
 
 
 

 
Plano de trabalho para o gerenciamento do AME Itapevi [1] 

 

 

  

2019 

 

PROPOSTA DE GERENCIAMENTO DO AMBULATÓRIO 
MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ITAPEVI – AME ITAPEVI 



 
 
 

 
Plano de trabalho para o gerenciamento do AME Itapevi [2] 

 

SANTO ANDRÉ 

Março - 2019 

Sumário 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 5 

1 CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO ....................................................................................... 5 

1.1 POPULAÇÃO DE ABRANGÊNCIA E REFERÊNCIA PARA O AME ITAPEVI.................. 6 

1.2 REDE DE SERVIÇO – NOS DIVERSOS PONTOS DE ATENÇÃO .................................. 7 

2 FUNDAÇÃO DO ABC................................................................................................................. 8 

2.1 INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA FUNDAÇÃO DO ABC .............................................. 9 

2.1.1 RESPONSÁVEIS ....................................................................................................... 9 

2.2 HISTÓRICO INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DO ABC ............................................... 10 

2.2.1 Unidades sob gestão da FUABC ............................................................................. 12 

2.2.2 Responsabilidade Corporativa ................................................................................. 13 

2.2.3 Qualidade e Reconhecimento .................................................................................. 13 

2.3 EXPERTISE EM GESTÃO DE AMBULATÓRIOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES ... 18 

2.3.1 AME MAUÁ .............................................................................................................. 19 

2.3.2 AME PRAIA GRANDE.............................................................................................. 20 

2.3.3 AME SANTO ANDRÉ ............................................................................................... 22 

3 OBJETIVOS ............................................................................................................................. 23 

3.1 OBJETIVOS GERAIS ....................................................................................................... 23 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................ 23 

4 PERFIL DA UNIDADE .............................................................................................................. 24 

4.1 ................................................................................................................................................. 24 

4.2 CONSULTAS MÉDICAS E PRODUÇÃO ......................................................................... 25 

4.2.1 CONSULTAS MÉDICAS A SEREM REALIZADAS ................................................. 26 

4.2.2 PROGRAMAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ...................................................... 27 

4.3 CONSULTAS NÃO MÉDICA ............................................................................................ 27 

4.3.1 ENFERMAGEM ........................................................................................................ 27 

4.3.2 FONOAUDIOLOGIA ................................................................................................. 27 

4.3.3 NUTRICIONISTA ...................................................................................................... 28 

4.3.4 PSICOLOGIA ........................................................................................................... 28 

4.3.5 FISIOTERAPEUTA ................................................................................................... 28 

4.3.6 QUADRO CONSULTAS NÃO MÉDICAS ................................................................ 29 

4.4 SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT) / PROCEDIMENTOS
 29 

4.4.1 QUADRO SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO ................... 30 

4.5 ATIVIDADE CIRÚRGICA AMBULATORIAL .................................................................... 30 



 
 
 

 
Plano de trabalho para o gerenciamento do AME Itapevi [3] 

 

4.5.1 QUADRO Cirurgias Ambulatoriais Maiores.............................................................. 30 

4.5.2 Cirurgias Ambulatoriais Menores ............................................................................. 31 

4.6 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO ......................................................... 32 

4.6.1 HUMANIZAÇÃO HOSPITALAR ............................................................................... 32 

4.6.2 COORDENAÇÃO MÉDICA ...................................................................................... 33 

4.6.3 GERÊNCIA ASSISTENCIAL .................................................................................... 34 

4.6.4 SERVIÇOS ADMINISTRATIVO ............................................................................... 34 

4.6.5 RECEPÇÃO ............................................................................................................. 34 

4.6.6 SETOR DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA ........................................................ 35 

4.6.7 CALL CENTER ......................................................................................................... 35 

4.6.8 GESTÃO DE PESSOAS .......................................................................................... 35 

4.6.9 SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO ............................................................ 37 

4.6.10 QUALIDADE ............................................................................................................. 37 

4.6.11 FATURAMENTO ...................................................................................................... 38 

4.6.12 ALMOXARIFADO ..................................................................................................... 39 

4.6.13 FARMÁCIA ............................................................................................................... 39 

4.6.14 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .......................................................................... 39 

4.6.15 FINANCEIRO ........................................................................................................... 39 

4.6.16 CUSTOS ................................................................................................................... 40 

4.6.17 PATRIMONIO ........................................................................................................... 40 

4.6.18 CONTRATOS ........................................................................................................... 40 

4.6.19 SERVIÇOS MÉDICOS ............................................................................................. 40 

4.6.20 SADT (APOIO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO) ........................................... 40 

4.6.21 ENFERMAGEM ........................................................................................................ 40 

4.6.22 SERVIÇO SOCIAL ................................................................................................... 41 

4.6.23 SERVIÇO ASSISTENCIAL ...................................................................................... 41 

4.6.24 SERVIÇO DE APOIO ............................................................................................... 41 

4.6.25 SERVIÇO MANUTENÇÃO ....................................................................................... 41 

4.6.26 SERVIÇO TRANSPORTE ........................................................................................ 42 

4.6.27 SEGURANÇA PATRIMONIAL ................................................................................. 42 

4.6.28 MEDICINA OCUPACIONAL ..................................................................................... 42 

4.6.29 HIGIENE E LIMPEZA ............................................................................................... 42 

4.6.30 JARDINAGEM .......................................................................................................... 42 

4.6.31 ROUPARIA ............................................................................................................... 43 

4.6.32 CONTROLE E PRAGAS .......................................................................................... 43 

4.7 COMISSÕES .................................................................................................................... 43 

4.7.1 Comissão de Revisão de Prontuários ...................................................................... 43 

4.7.2 Comissão de Ética Médica ....................................................................................... 43 

4.7.3 Comissão de Controle de Infecção Ambulatorial ..................................................... 43 



 
 
 

 
Plano de trabalho para o gerenciamento do AME Itapevi [4] 

 

4.7.4 Comissão de Ética de Enfermagem ......................................................................... 43 

4.7.5 Comissão de Humanização ..................................................................................... 43 

4.7.6 Comissão de Sustentabilidade ................................................................................. 44 

4.8 PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE ........................................................................ 44 

4.9 INDICADORES ................................................................................................................. 44 

4.10 SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) e PESQUISAS DE SATISFAÇÃO ............... 45 

4.11 GERENCIAMENTO DE RISCOS ..................................................................................... 46 

4.12 MANUAL DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS .............................................................. 47 

4.13 CUSTEIO .......................................................................................................................... 48 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Plano de trabalho para o gerenciamento do AME Itapevi [5] 

 

 

INTRODUÇÃO 

Considerando a necessidade de implementação de políticas públicas que 

venham priorizar a prestação de atendimento devendo garantir todas as 

manobras de sustentação da vida e com condições de dar continuidade à 

assistência. 

Considerando a necessidade de implantação de processos que contribuem 

com a melhoria na integração das diferentes áreas e setores, buscando corrigir 

falhas e que a organização dos processos representa a redução de desperdícios 

e processos eficazes e seguros no atendimento garantem a continuidade do 

atendimento do paciente. 

Apresentamos a proposta técnica da Fundação do ABC para atuação em 

Gestão Compartilhada nas atividades de atendimento especializado, apoiando a 

atenção primária no AME Itapevi que propõe o gerenciamento de processos, 

pessoas, materiais e equipamentos através de uma metodologia que visa a 

humanização, otimização de recursos e a satisfação do paciente. A Fundação do 

ABC conta ainda com toda a expertise em administração de ambulatórios 

médicos e também o conhecimento da Faculdade de Medicina do ABC, no 

desenvolvimento nas áreas de ensino, pesquisa técnico-cientifica e educação 

permanente. 

1 CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO 

 

O Município de Itapevi, está localizado na Região de Saúde Rota dos 

Bandeirantes, conhecido como RRAS 05, sendo composta por sete municípios: 

Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana 

de Parnaíba, com uma população total de 1.835.869 habitantes (IBGE/SEADE 

2015). É a terceira maior população da Região Metropolitana de São Paulo, 
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portanto na área de abrangência do Departamento Regional de Saúde da Grande 

São Paulo – DRS1. O Município de Itapevi propriamente dito tem a população de 

223.404 habitantes, segundo o mesmo levantamento. 

 

1.1 POPULAÇÃO DE ABRANGÊNCIA E REFERÊNCIA PARA O AME 
ITAPEVI 

 

Mapa da Região Metropolitana de Saúde de São Paulo 
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1.2 REDE DE SERVIÇO – NOS DIVERSOS PONTOS DE ATENÇÃO  
 

TIPO 
EQUIPAMENTO 

DE SAÚDE 
BARUERI CARAPICUIBA ITAPEVI JANDIRA OSASCO 

PIRAPORA 
DO BOM 
JESUS 

SANTANA 
DO 

PARNAÍBA 

CAPS 3 3   1 2   3 

Centro de 
Saúde/UBS 

16 12 12 9 35 5 8 

Clínica/Centro 
Especialidade 

4 3 1 2 12   3 

Consultório 3             

Hospital 
Especializado 

        1     

Hospital Geral 1 2 1 1 2   1 

Policlinica   2 1 1 2   1 

Pronto 
Atendimento 

      1 4 1 1 

P Socorro 
Especializado 

2             

PS Geral 2 2 3   3     

SADT 1       1     

Unidade Mista   1           

Unid Móvel Pré-
Hosp Urg 

        1 1   

Unid Móvel 
Terrestre 

  1 1 1 1     

TOTAL 32 26 19 16 64 7 17 
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2 FUNDAÇÃO DO ABC 
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2.1 INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA FUNDAÇÃO DO ABC 
 

 

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC 

CNPJ: 57.571.275/0001-00 

Atividade Econômica: Atividades de atendimento hospitalar 

Endereço: Avenida Lauro Gomes, nº2000, Bairro Sacadura Cabral 

Cidade:  Santo André UF: SP 

CEP:  09060-870 DDD/Telefone: (11) 2666-5400 

E-mail: fuabc@fuabc.org.br 

 

2.1.1 RESPONSÁVEIS 

 

Responsável pela Instituição: Luiz Mario Pereira de Souza Gomes 

CPF: 080.134.348-85 RG: 

15355900 

Órgão Expedidor: SSP SP 

Cargo: Presidente Função: Presidente  

Endereço: Avenida Lauro Gomes, nº2000, Bairro Sacadura Cabral 

Cidade: Santo André UF: SP 

CEP 09060-870 Telefone: 2666-5400 

 

 

Diretor Clínico: Shiguero Harada 

CPF: 607.253.898-34 RG: 3.926.107 Órgão Expedidor: SSP SP 

Cargo: Diretor Clínico Função: Diretor Clínico 

Endereço: Avenida Lauro Gomes, nº2000, Bairro Sacadura Cabral 

Cidade: Santo André UF: SP 

CEP 09060-870 Telefone: 2666-5400 
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2.2 HISTÓRICO INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DO ABC 

 

Caracterizada como pessoa jurídica de direito privado, qualificada como 

Organização Social de Saúde e entidade filantrópica de assistência social, saúde 

e educação, a Fundação do ABC foi criada em 1967 com intuito de viabilizar uma 

faculdade de medicina no Grande ABC. Foi instituída como fundação sem fins 

lucrativos pelos três municípios do ABC Paulista – Santo André, São Bernardo do 

Campo e São Caetano do Sul. É declarada instituição de Utilidade Pública nos 

âmbitos federal e estadual e na cidade-sede de Santo André através do registro 

CMC nº 132.124-1 (PMSA). Em 2007 foi reconhecida como Entidade Benemérita 

pelas Câmaras de Vereadores de São Bernardo e São Caetano e, em 2009, pela 

Câmara de Santo André. 

