento para 

diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da 

medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, 

hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores esportivos, 

entre outros 

• Manter registro dos pacientes examinados, anotando a 

conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução 

da doença 

•  Realizar atendimento individual, individual programado e 

individual interdisciplinar a pacientes 

•  Efetuar a notificação compulsória de doenças 

• Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos 

privados ou em comunidades, visando à divulgação de 

fatores de risco que favorecem enfermidades 

•  Promover reuniões com profissionais da área para discutir 

conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos  

• Realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores 

de saúde da comunidade para avaliação do impacto das 

ações em saúde implementadas por equipe 

• Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e 

equipamentos relativos à sua área 

• Orientar e zelar pela preservação e guarda dos 

equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua 

especialidade, observando a sua correta utilização. 

 

 

XXIX – MÉDICO PLANTONISTA 
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• Prestar atendimento de Urgência e Emergência passíveis de 

tratamento a níveis de Pronto Atendimento a pacientes 

tanto adultos como pediátricos em demanda espontânea, 

responsabilizando-se integralmente pelo tratamento clínico 

dos mesmos 

• atender prioritariamente os pacientes de urgência e 

emergência identificados de acordo com protocolo de 

acolhimento definidas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

• Realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames 

subsidiários, analisar e interpretar seus resultados, emitir  

diagnósticos, emitir atestado médico quando houver 

necessidade, prescrever tratamentos, orientar os pacientes, 

aplicar recursos da medicina preventiva ou curativa para 

promover, proteger e recuperar a saúde do usuário 

• Fazer uso, quando necessário, de todos os recursos e 

equipamentos disponíveis na Unidade de saúde, para 

ressuscitação de pacientes com parada cardio/respiratória;  

• Realizar todos os procedimentos inerentes a profissão de 

médico, dentre eles: Estabilização de pacientes, suturas, 

curativos, gesso e outros 

• Encaminhar pacientes de risco aos serviços de maior 

complexidade para tratamento e ou internação hospitalar 

(caso indicado), contatar com o hospital ou com a Central de 

Leitos do SUS, garantindo a continuidade da atenção médica 

ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos 
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serviços de urgência ou na remoção e transporte de 

pacientes críticos a nível intermunicipal, regional e estadual 

• prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, 

realizar atos médicos possíveis e necessários, até a sua 

recepção por outro médico 

• Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos 

inerentes à sua profissão, intensivista e de assistência pré-

hospitalar. Garantir a continuidade da atenção médica ao 

paciente em observação ou em tratamento nas 

dependências da entidade até que outro profissional 

médico assuma o caso 

• Preencher os documentos inerentes à atividade de 

assistência pré-hospitalar à atividade do médico 

• realizar registros adequados sobre os pacientes, em fichas 

de atendimentos e prontuários assim como, outros 

determinados pela Secretaria Municipal de Saúde 

• Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, 

equipamentos e locais de trabalho 

 

 

 

 

 

XXX – ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO – RT 

 O enfermeiro Responsável Técnico é o responsável pelo planejamento, 

organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos Serviços de 

Enfermagem da instituição onde estes são executados. 
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• Cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais da 

profissão de Enfermagem 

• Manter informações necessárias e atualizadas de todos os 

profissionais de Enfermagem que atuam na instituição, com os 

seguintes dados: nome, sexo, data do nascimento, categoria 

profissional, número do RG e CPF, número de inscrição no 

Conselho Regional de Enfermagem, endereço completo, 

contatos telefônicos e endereço eletrônico, assim como das 

alterações como: mudança de nome, admissões, demissões, 

férias e licenças, devendo fornecê-la semestralmente, e sempre 

quando lhe for solicitado, pelo Conselho Regional de 

Enfermagem. 