Com sede e foro na cidade de Santo André, a Faculdade de Medicina do 

ABC foi autorizada a funcionar pelo Decreto Federal N.64.062, de 5 de fevereiro 

de 1969, e reconhecida pelo Decreto Federal N.76.850, de 17 de dezembro de 

1975, publicado no Diário Oficial da União em 19 de dezembro de 1975. Primeira 

mantida da Fundação do ABC, a FMABC abriga hoje nove cursos de graduação 

na área de Ciências da Saúde: Medicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Terapia Ocupacional, Nutrição, Gestão em Saúde Ambiental, Tecnologia em 

Gestão Hospitalar e Tecnologia em Radiologia. Tem como missão promover o 

ensino, a pesquisa, a assistência e a extensão segundo critérios de excelência 

acadêmica. 

Prestes a completar 50 anos de tradição, a escola realizou um antigo 

sonho no final de 2017, quando foi aprovada como centro universitário. Conforme 

resultado emitido pelo Ministério da Educação (MEC), a FMABC obteve nota 

máxima 5 no processo de credenciamento. Com validade de cinco anos, a 

habilitação foi publicada pelo Ministério da Educação, na edição de 12 de 

novembro de 2018 do Diário Oficial da União, formalizando o Centro Universitário 

Saúde ABC. 

Com o passar dos anos, a Fundação do ABC começou a ser encarada 

como parceira estratégica das prefeituras do Grande ABC para a gestão e 
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assistência em saúde. Com o braço de ensino da Faculdade de Medicina do ABC, 

hoje a Fundação do ABC está a frente de diversas unidades de saúde 

denominadas mantidas – modelo em que a gestão plena dos equipamentos está 

a cargo da FUABC, tanto na área administrativa como na clínica, sob diretrizes 

pré-estabelecidas pelo parceiro (Município ou Governo do Estado ou outro Ente 

Federativo). 

A Fundação do ABC encerrou 2017 com total de 21.431 funcionários diretos e 

receita de R$ 2.305.762.608,00 (Dois bilhões,trezentos e cinco 

milhões,setecentos e  sessenta e dois mil e seiscentos e oito reais) . É 

mantenedora de 16 hospitais e 3 AMEs (Ambulatórios Médicos de 

Especialidades), além da Faculdade de Medicina do ABC e de uma Central de 

Convênios, que atua por meio de contratos de gestão e convênios. 

Criada em 2007 para prestar serviços relacionados a necessidades 

específicas em saúde, a Central de Convênios é hoje a maior unidade da 

Fundação do ABC. Conta com mais de 7.500 funcionários diretos, que atuam 

tanto na assistência à saúde da população quanto nas áreas administrativas e de 

serviços gerais de UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), UBSs (Unidades 

Básicas de Saúde), PID (Programa de Internação Domiciliar), CAPS (Centro de 

Atenção Psicossocial), PSF (Programa de Saúde da Família) e SAMU (Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência), entre outros. 

Entre as parcerias mais recentes, a Fundação do ABC assumiu em 2014 a 

gestão de três equipamentos estaduais: o Centro Hospitalar do Sistema 

Penitenciário (CHSP), na Capital, o Hospital Estadual de Francisco Morato “Prof. 

Carlos da Silva Lacaz”, e o Instituto de Infectologia Emílio Ribas II do Guarujá. Em 

2015, incorporou três unidades em Guarulhos: Policlínica do Jardim Maria Dirce, 

Policlínica do Jardim Paraíso e UPA do Jardim São João Lavras. No mesmo ano, 

iniciou parcerias com as prefeituras de Mogi das Cruzes e de São Paulo, na 

região de São Mateus. Em janeiro de 2016 teve início a gestão da UPA Central de 

Santos. Em julho de 2017, assumiu o programa de Estratégia de Saúde da 



 
 
 

 
Plano de trabalho para o gerenciamento do AME Itapevi [12] 

 

Família (ESF) de Itatiba, que engloba 20 equipes de ESF e duas equipes do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

Em agosto de 2018, a FUABC sagrou-se vencedora do chamamento 

público do município de Mogi das Cruzes para a prestação de serviços no Pronto 

Atendimento e UBS do Jardim Universo e no Pronto Atendimento Jundiapeba, 

assim como no Centro de Detenção Provisória de Mogi das Cruzes, Serviço de 

Apoio e Diagnose (exames radiológicos de urgência e emergência nas unidades 

de saúde Jardim Universo, Jundiapeba e Pró-Criança), e Serviço de Imagem 

(tomografia computadorizada na unidade de saúde Vila Suissa). 

 

2.2.1 Unidades sob gestão da FUABC 
 

 Faculdade de Medicina do ABC 

 Hospital Estadual Mário Covas de Santo André 

 Hospital da Mulher de Santo André 

 AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Santo André 

 AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Mauá 

 AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Praia Grande 

 Complexo de Saúde de Mauá / Hospital Nardini 

 Complexo Hospitalar de São Bernardo 

(Hospital Anchieta, Hospital Municipal Universitário, Hospital Municipal de 

Clínicas José Alencar e Hospital e Pronto-Socorro Central) 

 Complexo Hospitalar de São Caetano 

(Hospital Márcia Braido, Hospital Maria Braido, Hospital de Emergências 

Albert Sabin, UPA Engenheiro Julio Marcucci Sobrinho, Hospital São 

Caetano, Hospital Euryclides de Jesus Zerbini e Complexo Municipal de 

Saúde) 

 Instituto de Infectologia Emílio Ribas II do Guarujá 

 Hospital Estadual de Francisco Morato “Prof. Carlos da Silva Lacaz” 

 Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário (CHSP) 

 Contrato de Gestão São Mateus/SP. 
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 Central de Convênios 

(Gerência dezenas de planos de trabalho específicos, entre os quais UPAs 

em Santo André, São Bernardo, Guarulhos, Mogi das Cruzes e Santos) 

2.2.2 Responsabilidade Corporativa 

 

Com perfil filantrópico e dedicada integralmente ao ensino, pesquisa, 

gestão e à assistência à saúde, a Fundação do ABC disponibiliza praticamente 

100% da capacidade instalada a serviço do SUS (Sistema Único de Saúde). 

Presta atendimento à população a partir de parcerias com o Governo do Estado 

de São Paulo e Municípios, para a gestão compartilhada e convênios em diversas 

unidades nos municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, 

Guarulhos, Itatiba, Francisco Morato, São Paulo e Mogi das Cruzes, além de 

Praia Grande, Santos e Guarujá. 

  

Anualmente, a rede FUABC realiza mais de 5 milhões de consultas e 

atendimentos. Além disso, são 9 milhões de exames e procedimentos, 81 mil 

cirurgias e 111 mil internações. 

A participação efetiva da FUABC nos campos da educação e da saúde dos 

três municípios instituidores e das demais cidades que compõem a rede de 

atuação demonstra-se pela qualidade do atendimento oferecido à comunidade. 

Os serviços promotores, preventivos e orientadores para a saúde da população 

são diversos e abrangem mais de 30 especialidades médicas, sem contar as 

áreas não médicas, como enfermagem, terapia ocupacional, nutrição e 

fisioterapia. Já a integração social se faz presente nos vários mutirões gratuitos 

de saúde e em diversas parcerias firmadas com o Poder Público, que se efetivam 

por meio de contratos de gestão, convênios e planos de trabalho específicos. 

 

2.2.3 Qualidade e Reconhecimento 

 

A qualidade na gestão, na assistência à saúde, no ensino e na pesquisa 

tem conferido à Fundação do ABC inúmeras premiações e homenagens. As 
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distinções não são importantes apenas pelo valor simbólico, mas porque 

reproduzem a preocupação permanente da FUABC e das unidades mantidas em 

oferecer a melhor assistência à população, valorizar a excelência na formação de 

profissionais de saúde e andar de braços dados com a pesquisa científica. 

Entre as homenagens públicas mais marcantes está o diploma Mérito da Saúde, 

outorgado em 2004 pela Assembleia Legislativa de São Paulo e que distingue os 

serviços prestados no Grande ABC pela FUABC e Hospital Estadual Mário Covas 

como hospital-referência. 

O reconhecimento pela atuação incondicional da FUABC sobre o tripé 

ensino-assistência-pesquisa pode ser medido pelos títulos de Entidade 

Benemérita concedidos pelas Câmaras de Vereadores de São Bernardo e São 

Caetano em sessões solenes em outubro de 2007, por ocasião da comemoração 

de quatro décadas de atividades da Fundação do ABC. Igual reconhecimento foi 

feito pela Câmara de Vereadores de Santo André, em março de 2009. 

Servir à população mais necessitada, sobretudo usuários do Sistema Único 

de Saúde, é ação que pauta FUABC-FMABC desde as origens. Foi com base 

nessa filosofia que em 2007 foram contempladas com o Prêmio Capella Áurea 

pelo Instituto Capella Áurea e Jornal ABC Repórter, que elegem instituições e 

profissionais dedicados a causas sociais. A trajetória da FUABC também rendeu 

1º lugar no Prêmio CONASS de Jornalismo, promovido pelo Conselho Nacional 

de Secretários de Saúde. Essa instância reúne todos os representantes estaduais 

e o mérito da homenagem foi destacar grandes ações em favor da saúde pública. 

Braço de ensino que irradia a missão de educação, assistência e pesquisa 

da FUABC, a Faculdade de Medicina do ABC foi classificada dois anos 

consecutivos entre “Os Mais Admirados do Brasil” no ranking da Análise Editorial, 

figurando com ambulatórios e professores nos anuários de Saúde dos “Mais 

Admirados” de 2008 e 2009. 

Referência em neonatologia em São Bernardo, o HMU (Hospital Municipal 

Universitário) recebeu em 2008 o Prêmio Prof. Abrahão Berezin pelo melhor 

trabalho científico, em estudo com recém-nascidos abaixo de 1,5 kg que 

utilizaram o Banco de Leite Humano do hospital. O HMU também foi premiado no 
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XV Encontro Internacional de Neonatologia da Santa Casa de São Paulo, quando 

disputou com 15 concorrentes. 

Um dos trabalhos destacados do HMU, aliás, é o incentivo ao aleitamento 

materno e os cuidados diferenciados com o recém-nascido de baixo peso. Essas 

iniciativas renderam à instituição, em 2000, o prêmio Experiências Exitosas em 

Saúde do CONASS. O HMU também foi pioneiro no Grande ABC na obtenção da 

certificação Iniciativa Hospital Amigo da Criança. O título foi outorgado em 2003 

pela Unicef-OMS (Fundo das Nações Unidas para a Infância / Organização 

Mundial da Saúde) pelo cumprimento dos 10 requisitos fixados para ações de 

incentivo ao aleitamento materno. Também o Hospital Estadual Mário Covas 

marcou feito inédito ao ser o primeiro centro médico a receber em Santo André, 

em 2005, o título de “Amigo da Criança” – uma aspiração do HEMC desde a 

inauguração do Departamento Materno-Infantil, em 2002. Já o Hospital da Mulher 

de Santo André conquistou a honraria em 2012. 

Um dos certificados mais importantes, que expressa com fidelidade a 

preocupação com o bom atendimento, respeito ao paciente e valorização dos 

recursos humanos, é o CQH (Programa de Controle de Qualidade do 

Atendimento Médico-Hospitalar), vinculado à Associação Paulista de Medicina 

(APM) e ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 

(CREMESP). Foi conquistado em 2006 pelo Hospital Estadual Mário Covas. 

Também é do “Mário Covas” importante homenagem às ações que a 

Fundação do ABC desenvolve em favor da comunidade. O HEMC obteve 1º lugar 

na categoria “Atendimento ao Cliente” do Prêmio Ideia Saudável, iniciativa da 

Secretaria de Estado da Saúde que reconhece e apoia projetos inovadores em 

benefício da população. Entre os 44 trabalhos inscritos na categoria em 2007, o 

hospital se destacou com “Comunicação Inclusiva: Humanização no Atendimento 

aos Deficientes Surdos e aos Deficientes Visuais”. Em 2011, o trabalho de 

Comunicação Inclusiva esteve novamente em destaque e rendeu prêmio de 

“Ações Inclusivas para Pessoas com Deficiência”, oferecido pela Secretaria dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. 

Parceria entre Governo do Estado e Fundação do ABC, o Ambulatório 
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Médico de Especialidades (AME) de Santo André recebeu em 2013 certificação 

diamante da empresa 3M na área de esterilização de materiais médico-

hospitalares. Trata-se do maior nível de excelência da categoria, cuja 

classificação passa pelos selos bronze, prata e ouro antes de atingir o patamar 

diamante. 

Também em 2013, o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, em Mauá, 

conquistou o prêmio do Governo do Estado “Amigo do Meio Ambiente - AMA”. Em 

edições anteriores, a honraria foi entregue duas vezes ao Hospital Estadual Mário 

Covas (2009 e 2010), ao Hospital da Mulher de Santo André (2010) e à própria 

mantenedora, a Fundação do ABC (2012), pelo programa de Oficina de 

Reciclagem para adolescentes em tratamento no Ambulatório de Hebiatria. Em 

2016, dois serviços da FUABC foram premiados com o selo AMA: o AME Santo 

André e o contrato de gestão São Mateus/SP. Em 2017 foi a vez do Instituto de 

Infectologia Emílio Ribas II, do Guarujá, e em 2018 o Centro Hospitalar do 

Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo esteve entre os vencedores. 

Desde 2013, quando aderiu ao Projeto Hospitais Saudáveis (PHS), o 

Hospital Nardini tem suas iniciativas sustentáveis premiadas anualmente no 

Seminário Hospitais Saudáveis (SHS). Entre as ações desenvolvidas estão 

descarte correto de lâmpadas fluorescentes, controle interno da qualidade da 

água, reciclagem de resíduos gerados por obras internas e de dejetos ferrosos de 

infraestrutura, assim como a substituição de lâmpadas fluorescentes por 

lâmpadas LEDs e a elaboração do Plano de Educação Ambiental. 

Já o Banco de Leite Humano do Hospital da Mulher de Santo André 

recebeu em 2013 certificação de excelência na Categoria Ouro – o nível mais 

elevado de qualidade em assistência – do Programa Ibero-Americano de Bancos 

de Leite Humano (IberBLH), desenvolvido pelo Ministério da Saúde e pela 

Fundação Oswaldo Cruz. No ano seguinte, em 2014, e também em 2017, o 

Hospital Municipal Universitário de São Bernardo recebeu a honraria. 

Em 2015 foram mais duas premiações. O Hospital da Mulher de Santo 

André foi o único equipamento em todo Estado de São Paulo a receber o Prêmio 

Dr. Pinotti de Hospital Amigo da Mulher. O reconhecimento é feito pela Câmara 
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dos Deputados, concedido às instituições com atuação destacada na promoção, 

acesso e qualificação dos serviços de saúde da mulher. Já o Hospital Nardini de 

Mauá foi um dos vencedores do programa Connected To Care, da indústria 

química alemã BASF, ao apresentar projeto para criação de fonte de energia 

elétrica alternativa para o abastecimento do hospital. 

Em 2016, com apenas um ano de parceria com a FUABC, o contrato de 

gestão São Mateus foi duplamente premiado. Em dezembro, a equipe da 

AMA/UBS Integrada Jardim São Francisco conquistou primeiro lugar por projeto 

na categoria “Integração AMA e UBS” do prêmio Desafio Mais Saúde na Cidade, 

da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Já o trabalho “Programa PAI, 

reabilitando idosos em São Mateus”, foi selecionado entre as 12 melhores 

experiências nacionais na primeira edição do “Mapeamento de Experiências de 

Excelência no Cuidado à Pessoa Idosa no Contexto Domiciliar”, promovido pelo 

Ministério da Saúde, e representou o Brasil em congresso internacional realizado 

no Peru. No ano seguinte, o PAI de São Mateus recebeu nova premiação do 

Ministério da Saúde, desta vez pelo trabalho “Do tédio e tristeza à recuperação da 

alegria de viver”, sobre a recuperação da autoestima e da qualidade de vida dos 

idosos. Em novembro de 2018 veio o terceiro prêmio consecutivo, por projeto 

responsável pelo desenvolvimento de suplemento alimentar destinado a idosos 

com sarcopenia – quadro de desnutrição que leva a importante perda de massa 

muscular. 

 

Em 2017, a Fundação do ABC mantenedora recebeu premiação do projeto 

Líderes da Saúde, na categoria filantropia, promovido pelo Grupo Mídia. No 

mesmo ano, o Hospital e Pronto-Socorro Central (HPSC) de São Bernardo 

conquistou dois prêmios na 15ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas 

em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (Expoepi) – iniciativa do 

Ministério da Saúde. 

Em 2018, a Faculdade de Medicina do ABC foi reconhecida com o selo de 

acreditação do Conselho Federal de Medicina (CFM), referente ao Sistema de 

Acreditação de Escolas Médicas, o Saeme. A certificação atesta a qualidade da 
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formação oferecida aos recém-graduados em Medicina sob diversos aspectos, 

como qualidade da gestão, projeto pedagógico, programa educacional, corpo 

docente, discente e infraestrutura. No mesmo ano, a FMABC firmou parceria com 

a multinacional IQVIA - The Human Data Science, que certificou o Centro de 

Pesquisa Clínica da escola com o selo de qualidade ‘Prime Site’. A IQVIA é uma 

das maiores fontes de dados de saúde com curadoria do planeta, detentora de 

50% do mercado de pesquisa clínica mundial. 

Também em 2018, o Hospital Estadual Mário Covas comemorou a 

conquista de nova certificação de qualidade. A unidade foi “Acreditada com 

Excelência”, em nível 3, pela entidade não governamental Organização Nacional 

de Acreditação (ONA). Já o Hospital Municipal Universitário de São Bernardo foi 

reconhecido com a “Acreditação Plena”, o selo ‘ONA 2’. No final do ano, o Banco 

de Leite Humano do Hospital da Mulher de Santo André conquistou 

credenciamento junto à Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano e recebeu 

certificação reconhecendo que atende as necessidades estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde na promoção da saúde da mulher e da criança. 

 

2.3 EXPERTISE EM GESTÃO DE AMBULATÓRIOS MÉDICOS DE 

ESPECIALIDADES 

 

A fundação do ABC administra 3 AMES no estado de São Paulo e é 

reconhecida pela excelência deste trabalho. 

Pesquisa de satisfação realizada pela Secretaria de Estado da Saúde 

mostra que os AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) do Governo do 

Estado têm altos índices de aprovação dos pacientes e usuários. A média geral 

das mais de 50 unidades de todo o Estado em 2016 foi de 96,7% de aprovação. 

As três unidades administradas pela Fundação do ABC estão entre as mais bem 

avaliadas. Em Mauá, a satisfação apurada no período foi de 98%. Em Praia 

Grande chegou a 97,6% e, em Santo André, foi de 96,3%.  

A média dos AMEs da FUABC foi de 97,3%, ou seja, acima do índice geral 

de aprovação apurado pelo Estado. A pesquisa avaliou seis quesitos: espaço 
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físico, atendimento da recepção, atendimento da equipe médica e da equipe de 

enfermagem, atendimento de outros profissionais e ambulatório. Os números 

divulgados correspondem ao ano de 2016 e foram coletados junto aos pacientes 

e usuários das unidades.  

 

2.3.1 AME MAUÁ 

 

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Mauá é referência para 

atendimento médico de média complexidade à população da microrregião do 

Grande ABC composta pelos municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande 

da Serra, além de também atender aos municípios de Santo André, São 

Bernardo, São Caetano e Diadema. 

Inaugurado em 2011, o equipamento da Secretaria de Estado da Saúde 

funciona em prédio com dois pavimentos e um anexo operacional, totalizando 

3.200 metros quadrados de área construída. A unidade conta com 17 consultórios 

médicos e 4 não médicos, 2 salas de curativo, laboratório clínico, 6 salas de 

espera, sala de observação, 4 salas de exames de métodos diagnósticos, posto 

de enfermagem e Central de Material e Esterilização (CME), entre outros 

espaços. 

Localizado na região central de Mauá, o AME tem fácil acesso via 

transporte público viário ou trem, com várias estações de embarque e 

desembarque nas proximidades. 

O quadro de especialidades médicas do AME Mauá conta com as áreas de 

alergologia, neurologia, cardiologia, oftalmologia, dermatologia, ortopedia, 

endocrinologia, urologia, gastroclínica e nefrologia. As áreas não médicas 

atendidas são enfermagem, psicologia e fisioterapia. A unidade também realiza 

pequenas cirurgias ambulatoriais, assim como exames de diagnóstico e terapia, 

entre os quais endoscopia, ecodopplercardiograma, eletrocardiograma, 

eletroneuromiografia, teste ergométrico, holter, MAPA, eletroencefalografia, 

urodinâmica, ultrassonografia simples e com doppler, tomografia de coerência 
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óptica, retinografia, topografia, microscopia especular de córnea, 

angiofluoresceinografia, biometria e campimetria computadorizada. 

 

2.3.2 AME PRAIA GRANDE 

Inaugurado em agosto de 2009 pelo Governo do Estado, o AME – 

Ambulatório Médico de Especialidades de Praia Grande está sob gestão da 

Fundação do ABC desde o primeiro dia de funcionamento. Instalada na Vila 

Mirim, a unidade é referência em serviços de média complexidade para sete 

municípios no Litoral Sul, beneficiando cerca de 1 milhão de moradores. 

O AME-PG realiza anualmente diversos treinamentos, capacitações e 

atividades de integração direcionadas aos funcionários. Trata-se de esforço 

coletivo, cujo objetivo é o aprimoramento profissional permanente e a manutenção 

do clima organizacional favorável, que refletem diretamente na melhoria do 

atendimento aos usuários. 