• Realizar o dimensionamento de pessoal de Enfermagem, 

conforme o disposto na Resolução vigente do Cofen 

informando, de ofício, ao representante legal da instituição 

e ao Conselho Regional de Enfermagem 

• Informar, de ofício, ao representante legal da instituição e 

ao Conselho Regional de Enfermagem situações de infração 

à legislação da Enfermagem, tais como: 

a) ausência de enfermeiro em todos os locais onde são 

desenvolvidas ações de Enfermagem durante algum 

período de funcionamento da empresa/instituição; 

b) profissional de Enfermagem atuando na 

empresa/instituição/ensino sem inscrição ou com inscrição 

vencida no Conselho Regional de Enfermagem; 

c) profissional de Enfermagem atuando na 

empresa/instituição/ensino em situação irregular, inclusive 

quanto à inadimplência perante o Conselho Regional de 

Enfermagem, bem como aquele afastado por impedimento 
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legal; 

d) pessoal sem formação na área de Enfermagem, 

exercendo atividades de Enfermagem na 

empresa/instituição/ensino; 

e) profissional de Enfermagem exercendo atividades ilegais 

previstas em Legislação do Exercício Profissional de 

Enfermagem, Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem e Código Penal Brasileiro; 

• Intermediar, junto ao Conselho Regional de Enfermagem, a 

implantação e funcionamento de Comissão de Ética de 

Enfermagem 

• Colaborar com todas as atividades de fiscalização do 

Conselho Regional de Enfermagem, bem como atender a 

todas as solicitações ou convocações que lhes forem 

demandadas 

• Manter a CRT em local visível ao público, observando o 

prazo de validade 

• Organizar o Serviço de Enfermagem utilizando-se de 

instrumentos administrativos como regimento interno, 

normas e rotinas, protocolos, procedimentos operacionais 

padrão e outros 

• Colaborar com as atividades da Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA), Comissão de Controle de 

Infecções Hospitalares (CCIH), Serviço de Educação 

Continuada e demais comissões instituídas na 

empresa/instituição 

• Zelar pelo cumprimento das atividades privativas da 

Enfermagem 
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• Promover a qualidade e desenvolvimento de uma 

assistência de Enfermagem segura para a sociedade e 

profissionais de Enfermagem, em seus aspectos técnicos e 

éticos 

• Responsabilizar-se pela implantação/implementação da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), 

conforme legislação vigente 

• Observar as normas da NR - 32, com a finalidade de 

minimizar os riscos à saúde da equipe de Enfermagem 

• Assegurar que a prestação da assistência de enfermagem a 

pacientes graves seja realizada somente pelo Enfermeiro e 

Técnico de Enfermagem, conforme Lei nº 7.498/86 e o 

Decreto nº 94.406/87. 

• Garantir que o registro das ações de Enfermagem seja 

realizado conforme normas vigentes 

• Promover, estimular ou proporcionar, direta ou 

indiretamente, o aprimoramento, harmonizando e 

aperfeiçoando o conhecimento técnico, a comunicação e as 

relações humanas, bem como a avaliação periódica da 

equipe de Enfermagem. 

• Participar no planejamento, execução e avaliação dos 

programas de saúde da instituição em que  ocorrer a 

participação de profissionais de Enfermagem. 

 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, CURRÍCULOS E TÍTULOS 

 

A proponente tem como proposta para área da saúde, o desenvolvimento de 

projetos que visam a eficientização do gerenciamento da saúde pública, através 

da implantação e desenvolvimento de atividades e programas em consonância 

com as diretrizes do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Saúde, e vem 
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atuando em diversas parcerias com o poder público, aumentando o desempenho 

técnico, econômico e financeiro na prestação de serviços à comunidade. 

A Entidade apresenta a seguir a Experiência Profissional e Formação Acadêmica 

da Equipe Técnica Executora: 

 

• Alex Zanetti Godoi 
Administrador de Empresas especialista em Gestão de Saúde 

Atuando na área da saúde a mais de 10 anos, realizando gestão, coordenação e 

consultoria. 

Bacharel em administração 

Pós Graduação Latu Sensu em MBA em Gestão Estratégica da Saúde. 

Vínculo com a UNISAU: Contrato de Prestação de Serviço. 

 

 

• André Minervino Ruggiiero 
Atua na área da saúde desde de 1997 na administrativa de hospitais como; 

Hospital Santa Helena, HSH, Brasil, Hospital São Bernardo , HSH, Brasil. 

Graduado em Administração de Empresas, pós Graduação em Administração 

Hospitalar e mestrado em Saúde Coletiva. Experiência na área de Administração 

de Serviços de Saúde públicos e privados, hospitais, redes básicas de saúde,  

 

Unidades de Saúde da Família e Unidades de Pronto Atendimento. Experiência em 

Gestão da Qualidade e Acreditação de serviços de Saúde. 