A unidade em Praia Grande conta com mais de 20 especialidades à 

disposição da população e cerca de 20 tipos de exames, além de pequenas 

cirurgias. Também oferece serviço ambulatorial composto por primeira consulta, 

interconsulta, retornos, procedimentos terapêuticos não médicos, cirurgias 

ambulatoriais e SADT – Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico interno e 

externo. 

A unidade foi selecionada, em 2017, como referência na Baixada Santista 

para diagnóstico de recém-nascidos com microcefalia – malformação congênita 

que afeta o desenvolvimento e o crescimento normais do cérebro. O AME-PG 

recebeu da Secretaria de Estado da Saúde equipamento destinado a realização 

do exame BERA, que identifica o potencial auditivo de crianças com até dois 

meses. As vagas são disponibilizadas diariamente para os municípios agendarem 

as consultas dos bebês. 
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Após identificação do excesso de demanda, a unidade também tornou-se 

referência na Baixada Santista para realização de pequenas cirurgias de mão. 

Antes, os usuários da região eram encaminhados para a Universidade Federal de 

São Paulo (Unifesp), na Capital. Apesar da baixa complexidade dos casos, 

pacientes frequentemente eram encaminhados à unidade com sintomas e 

diagnósticos parecidos. Alegavam, em geral, dores e limitação dos movimentos. 

Após análise, a diretoria decidiu absorver a demanda e incluiu o serviço no 

orçamento, sem onerá-lo. Todos os pacientes são submetidos a sessões de 

fisioterapia e acompanhamento ambulatorial. 

A atual gestão também revolucionou ao disponibilizar na unidade um 

tratamento alternativo de varizes, denominado escleroterapia com espuma. Entre 

as principais vantagens do método é ser indolor, sem anestesia e sem internação. 

A técnica consiste em injetar nas veias medicamento em forma de espuma 

(polidocanol), capaz de secar os vasos com má circulação do sangue. A prática 

foi aprovada em 2017 pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 

no SUS (CONITEC), do Ministério da Saúde, para utilização em serviços públicos 

de Saúde do País. 

CAMPANHAS 

Além de consolidar avanços assistenciais, a unidade organiza diversas 

atividades de humanização relacionadas à segurança da saúde de funcionários e 

pacientes. Anualmente são feitos eventos alusivos a campanhas de vacinação 

contra a gripe, prevenção de diabetes, arrecadação de leite e também sobre o 

Outubro Rosa (prevenção do câncer de mama) e Novembro Azul (combate ao 

câncer de próstata). As equipes também promovem cursos de primeiros socorros 

e para formação da brigada de incêndio, treinamentos motivacionais, campanhas 

de agasalho e aulas de Libras (Língua Brasileira de Sinais). 

A unidade em Praia Grande conta com mais de 15 especialidades médicas 

e não médicas à disposição da população e cerca de 20 tipos de exames, além 
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de pequenas cirurgias. A estrutura conta com centro cirúrgico, sala de 

recuperação pós-anestésica, 25 consultórios, salas de medicação/exames, entre 

outras áreas. 

2.3.3 AME SANTO ANDRÉ 

Gerido pela Fundação do ABC desde a inauguração em 2010, o 

Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santo André oferece 17 

especialidades, 22 tipos de exames e Hospital Dia para cirurgias de baixa e média 

complexidade. O centro cirúrgico ocupa todo o quarto andar, reunindo três salas 

de cirurgia, duas salas de observação (masculino e feminino) com seis leitos cada 

e sala de observação rápida para procedimentos oftalmológicos, além da CME 

(Central de Materiais e Esterilização). 

Ao todo são 19 consultórios e mais de 26 salas de apoio para o 

atendimento de especialidades como cardiologia, ortopedia, mastologia, 

oftalmologia, otorrinolaringologia, ginecologia, endocrinologia, dermatologia, 

anestesiologia, gastroenterologia, proctologia e urologia, além das áreas de 

cirurgia vascular, cirurgia geral e cirurgia plástica. 

Outro destaque da unidade é o Centro de Reabilitação para atendimentos 

em fisioterapia e nutrição. O equipamento de saúde também conta com salas de 

coleta para exames laboratoriais e realiza exames de tomografia, raio-x, 

mamografia, densitometria óssea, prova de função pulmonar, ultrassonografia, 

colposcopia, colonoscopia, endoscopia, audiometria, eletroencefalograma, 

ecodopplercardiograma/vascular, mapa, holter, teste ergométrico, 

nasofibroscopia, retinografia, paquimetria, topografia e biometria. 

Instalado em área de 5,2 mil metros quadrados, o prédio de 6 pavimentos – 

sendo o térreo e mais cinco andares – está localizado na Vila Luzita e foi cedido 

pela Prefeitura, que também arcou com investimentos em obras e manutenção. 

Ao Governo do Estado coube equipar todo o complexo, assim como repassar o 

custeio mensal. A gerência clínica-administrativa está a cargo da Fundação do 
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ABC, que também é parceira do Estado de São Paulo em outras unidades de 

saúde. 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Atender aos clientes de referência do Ambulatório Médico de Especialidade 

(AME) do município de Itapevi e RRAS 5 – Rota dos Bandeirantes, para a 

realização de consultas e exames de algumas especialidades médicas, criando 

uma rede de referência regional com alta resolubilidade. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ampliar a rede de serviços de média complexidade voltada para o Sistema 

Único de Saúde na microrregião de Itapevi; 

 Desenvolver atividades visando à capacitação dos recursos humanos, de 

acordo, com as diretrizes da Secretaria de Estado da Saúde; 

 Promover a interação da rede de assistência básica, especializada e 

hospitalar nas microrregiões de saúde de Itapevi; 

 Racionalizar e melhorar a qualidade da assistência, com pronta 

resolubilidade, ou seja, ser resolutivo dentro do menor tempo possível; 

 Implantar as ações e atividades, de acordo com as linhas de cuidado 

definidas, considerando o risco e a prevalência das diversas patologias e o 

fluxo de referência e contra referência; 

 Garantir atendimento à população com qualidade, seguindo os princípios 

de humanização; 
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 Realizar matriciamento da rede de atenção dos municípios de referência. 

4 PERFIL DA UNIDADE 

4.1  
 
UNIDADE 

Endereço: Av. Presidente Vargas, 215 - Jardim Nova Itapevi - Itapevi / SP - CEP 
06694-000. 
Horário de Funcionamento: 07h às 19h. Segunda-feira à Sexta-feira. 

 
ÁREA 

Terreno: 2.310,41m² 
Construção: 2.310,41m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALAÇÕES 
FÍSICAS: 

Estrutura Física: 
Pavimento Anexo Superior: Diretoria Executiva, Gerência Médica, Gerência 
Assistencial, Assistência Médica e SCIA, Secretaria, Sala de Reunião, Banheiros
 Gerência Masculino  e  Feminino, 
 Recursos Humanos,  Copa Administrativa, Estoque, 
 Financeiro,  Sala de Treinamentos, Faturamento, 
Supervisão Administrativa, Qualidade e Comunicação, Central de Agendas
 e Call  Center, Copa de Colaboradores, Vestiários 
Masculino e Feminino, Tecnologia da Informação, Servidor, Almoxarifado, Salinha 
do RH, Manutenção e Engenharia Clínica, Conforto, Segurança Patrimonial e 
DML. Pavimento Anexo Inferior: 16 Consultórios (Médico e Não Médico), 
Recepção de Reabilitação, Farmácia, Banheiro PCD, Banheiros Masculino e 
Feminino, DML, Documentação e Pesquisa, Recepção de Agendamento, 
Laboratório de Coleta, Recepção Coleta, Banheiro Unissex, Posto de 
Enfermagem, Diluição e Banheiro Funcionário. 
Segundo Pavimento: 8 Consultórios (Médico), Recepção de Apoio, DML, 
Banheiros Masculino e Feminino, Posto de Enfermagem, Banheiro PCD, Expurgo, 
CME Preparo/Arsenal, CAM - Central de Material de Apoio, Centro Cirúrgico e 
Sala de Recuperação. 
Primeiro Pavimento: 9 Consultórios (Médico, Não Médico e Depósito), Recepção 
Serviço Social, Liderança Atendimento, Sala de Curativo, Supervisão de 
Atendimento, Sala Adm. Enfermagem, Banheiros Masculino e Feminino, Banheiro 
PCD, Banheiros Funcionário Masculino e Feminino, Posto de Enfermagem, 
Supervisão de Enfermagem, Raio- x, Câmara Clara/Escura, Sala Laudos 
Radiologia, Liderança Hotelaria e DML. 
Pavimento Térreo: 8 Consultórios (Médico e Exame), Liderança Atendimento, 
Recepção Central – Consultas, Central de Laudos, DML, Banheiros Masculino e 
Feminino, Banheiro PCD, Banheiros Funcionário Masculino e Feminino, CAM - 
Central de Material de Apoio, Recepção Central – Exames, Posto de Enfermagem, 
Serviço de Atendimento ao Usuário, Balcão de Informações e Sala Liderança. 
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TIPO 
ATENDIMENTO 

Especialidades Médicas: Acupuntura, Alergologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, 
Cirurgia Vascular, Dermatologia, Endocrinologia, Endocrinologia Infantil, 
Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, Infectologia, Mastologia, Neurologia, 
Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pré Natal de Alto Risco, Proctologia, 
Reumatologia e Urologia. 
Especialidades Não Médicas: Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Nutrição, Psicologia e Serviço Social. 
 
Serviço de Apoio Diagnóstico: Exames de Fonoaudiologia (Audiometria, 
Emissões Otoacústicas e Potencial Evocado - Bera), Exames de Oftalmologia 
(Mapeamento de Retina, Teste Ortóptico, Potencial de Acuidade Visual – PAM, 
Topografia Corneana, Biometria Ultrassônica, Paquimetria e Campimetria Visual), 
Colonoscopia, Colposcopia e Vulvoscopia, Densitometria Óssea, Ecocardiografia 
(Ecodoppler), Eletrocardiograma (ECG), Eletroencefalograma (EEG), 
Eletroneumiografia, Endoscopia Digestiva Alta (EDA), Espirometria (Prova de 
Função Pulmonar), Holter, Mapa, Mamografia, Nasofibroscopia, Otoneurológico, 
Radiografia Simples, Retossigmoidoscopia, Teste Ergométrico, Teste Urodinâmico 
(Estudo Urodinâmico e Urofluxometria), Ultrassonografia e Ultrassonografia 
Doppler. 

 
 
PRODUÇÃO 
ESTIMADA 

Consulta Médica/Mês: 6.160 Consultas* 
Consulta Não Médica/Mês: 930 Consultas* 
 Procedimentos Terapêuticos/Mês: 1.633 Sessões*  
Cirurgias Ambulatoriais  
CMA (MAIOR): 100 Cirurgias*  
Cirurgias Ambulatoriais cma (menor): 260 Cirurgias* 
Exames de Apoio ao Diagnóstico Externo/Mês: 1.400 Exames 

 

 

4.2 CONSULTAS MÉDICAS E PRODUÇÃO 
 

A equipe médica atuará no acompanhamento integral e contínuo dos usuários 

ambulatoriais e terá suas ações supervisionadas por uma direção médica que 

supervisionará as decisões sobre diagnóstico e tratamento.  

O médico atuará de acordo com as normas definidas no regimento do Corpo 

Clínico e desenvolverá suas ações baseadas em protocolos clínicos e suas ações 

serão auditadas através do prontuário que deverá conter todos os atendimentos 

realizados de forma completa, legível e assinado com a respectiva identificação. 

A assistência será focada na integralidade do atendimento ao paciente com 

procedimentos voltados para a continuidade de cuidados, dentro das linhas de 

cuidado instituídas pelo município.  

O Regimento do Corpo Clínico, os manuais de normas, rotinas e 

procedimentos (POP) e os Protocolos Clínicos, estarão documentados, 
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atualizados e disponíveis para consulta do corpo clínico, sendo estes 

instrumentos submetidos à avaliação periódica por uma comissão de 

profissionais, instituídos pela ocasião do processo.  

Além do Programa de Educação Permanente, contará com a formação de 

grupos de trabalho visando a melhoria de processos, integração institucional, 

análise crítica dos casos atendidos, estudo de casos, melhoria da técnica, 

controle de problemas, minimização de riscos e efeitos colaterais em todos os 

segmentos da assistência médica, no ambiente ambulatorial. Utilização de 

indicadores epidemiológicos para auxiliar no planejamento e na definição do 

modelo assistencial. 

 

4.2.1 CONSULTAS MÉDICAS A SEREM REALIZADAS 
 

ESPECIALIDADES MÉDICAS 
Nº 

Consultórios 
Consultas Mês Consultas Ano 

Acupuntura 1 368 4.416 
Alergia/Imunologia 1 125 1.500 
Cardiologia 1 842 10.104 
Cirurgia Geral 1 200 2.400 
Cirurgia Vascular 1 809 9.708 
Dermatologia 1 292 3.504 
Endocrinologia 1 322 3.864 
Endocrinologia Infantil 1 77 924 
Gastroenterologia 1 201 2.412 
Ginecologia 2 221 2.652 
Hematologia 1 110 1.320 
Infectologia 1 12 144 
Mastologia 1 182 2.184 
Neurologia 1 205 2.460 
Oftalmologia 2 517 6.204 
Otorrinolaringologia 2 667 8.004 
Pré Natal de Alto Risco 1 71 852 
Proctologia 1 106 1.272 
Reumatologia 1 152 1.824 
Urologia 2 681 8.172 

TOTAL 6.160 73.920 
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4.2.2 PROGRAMAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS 
 
 

Tipo de Consulta Produção Mês Produção Ano 

1ª. Consulta 1.929 23.148 

Interconsulta 936 11.232 

Consultas Subsequentes 3.295 39.540 

Total 6.160 73.920 

 
 
 

4.3 CONSULTAS NÃO MÉDICA 
 
 

4.3.1 ENFERMAGEM 
 

A enfermagem pode ser definida como a ciência cuja essência estabelece com a 
arte do cuidar, o cuidar de forma holística, conhecendo o ser humano e suas 
necessidades, seja individualmente, na família ou em comunidade. 
Com o objetivo de atuar junto às atividades assistenciais que visam a prevenção, 
controle e recuperação da saúde do paciente no âmbito ambulatorial, permitindo 
ao mesmo a acessibilidade aos serviços oferecidos com resolubilidade na 
condução e implementação de tratamentos, consultas especializadas e exames 
diagnósticos. 
Objetivos específicos da Enfermagem do AME: 
• Garantir uma assistência sistematizada, humanizada, livre de eventos evitáveis; 
• Proporcionar acolhimento, esclarecimento e orientações, aos pacientes e 
familiares; 
• Desenvolver treinamento contínuo junto à Educação Continuada, qualificando 
nossos profissionais; 
• Desenvolver protocolos e diretrizes para execução dos processos implantados e 
atingir a satisfação do usuário. 
 

4.3.2 FONOAUDIOLOGIA 

 

O fonoaudiólogo é o profissional que atua em pesquisa, prevenção, avaliação e 
terapia fonoaudiológica, na área das comunicações oral, escrita, voz e audição, 
bem como no aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz (Lei nº 6965/81, 
parágrafo único do artigo 1º – Código de Ética). 
O profissional fonoaudiólogo atua com a equipe de médicos, fisioterapeutas e 
enfermagem e visa a padronizar as rotinas para prevenir, diagnosticar, reabilitar 
distúrbios da comunicação humana, como: fala, voz, linguagem, motricidade oral 
e audição, por meio da avaliação, orientação e tratamento dos distúrbios da 
comunicação humana.  
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4.3.3 NUTRICIONISTA 
 
 

O nutricionista no ambulatório de especialidades  deverá desenvolver as 
seguintes atividades: 
Elaborar o diagnóstico nutricional, com base nos dados clínicos, bioquímicos, 
antropométricos e dietéticos; 
Elaborar a prescrição dietética, com base nas diretrizes do diagnóstico nutricional; 
Registrar, em prontuário do cliente/paciente, a prescrição dietética e a evolução 
nutricional, de acordo com protocolos preestabelecidos pelo serviço; 
Promover educação alimentar e nutricional para clientes/pacientes, familiares ou 
responsável. 
Estabelecer receituário individualizado de prescrição dietética, para distribuição 
ao cliente/paciente; 
 Encaminhar aos profissionais habilitados os clientes/pacientes sob sua 
responsabilidade profissional, quando identificar que as atividades demandadas 
para a respectiva assistência fujam às suas atribuições técnicas; 
A avaliação nutricional do paciente deverá ser a mais completa possível, 
considerando as particularidades de cada. 
 

4.3.4 PSICOLOGIA 
 

O psicólogo que atua na área específica da saúde, colabora para a compreensão 
dos processos intra e interpessoais, utilizando enfoque preventivo ou curativo, 
isoladamente ou em equipe multiprofissional  
Realiza pesquisa, diagnóstico, acompanhamento psicológico, e intervenção 
psicoterápica individual ou em grupo, através de diferentes abordagens teóricas. 
O trabalho do psicólogo tem como meta principal promover a saúde mental, 
garantir as condições de trabalho necessárias ao bem-estar individual e social, 
valorizando os direitos do cidadão.  
 

4.3.5 FISIOTERAPEUTA 
 
O fisioterapeuta deverá atender pacientes e clientes para prevenção e reabilitação 
utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia. 
 Reabilitar pacientes e clientes através de diagnósticos específicos.  
 Orientar pacientes/clientes, familiares, cuidadores e responsáveis.  
Exercer atividades técnico-científicas.  
Atuar em casos específicos que requeiram tratamento especializado de maior 
complexidade, aplicando técnicas específicas e utilizando-se dos conhecimentos 
técnicos e científicos disponíveis, visando o perfeito restabelecimento do paciente. 
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4.3.6 QUADRO CONSULTAS NÃO MÉDICAS 
 

ATENDIMENTOS NÃO MÉDICOS Produção Mês 

Enfermeiro  
Consultas: Total: 930 Mês / 

11.160 Ano 

 
Sessão: Total: 1.633 Mês / 

19.598 Ano 

Nutricionista 

Psicólogo 

Fisioterapia 

Fonoaudiologia 

Terapia Ocupacional 

Farmacêutico Não se aplica 

Serviço Social ( não entra na meta) 

 

 
 
 

4.4 SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT) / 
PROCEDIMENTOS 

 

O SADT é uma modalidade de prestação de serviço ofertada nas unidades de 

saúde e responsável pela realização de exames complementares das linhas de 

cuidado.  O objetivo do SADT é apoiar a realização de um diagnóstico assertivo.  

De acordo com o Projeto recebido  os exames que serão realizados nas 

especialidades de Fonoaudiologia serão, Audiometria, Emissões Otoacústicas e 

Potencial Evocado- Bera, Oftalmologia, Mapeamento de Retina,Teste 

Ortóptico,Potencial de Acuidade Visual-PAM/ Topografia Corneana, Biometria 

Ultrassônica, Paquimetria  e Campimetria Visual, Teste Urodinâmico, Estudo 

Urodinâmico e Urofluxometria. 

Serão considerados  1.400 exames externos, já que os exames de Radiologia 
(exceto densitometria) e Ultrassom (exceto ecocardiograma e USG de olho) estão 
sob responsabilidade do Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (SEDI). 
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4.4.1 QUADRO SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO 

Exames 
Nº 

Sala 
Nº 

Equipamentos 
SADT 

Interno 
SADT 

Externo 
Total 
Mês 

Total 
Ano 

Colonoscopia 1 3 34 0 34 408 

Colposcopia / Vulvoscopia 1 1 57 43 100 1.200 

Densitometria Óssea 1 1 20 239 259 3.108 

Ecocardiografia (Ecodoppler) 1 1 275 178 453 5.436 

Eletrocardiografia 1 2 557 0 557 6.684 

Eletroencefalografia 1 1 16 61 77 924 

Eletroneuromiografia 1 1 39 87 126 1.512 

Endoscopia Digestiva Alta 1 3 50 166 216 2.592 

Espirometria (Prova de Função Pulmonar) 1 1 15 127 142 1.704 

Holter / Mapa 1 11 126 26 152 1.824 

Mamografia 1 1 50 410 460 5.520 

Nasofibroscopia 1 2 249 30 279 3.348 

Otoneurológico 1 2 27 29 56 672 

Radiografia Simples 1 1 420 395 815 9.780 

Retossigmoidoscopia 1 1 12 0 12 144 

Teste Ergométrico 1 2 152 111 263 3.156 

Teste Urodinâmico 1 2 123 18 141 1.692 

Ultrassonografia 3 3 1.146 266 1.412 16.944 

Ultrassonografia de Olho 1 1 108 9 117 1.404 

Exames de Fonoaudiologia 2 4 248 241 489 5.868 

Exames de Oftalmologia 1 22 390 35 425 5.100 

TOTAL  66 4114 2471 6585 79.020 

 

 

4.5 ATIVIDADE CIRÚRGICA AMBULATORIAL 
 

 

4.5.1 QUADRO Cirurgias Ambulatoriais Maiores 
 

 Produção 
Mês 

Produção 
Ano 

Cirurgia Ambulatorial Maior CMA 100 1.200 

 
Tipos de Cirurgias Maiores realizadas pelo AME: 
 
Ginecologia: Exerese de zona de transformação                                                                     
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 Hematologia: Biopsia de medula óssea, Mielograma, 

 Mastologia: Biopsia - exerese de nodulo de mama / Core biopsia de mama / 

Exérese de lipoma / Nodulectomia de mama / Paaf de mama / Setorectomia 

Oftalmologia: Catarata / Facectomia / Facoemulsificação com ou sem implante 

de lente intra-ocular (LIO) / Reposicionamente de LIO 

Urologia: Biopsia de prostata / Core biopsy de prostata / Ressecção endoscópica 

da próstata, Frenuloplastia / Frenectomia / Plástica de freio balano prepucial 

 
 

4.5.2 Cirurgias Ambulatoriais Menores 

 

 Produção 
Mês 

Produção 
Ano 

Cirurgia Ambulatorial Menor - cma 260 3.120 

 

Tipos de Cirurgias Menores realizadas pelo AME: 

 
Cirurgia geral: Biópsia de lesão de partes moles, Biópsia de Pele, Cantoplastia - 

Cirurgia de unha, Drenagem de abscesso, Eletrocoagulação / Fulguração / 

Cauterização quimica / Eletrocauterização / Shaving, Excisão de Lesão e/ou 

sutura de ferimentos da pele, anexos, partes moles e mucosa, Exerese de 

calosidade plantar, Exérese de cisto sebáceo, Exérese de corpo estranho, 

Exerese de lesões verrugosas, Exerese de tumor de pele e anexos. 