Vínculo com a UNISAU: Contrato de Prestação de Serviço. 

 

• Dr. Ariovaldo Hauck da Silva  
Atua na área da saúde desde 1976, graduado em Medicina pela Universidade 

Estadual de Campinas, Mestrado em Saúde Coletiva. Residência em Medicina da 

Comunidade na FCM-UNICAMP. Especialização em Saúde Publica pela Fac. de 

Saúde Publica da Universidade de São Paulo. Atuou como professor na Fac. 

Medicina da Universidade São Francisco em Bragança Paulista. Atuou na Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas como professor na Faculdade de Medicina e 
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coordenador da Faculdade de Administração Hospitalar. Atuou como 

Coordenador de Atenção Primaria em Saúde no município de Itatiba restaurando 

e ampliando a rede básica de Saúde com base em Saúde Família, atualmente atua 

como professor na Faculdade de Medicina de Jundiaí, desenvolvendo ensino com 

internos em Atenção Primária em Saúde com equipes de Saúde da Família e da 

Comunidade na FMJ. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Gestão 

em saúde com a implantação de rede de unidades de Saúde da Família nos 

municípios de Jundiaí e Itatiba. Tem especialização como medico homeopata 

atendendo em Consultório Médico Homeopático.  

Vínculo com a UNISAU: Contrato de Prestação de Serviço. 

 

• Doutor Marco Antônio Rodrigues de Moraes  
Atua na área da saúde desde 2013, é o Responsável Técnico Da UNISAU Perante 

O Conselho Regional De Medicina Do Estado De São Paulo. 

 

• Doutor Mario Augusto Rocha  
Atua na da saúde desde 1996, possui graduação em Medicina pela Faculdade de 

Ciências Médicas Dr. José Antônio Garcia Coutinho, mestrado (Ginecologia) pela 

Universidade Federal de São Paulo (2001) e doutorado em Medicina (Ginecologia) 

pela Universidade Federal de São Paulo (2004). Tem Experiência na área de 

Medicina, com ênfase em Ginecologia e Obstétrica. Atua como professor e 

coordenador no curso de Medicina UNIFAE.  

Vínculo com a UNISAU: Contrato de Prestação de Serviço. 

 

• Renata Merlin  
Atua na área da saúde desde 2008 técnica de Enfermagem atuou no Hospital 

Maternidade Jesus José e Maria (MJJM), Hospital Samaritano de São Paulo, 

Hospital Maternidade São Luis Analia Franco, experiência em pediatria no hospital 

Infantil Sabará. 

Atualmente é Diretora Administrativa da UNISAU e atua como gestora de projetos 

na área da saúde com os municípios de Santa Branca, Cajamar e São João da Boa 

Vista - UNIFAE. 

 

• Giuseppe Francisco Antonio Conte  
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Atua na área da saúde desde 1995. 

Graduação em Medicina na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 

Residência Médica em Cirurgia Geral na Casa de Saúde Santa Marcelina – 1991. 

Endoscopia Digestiva na Casa de Saúde Santa Marcelina – 1992. 

Pós Graduação em Medicina do trabalho Universidade São Camilo – 1995. 

Cirurgia Videolaparoscopia na Santa Casa de Saúde Santa Marcelina – 1996. 

Atuou como Cirurgião Geral no serviço estadual de saúde no município de 

Cajamar. 

Superintendente do Hospital Municipal Enfermeiro Antônio Policarpo de Oliveira. 

Atualmente desenvolve um trabalho como Diretor Técnico do Hospital Municipal 

Enfermeiro Antônio Policarpo de Oliveira.  

Vínculo com a UNISAU: Contrato de Prestação de Serviço. 

 

 

09 - DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao (órgão público 

interessado), para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de 

inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a 

transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma 

deste plano de trabalho. 

                                                             Pede deferimento. 

                                                                                                         

___________________________                           ______________________________ 

     Suzano, 23 de maio 2017                                         Luiz Carlos de Jesus Ferreira 

                                                               Diretor Presidente - UNISAU 
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10.  APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

Aprovado 

 

_____________________________                          _________________________ 

                  Local e Data                                                                 Concedente 
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