 

Dermatologia: Biopsia de pele e partes moles, Eletrocauterização / 

Eletrocoagulação / Shaving - retirada de lesão/ Fulguração/Drenagem de 

Barthorlin, Exerese de corpo estranho. 

 

Ginecologia: Biópsia de Vulva/ Vagina, Biopsia do Colo Uterino, Criocauterizacao 

/ Eletrocoagulacao de colo de utero / Cauterizacao quimica de pequenas lesões,  

Exerese de cisto vaginal / Exerese de condiloma / Exerese de lesao vulvar / 

Exerese de lesoes perianal / Exerese de polipo vaginal / Exerese de tumor. 
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Oftalmologia: Pterígio. 
 
Otorrinolaringologia: Retirada de corpo estranho de ouvido/faringe/ laringe/nariz. 

Reumatologia: Artrocentese. 

Urologia: Biópsia de bolsa escrotal / Exerese de cisto escrotal / Exerese de cisto 

de bolsa escrotal, Biópsia de pênis, Cateterismo vesical, Dilatação percutânea, 

Eletrocauterização / Eletrocoagulação, Exerese de condiloma, Exerese de lesao 

de pênis, Exerese de nevus, Fulguração/ cauterização química pequenas lesões, 

Peniscopia – HPV. 

Vascular: Escleroterapia com espuma / Tratamento esclerosante não estético de 

varizes. 

 

 

4.6 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO 
 

4.6.1 HUMANIZAÇÃO HOSPITALAR 
 

Humanizar a assistência significa agregar a eficiência técnica e científica, 

valores éticos, além de respeito e solidariedade ao ser humano. O planejamento 

da assistência deve sempre valorizar a vida humana e a cidadania, considerando, 

assim, as circunstâncias sociais, étnicas, educacionais e psíquicas que envolvem 

cada indivíduo. Deve ser pautada no contato humano, de forma acolhedora e sem 

juízo de valores e contemplar a integralidade do ser humano englobando nessa 

visão da integralidade a presença da figura da família, fator importante na 

humanização ao atendimento das pessoas. 

  A Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde entende por 

humanização a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de 

produção de saúde e enfatiza a autonomia e o protagonismo desses sujeitos, a 

corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários e a 

participação coletiva no processo de gestão. Pressupõe mudanças no modelo de 

atenção e, portanto, no modelo de gestão. 

O Grupo de Trabalho de Humanização tem como objetivo desenvolver e 
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implementar ações de humanização na assistência aos pacientes e nas relações 

com e entre os colaboradores, além de reconhecer, valorizar e divulgar outras 

iniciativas, já implementadas ou em desenvolvimento na unidade. As principais 

atribuições: 

 

 Capacitar os profissionais da unidade para um novo conceito da 

assistência à saúde que valorize a vida humana e a cidadania; 

 Conceber e implantar novas iniciativas de humanização na unidade que 

venham a beneficiar os usuários e os profissionais de saúde; 

 Fortalecer e articular todas as iniciativas de humanização já existentes; 

 Estimular a realização de parcerias e intercâmbio de conhecimento e 

experiências nesta área; 

 Desenvolver um conjunto de indicadores de resultados e sistema de 

incentivos ao tratamento humanizado; 

 Modernizar as relações de trabalho no âmbito hospitalar tornando as 

relações mais harmônicas e solidárias; 

 Difundir os benefícios da assistência humanizada; pesquisar e levantar os 

pontos críticos do funcionamento da unidade. 

O processo de humanização acompanhará o paciente durante todo seu  

percurso no AME. 

 

4.6.2 COORDENAÇÃO MÉDICA 
 

A Coordenação Médica é constituída por profissional com formação em 

medicina, indicado, tem como finalidade coordenar atividades médicas de 

natureza administrativa e técnica junto ao corpo clínico, zelando para o exercício 

digno e competente da medicina de acordo com o código de ética médica, 

regimento interno e leis vigentes. O Coordenador  Médico tem sob sua 

responsabilidade o corpo clínico, composto por todos os médicos conforme 
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previsto no regimento. Estão sob sua responsabilidade: o corpo clínico (incluindo 

diretoria clínica), serviço de apoio e diagnóstico terapêutico e serviço de controle 

de infecção ambulatorial. 

4.6.3 GERÊNCIA ASSISTENCIAL 

A Gerência Assistencial é constituída por profissional com formação em 

Enfermagem, tem como finalidade gerenciar as atividades assistenciais e 

hotelaria em caráter administrativo e técnico pautado no Regimento Interno, nas 

leis normativas dos conselhos de classe, nas boas práticas de funcionamento e 

leis vigentes. 

4.6.4 SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 

O serviço administrativo é formado pelas recepções, setor de 

documentação e pesquisa, call center, serviço de atendimento ao usuário central 

de agendamentos, departamento pessoal, recrutamento e seleção, segurança do 

trabalho, qualidade, faturamento, suprimentos (compras, almoxarifado e  

farmácia), financeiro (controladoria, custos, orçamentos, contas à pagar, contratos 

e patrimônio) e tecnologia da informação. Tem como função orientar os setores 

sob sua responsabilidade, fazendo com que desenvolvam as atividades que lhes 

são próprias, de acordo com as diretrizes pré-estabelecidas e determinadas pela 

legislação em vigor. 

4.6.5 RECEPÇÃO 

A recepção tem como funções atender com cortesia e humanização todos 

os pacientes e acompanhantes do AME; realizar o atendimento administrativo aos 

pacientes, preenchendo os documentos necessários; orientar o paciente e/ou 

responsável sobre os exames e/ou terapias a serem realizadas; orientar o 

paciente e/ou responsável sobre os serviços disponíveis, horários e outras 

informações; encaminhar o paciente para atendimento; encaminhar as fichas de 

atendimento e guias de exames e/ou terapias autorizadas ao Setor de 
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Faturamento; entregar todos os documentos ao paciente e/ou responsável ao 

término do atendimento. 

4.6.6 SETOR DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA 

O setor de documentação e pesquisa tem como função receber 

prontuários de pacientes atendidos no ambulatório; analisar a documentação 

constante do prontuário, organizando-os e dispondo em ordem; arquivar as fichas 

de atendimento, exames subsidiários, atendimentos ambulatoriais e documentos 

nos prontuários médicos; separar o prontuário dos pacientes atendidos no 

ambulatório, de acordo com a solicitação da recepção e registro no setor; 

documentar o número de atendimentos realizados nos diversos serviços; fornecer 

os elementos necessários para a elaboração de estatísticas do Ambulatório; zelar 

pela confidencialidade e pela conservação do arquivo médico. 

4.6.7 CALL CENTER 

O CALL-CENTER tem como função orientar e direcionar todas as ligações 

realizadas para o AME com cortesia; realizar ligações para os profissionais do 

AME, sempre que solicitado; tabular todas as ligações realizadas, a fim de se ter 

um controle destas. administrar as agendas de consultas e exames de acordo 

com as necessidades e metas do AME; agendar consultas e exames de 

pacientes; orientar e esclarecer dúvidas dos pacientes com cortesia. 

4.6.8 GESTÃO DE PESSOAS 
 

O setor de gestão de pessoas é uma atividade essencial para o alcance dos 

objetivos, independentemente de sua área de atuação ou de sua estrutura 

organizacional, devendo possuir um dimensionamento de quadros coerente com 

as legislações pertinentes a cada categoria. Esta é uma ação relevante não 

apenas para a adequação às questões trabalhistas, mas também para a 

realização de atividades estratégicas essenciais à organização. 

Os recursos humanos é a área responsável por criar condições para que o 

colaborador permaneça e se desenvolva dentro da instituição 


 

>
 

 B
. 

 C
. 

http://www.ibccoaching.com.br/blog/gestao-de-rh/gestao-de-pessoas-oportunidade-de-crescimento-para-sua-empresa/
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Cuidar do processo de admissão e demissão de colaboradores; cuidar do 

controle da frequência, absenteísmo e rotatividade do quadro de pessoal; 

executar atividades de elaboração da folha de pagamento, efetuar inclusões, 

alterações e exclusões de dados cadastrais e de vencimentos dos funcionários, 

efetuar consistência e providenciar os acertos devidos; preparar e entregar de 

todas as informações acessórias exigidas pelos diversos órgãos governamentais 

(Ministério do Trabalho, INSS, etc.), visando ao cumprimento de exigências 

legais; executar atividades de rescisões contratuais, preencher e conferir a 

documentação necessária, efetuar o cálculo de verbas rescisórias, orientar os 

colaboradores sobre procedimentos e direitos, atualizar a documentação e dados 

cadastrais, fixando data para homologação e demais atividades próprias; atuar 

como preposto do AME junto aos órgãos públicos e justiça trabalhista; representar 

a empresa na homologação das rescisões; cuidar do controle das férias e banco 

de horas, observando a legislação vigente; cuidar para que todos os documentos 

relacionados ao colaborador sejam arquivados com segurança; atender, orientar e 

prestar esclarecimentos aos colaboradores nos assuntos relativos à 

administração de pessoal; zelar para que todas as obrigações trabalhistas sejam 

cumpridas pontualmente. 

Recrutar e selecionar candidatos de acordo com as competências exigidas 

no cargo; promover e acompanhar o processo de avaliação de desempenho; 

coordenar e implementar programas de treinamento e desenvolvimento gerencial 

e operacional, visando a assegurar o constante aprimoramento do desempenho e 

motivação do capital humano, bem como garantir o desenvolvimento de potencial 

para os processos de sucessão nos diversos cargos; identificar junto aos 

supervisores e coordenadores as necessidades de treinamento, capacitação e 

reciclagem das atividades, criando mecanismos e instrumentos que contribuam 

para eficácia e melhoria contínua das ações, dos processos de trabalho e do 

desempenho funcional; articular junto às diversas entidades de treinamento, o 

desenvolvimento de programas que atendam as necessidades de treinamento 

para capacitação e reciclagem dos colaboradores; identificar, analisar e divulgar 
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informações sobre oportunidade de treinamentos, bem como recomendar a 

participação de colaboradores, mediante autorização, em cursos, congressos, 

seminários, encontros, reuniões técnicas e outras atividades afins; orientar os 

colaboradores sobre a importância das normas contidas no Código de Conduta. 

4.6.9 SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

O setor de segurança do trabalho tem como funções: operacionalizar 

ações de prevenção, educação e controle de riscos ambientais, tais como: ruídos, 

iluminação, ergonomia e outros; realizar visitas técnicas e vistorias periódicas e 

sugerir possíveis mudanças de lotação, cargo e/ou função; cuidar dos 

equipamentos de combate e proteção contra incêndio; cuidar para que os 

colaboradores usem corretamente os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI); elaborar e manter atualizados relatórios e estatísticas 

pertinentes; emitir laudos de pericuiosidade e insalubridade e emitir CAT; 

desenvolver e implementar programas de prevenção aos acidentes de trabalho e 

doenças ocupacionais ou do trabalho; acompanhar, orientar e encaminhar os 

casos de doenças ocupacionais ou do trabalho e acidentes do trabalho; proceder 

análise ergonômica dos postos de trabalho; orientar no funcionamento da CIPA; 

manter atualizado o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

4.6.10 QUALIDADE 

O setor de qualidade tem como funções: propor melhorias para os 

formulários, processos e procedimentos da área; acompanhar e controlar as 

implantações dos procedimentos técnicos, efetuando ajustes/modificações 

necessárias para contribuir com a racionalização e otimização dos processos 

administrativos;  definir métodos no desenvolvimento de procedimentos das 

rotinas administrativas, aplicando as técnicas de análise para contribuir com a 

racionalização e melhoria continua das informações/processos organizacionais; 

emitir periodicamente os formulários padrão, disponibilizando aos setores  

envolvidos, para cumprir com medidas legais; programar e executar treinamentos 

de colaboradores nas atividades do Sistema de Gestão da Qualidade, visando a 



 
 
 

 
Plano de trabalho para o gerenciamento do AME Itapevi [38] 

 

multiplicação dos conhecimentos e facilitar a implementação dos programas; 

assessorar os gestores e colaboradores do AME na implantação das atividades 

do Sistema de Gestão da Qualidade, visando garantir sua execução dentro dos 

padrões estabelecidos; organizar eventos internos e externos relativos ao Sistema 

de Gestão da Qualidade, visando promover o treinamento dos colaboradores; 

participar da elaboração e redação da documentação normativa do Sistema de 

Gestão da Qualidade, visando a correta comunicação e registro das informações; 

desenvolver material de apoio, tais como apostilas, cartilhas, cartazes, visando 

otimizar os treinamentos e a divulgação do programa; controlar as ocorrências 

relacionadas com a qualidade, digitando dados, para elaboração de relatórios 

com estatísticas de produção; definir a programação das auditorias e escalas das 

equipes de auditores internos e conduzir ciclos de auditoria interna dos sistemas e 

procedimentos relacionados com a qualidade, identificando não-conformidades e 

recomendando as providências corretivas ou preventivas; realizar o 

acompanhamento das recomendações feitas ás áreas auditadas para 

verificar a sua implementação ou ações corretivas ou preventivas adotadas; 

acompanhar os resultados das modificações ou correções implantadas; Auxiliar a 

formação de auditores internos da qualidade; avaliar o processo de auditoria e os 

resultados do trabalho dos auditores da qualidade, visando aprimorar os métodos 

de trabalho utilizados; participar do processo de comunicação e de divulgação do 

Sistema da Qualidade da empresa, através da organização de material, cursos e 

palestras sobre o assunto; participar, bem como pesquisar soluções para melhoria 

de qualidade, mudanças de processos e redução de custos. 

4.6.11 FATURAMENTO 
 

 Faturar todos os atendimentos realizados pelos profissionais em sistema 

informatizado; controlar as glosas feitas nas contas médicas apresentadas à 

Secretaria de Estado da Saúde, referente aos atendimentos prestados no 

Ambulatório; emitir a produção ambuiatorial de acordo com o preconizado pelo 

SUS; encaminhar os prontuários já faturados ao setor de Documentação e 

Pesquisa para arquivar. 
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4.6.12 ALMOXARIFADO 
 

 Receber e armazenar corretamente os materiais, gêneros alimentícios e 

outros produtos; distribuir corretamente os produtos, de acordo com a solicitação 

dos diversos serviços e setores do AME; fixar quantidades mínimas que devem 

estar no estoque, atendo-se a elas na elaboração dos pedidos de compras; 

introduzir padronização de materiais seguindo orientação ditada por uma 

comissão e sugerir alterações quando necessário. 
 

4.6.13 FARMÁCIA 
 

 Receber e armazenar corretamente os medicamentos e materiais 

hospitalares; separar os medicamentos e materiais hospitalares a serem 

empregados nas doses unitárias; providenciar os medicamentos e materiais 

hospitalares a serem distribuídos aos diversos setores, de acordo com a 

prescrição médica; orientar os diversos setores e profissionais sobre as drogas e 

medicamentos padronizados no AME; cuidar da guarda, controle e da emissão de 

relatórios legais quanto aos medicamentos controlados. 

 

4.6.14 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

 Manter controle operacional de todos os equipamentos de informática 

instalados nos diversos setores do AME; oferecer suporte a todos os usuários de 

todos os aplicativos instalados no AME; administrar a rede do AME para obter 

pleno funcionamento; controlar todos os serviços já informatizados e informatizar 

os demais; realizar back-up diário das informações com guarda interna e externa 

das informações; controlar e implantar pontos de rede; manter-se atualizado para 

que possa inovar constantemente os serviços; cuidar do treinamento dos usuários 

dos sistemas operacionais; gerenciar a proteção contra acessos indevidos aos 

dados constantes do servidor. 
 

 

4.6.15 FINANCEIRO 
 

 Elaborar mensalmente, mapas demonstrativos dos custos, de receita, 

despesas resultados; controlar e conferir com as faturas, as entradas dos 

pagamentos; zelar pela elaboração do orçamento anual do AME e acompanhar a 

execução do orçamento; manter em ordem o arquivo da documentação de 

lançamentos contábeis; zelar pela legalidade dos pagamentos e cumprimento da 

lei; controlar a correta retenção dos impostos dos fornecedores e o pagamento ao 

fisco quando necessário; coordenar e elaborar a prestação de contas periódica 

aos órgãos competentes. 
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4.6.16 CUSTOS 
 

Desenvolver e implantar o plano de custos, além de orientar e coordenar a 
sua execução; apurar os custos destacando os setores e propor medidas de ação 
gerencial. 
 

4.6.17 PATRIMONIO 
 

Executar controle patrimonial do ativo fixo, equipamentos e instrumentos; 
providenciar o tombamento dos bens patrimoniais do AME mantendo seus 
registros cadastrais atualizados e efetuando levantamentos periódicos para fins 
de controle e prestação de contas mediante a legislação vigente; efetuar o 
levantamento anual dos bens patrimoniais do AME, e encaminhar seu 
relatório aos setores e/ou órgãos competentes. 
 

4.6.18 CONTRATOS 
 

Elaborar minutas e termos de contratos que atendam as reais 
necessidades do AME; fazer gestão junto aos setores responsáveis dos contratos 
existentes no AME, alimentando o sistema informatizado existente. 

 
 

4.6.19 SERVIÇOS MÉDICOS 
 

Ao Serviço Médico compete a prestação do atendimento especializado em 
consultas e/ou exames, assistindo o paciente dentro dos melhores preceitos 
técnicos e éticos, de acordo com o Regimento Interno do Corpo Clínico. As 
especialidades serão disponibilizadas de acordo com o Contrato de Gestão entre 
a ACSC e a SES. 

 
 
 

4.6.20 SADT (APOIO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO) 
 

Ao Serviço de Apoio de Diagnóstico e Tratamento compete a realização 
dos exames complementares por médicos ou técnicos, necessários no auxilio ao 
diagnóstico e tratamento, dentro dos melhores preceitos técnicos e éticos, de 
acordo com o regimento interno do corpo clínico. Compete ainda a prestação de 
atendimento não-médico. O SADT engloba os setores de laboratório de anatomia 
patológica e análises clínicas, endoscopia, imagem e métodos gráficos, que se 
reportam diretamente às gerências médica e assistencial. 
 

4.6.21 ENFERMAGEM 
 

Contribuir para o cumprimento da proposta do AME, que e caracterizado 

como um centro de alta resolutividade ambulatorial; promover práticas de 



 
 
 

 
Plano de trabalho para o gerenciamento do AME Itapevi [41] 

 

enfermagem baseadas no conhecimento técnico e científico; desenvolver de 

maneira apropriada a sistematização da assistência de enfermagem; oferecer 

atendimento de enfermagem humanizado, sistematizado e qualificado aos 

pacientes, individualizando o cuidado e valorizando as relações humanas. 

 
 

4.6.22 SERVIÇO SOCIAL 
 

 Contribuir para o cumprimento da proposta do AME, que é caracterizado 

como um centro de alta resolutividade ambulatorial; atuar de forma integrada com 

as políticas públicas e a rede assistencial de serviços objetivando atender as 

necessidades dos pacientes; orientar os pacientes e acompanhantes sobre 

direitos e deveres, bem como os serviços disponíveis no AME e na rede 

referenciada de saúde; oferecer auxilio no preenchimento de formulários, guias e 

outros documentos sempre com o intuito de referenciar o paciente de acordo com 

os ditames do AME; organizar programas de prevenção e promoção da saúde; 

oferecer aconselhamento e intervenção em situações de crise por motivos 

assistenciais e/ou sociais; seguir e aplicar a política de humanização dentro do 

AME juntamente com a comissão. 

 
 

4.6.23 SERVIÇO ASSISTENCIAL 
 

Contribuir para o cumprimento da proposta do AME, que é caracterizado 
como um centro de alta resolutividade ambulatorial; prestar assistência 
sistematizada, humanizada e de qualidade nas especialidades de fisioterapia, 
nutrição, psicologia, fonoterapia, terapia ocupacional e dentista buco maxilo com o 
objetivo de avaliar, tratar, minimizar problemas identificados, prevenir e reabilitar 
afecções agudas e crônicas através de procedimentos, técnicas, metodologias e 
abordagens específicas; organizar programas de prevenção e promoção da 
saúde. 

 

4.6.24 SERVIÇO DE APOIO 
 

Ao serviço de apoio é formado pelos setores de manutenção, transporte, 

segurança patrimonial, engenharia clínica, medicina ocupacional e de hotelaria a 

quem está subordinada a higiene e limpeza, jardinagem, pouparia e controle de 

pragas. 

 
 

4.6.25 SERVIÇO MANUTENÇÃO 
 

Ao Setor de Manutenção compete conservar em boas condições de uso 
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das instalações prediais, elétricas, de gases medicinais, de vapor e de todos os 

equipamentos que compõem a infraestrutura do AME. 

 
 

4.6.26 SERVIÇO TRANSPORTE 
 

Ao Setor de Transporte tem como competência cuidar para que as 

solicitações de outros serviços e setores sejam atendidas prontamente, mantendo 

o veículo destinado a compras, entregas e transporte de colaboradores sempre 

limpo, abastecido e com a manutenção, determinada pelo fabricante, sempre em 

dia. 

 

4.6.27 SEGURANÇA PATRIMONIAL 
 

Ao Setor de Segurança Patrimonial tem como competência zelar pela 

guarda de todo patrimônio e a segurança de pacientes, acompanhantes, 

visitantes, colaboradores, prevenindo atos ilícitos que possam comprometer a 

integridade física das pessoas e do AME. 

 
 

4.6.28 MEDICINA OCUPACIONAL 
 

Realizar o gerenciamento do Programa de Controle Médico Ocupacional 

(PCMSO); realizar exames ocupacionais: admissionais, demissionais, periódicos, 

de retomo ao trabalho e mudança de função; realizar o gerenciamento do 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

 
 

4.6.29 HIGIENE E LIMPEZA 
 

Manter as condiçoes adequadas de higiene dentro dos padrões 

estabelecidos nas boas práticas de limpeza, evitando principalmente a 

disseminação de micro-organismos responsáveis pelas infecções relacionadas à 

assistência à saúde; contribuir para o bem estar e segurança dos clientes e de 

toda a equipe de saúde; contribuir para a prevenção da deterioração de 

superfícies, objetos e materiais; promover conforto e segurança aos pacientes, 

acompanhantes e colaboradores, por intermédio de um meio limpo. 

 

 

4.6.30 JARDINAGEM 
 

 Cuidar da manutenção periódica dos gramados, vasos, jardins e árvores; 
contribuir para a estética do AME.  
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4.6.31 ROUPARIA 
 

Controlar e gerenciar a quantidade por peso de enxoval encaminhado para 
lavanderia terceirizada; controlar e gerenciar a quantidade do enxoval recebida 

pela lavanderia terceirizada; controlar e gerenciar a quantidade e qualidade do 

enxoval distribuído para as unidades do AME; realizar a coleta de roupa suja de 

forma adequada, minimizando a infecção ambulatorial e possíveis pragas. 

 

4.6.32 CONTROLE E PRAGAS 
 

 Ao Setor de Controle de Pragas, compete controlar e prevenir juntamente 
com a empresa contratada todos os tipos de pragas que aparecer no AME. 

 

 

4.7 COMISSÕES  
 
 

4.7.1 Comissão de Revisão de Prontuários  
 

A Comissão de Revisão de Prontuários deve ser constituída em 
conformidade com a resolução nº 1638/02, que define prontuário médico e torna 
obrigatória a criação da comissão de prontuário nas instituições de saúde.  

 

4.7.2 Comissão de Ética Médica  
 

A Comissão de Etica Médica deve ser constituída em conformidade com 
Resolução n°. 1657/02, do Conselho Federal de Medicina e Resolução nº 161/07, 
do CREMESP, cujos membros são eleitos por processo eleitoral do corpo clínico. 
 

4.7.3 Comissão de Controle de Infecção Ambulatorial 
 

A Comissão de Controle de Infecção Ambulatorial deve ser constituída 
de acordo com a Portaria n°. 2616, de 12.05.1998, do Ministério da Saúde, e 
atuar de acordo com o Regimento da Comissão, devidamente aprovado. 
 

4.7.4 Comissão de Ética de Enfermagem 
 

A Comissão de Ética de Enfermagem formada em conformidade com a 
resolução 311/2007 do Conselho Federal de Enfermagem, presidida por 
profissional eleito em processo de votação, onde participam todos os 
colaboradores do Serviço de Enfermagem, compete: 

 

4.7.5 Comissão de Humanização 
 

A Comissão de Humanização tem como finalidade obter um princípio ético 
e político orientador da atenção e da gestão em saúde. Baseia-se em diálogo, 
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participação responsável e respeito ao outro, atitudes reguladoras das relações 
entre os agentes de saúde e os usuários, entre os profissionais, entre si e entre a 
instituição, a rede e a comunidade. Tem como objetivo facilitar uma mudança na 
cultura e no modelo de gestão das organizações de saúde, para a formulação de 
relações cooperativas e responsáveis e de um novo padrão de comunicação, 
participação e integração entre os envolvidos: gestores, profissionais e usuários. 
 
 

4.7.6 Comissão de Sustentabilidade 
 

A Comissão de Sustentabilidade tem como finalidade desenvolver ações, 
sugestões e melhorias do uso contínuo de materiais e insumos da unidade, 
visando à redução de consumo bem como o descarte adequado dos resíduos. 
 
 

4.8 PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o 

ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. 

A educação permanente se baseia na aprendizagem significativa e na 

possibilidade de transformar as práticas profissionais.  A educação permanente 

pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece no 

cotidiano das pessoas e das organizações. Ela é feita a partir dos problemas 

enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos e as 

experiências que as pessoas já têm.  Propõe que os processos de educação dos 

trabalhadores da saúde se façam a partir da problematização do processo de 

trabalho, e considera que as necessidades de formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e 

populações. Os processos de educação permanente em saúde têm como 

objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria organização do 

trabalho. 

4.9 INDICADORES  
 

Decisões eficazes são baseadas na análise de dados e informações. Os 

processos devem ser avaliados por indicadores (Itens de controle) que permitam 

determinar em que grau os objetivos foram atingidos (eficácia), o montante dos 
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recursos envolvidos para atingir tais resultados (eficiência) e o impacto causado 

(efetividade).  

Indicadores são medidas de desempenho que expressam resultados em 

índices numéricos, sua aplicação eficaz gera o aumento de conhecimento sobre 

os pontos críticos nos processos, permitindo uma avaliação continua da eficiência 

desses indicadores, proporcionando informações mensuráveis que descreve a 

realidade organizacional. O monitoramento de indicadores de desempenho é 

necessário para que os gestores possam avaliar suas operações e os resultados, 

além de identificar os gargalos e auxiliar no processo de tomada de decisão. Ou 

seja, são ferramentas de gestão essenciais para garantir a eficiência e a eficácia 

das atividades. Serão realizadas reuniões mensais para avaliação e análise dos 

indicadores e que através dos mesmos serão tratadas metas e proposta de 

melhorias para sua execução, através de planos de ação. 

 

4.10 SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) e PESQUISAS DE 
SATISFAÇÃO  

 

A unidade funcionará com Serviço de Atenção ao Usuário durante todo seu 

atendimento para registrar sugestões, reclamações e dar orientações. Além disso 

o SAU será responsável pelas pesquisas de Satisfação do Usuário, tanto a 

pesquisa aplicada como a espontânea. 

Utilizaremos Pesquisas de Satisfação dos Usuários (espontânea e aplicada) –

instrumento que nos norteará para ações de melhoria necessárias. 

As pesquisas serão feitas pelo SAU, que também será responsável pela 

resposta ao usuário, quando se fizer necessário. 

Criaremos uma linha direta para as respostas dando ao usuário toda a 

orientação necessária de sua dúvida ou crítica do serviço, este material será 

colocado à disposição das pessoas envolvidas, criando um plano de ação para 

solução e atender o usuário se possível, levando em consideração as diretrizes 

técnicas que a unidade tem, ou seja, atenderemos dentro de um padrão de 

conformidade. 
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A melhor abordagem aos cuidados de saúde é aquela em que os pacientes 

e os profissionais de saúde trabalham em estreita parceria. 

Questionários são uma excelente maneira de reunir informações. E embora 

os pacientes possam hesitar ao fornecer feedback pessoalmente, os 

questionários lhes oferecem a possibilidade de fazê-lo de forma particular. Veja 

algumas maneiras de usar questionários para aprimorar suas práticas: 

Será solicitado aos pacientes que falem sobre sua visita e a qualidade da 

experiência que vivenciaram com os médicos, sua equipe de apoio e suas 

instalações. Também é possível ficar à frente das solicitações dos pacientes 

enviando breves questionários para avaliar suas necessidades antes de cada 

visita ao consultório.  

 

4.11 GERENCIAMENTO DE RISCOS 
 

O Gerenciamento de risco identifica os riscos existentes nos processos de 

trabalho em saúde, investigá-los e quantificá-los em termos de severidade e 

probabilidade, eliminando o que é possível intervir e reduzindo os efeitos daqueles 

que não podem ser eliminados. 

A FUABC propõe que esse tipo de gestão pode ser realizado através da 

criação e da manutenção de sistemas de monitoramento da segurança do 

paciente, através de protocolos, auditorias, treinamentos e utilização de diretrizes, 

e através do aprendizado que provém da ocorrência de eventos adversos e de 

queixas.  

Os eventos potenciais e reais devem ser reportados com a finalidade de 

aumentar a conscientização e o aprendizado dos colaborados no processo de 

prevenção ao dano.  

Uma gestão atuante quanto ao gerenciamento do risco deve ser implantada 

pela área, com o monitoramento de indicadores, como importante ferramenta de 

melhoria da qualidade da assistência. 
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4.12 MANUAL DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS 
 

Serão implantados manuais de procedimentos com a normatização de 

instruções de trabalho, fluxos e rotinas para as áreas assistenciais e 

administrativas da unidade.  

A padronização dos procedimentos permite: 
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4.13 CUSTEIO 
 
          O Custeio está sendo realizado de acordo com os dados fornecidos pelo 
Projeto do Ame Itapevi e Secretária de Estado da Saúde, em relação ao RH 
estamos considerando os salários atuais dos colaboradores exceto os de chefias, 
a FUABC assumirá o passivo dos colaboradores, 13º salário de Janeiro a Maio  
de 2019,  mediante negociação com a liberação da verba pela Secretária de 
Estado, pois não consta no projeto a previsão para essas despesas.  
 
 
 

 

 

 

 

 

1.pessoal 4.048.693,02 

ordenados 2.889.379,85 

encargos 231.150,39     

beneficios 448.811,44     

provisões(13º e férias) 346.725,58     

outros gastos 132.625,76     

2. serviços contratados 4.130.000,00 

serv assistenciais 3.185.000,00 

PJ

PF

cooperativas

serv administrativos 945.000,00     

3.materiais 469.000,00     

medicamentos 280.000,00     

material de consumo 182.000,00     

genero alimenticios 3.500,00         

gases medicinais 3.500,00         

4.gerais 196.000,00     

5. despesas tributarias/financeiras 231.000,00     

SUB TOTAL DESPESAS DE  CUSTEIO 9.074.693,02 

Investimentos 70.000,00       

TOTAL DESPESAS CUSTEIO 9.144.693,02 

MÉDIA MENSAL 1.306.384,72 

CUSTEIO 2019 - Junho a Dezembro
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LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES 

Presidente da Fundação do ABC 

(Procurador Geral do Município de São Bernardo do Campo, designado para 

ocupação do cargo pelo Decreto Municipal nº 20.496 de 30 de Agosto de 2018) 

 

 

1.pessoal 7.152.846,13           

ordenados 4.953.222,60           

encargos 396.257,81              

beneficios 769.391,04              

provisões(13º e férias) 594.386,71              

outros gastos 439.587,97              

2. serviços contratados 7.080.000,00           

serv assistenciais 5.460.000,00           

PJ

PF

cooperativas

serv administrativos 1.620.000,00           

3.materiais 804.000,00              

medicamentos 480.000,00              

material de consumo 312.000,00              

genero alimenticios 6.000,00                   

gases medicinais 6.000,00                   

4.gerais 336.000,00              

5. despesas tributarias/financeiras 396.000,00              

SUB TOTAL DESPESAS DE  CUSTEIO 15.768.846,13         

Investimentos -                            

TOTAL DESPESAS CUSTEIO 15.768.846,13         

MÉDIA MENSAL 1.314.070,51           

CUSTEIO 2020 - Janeiro a Dezembro


