
ORGANIZAÇÃO CRISTA DE AÇÃO SOCIAL - OCAS
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PROGRAMA PARA ATENDIMENTO MÉDICO DOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE

A - OBJETO

Gerenciamento administrativo e disponibilização de profissionais da saúde para atendimento

médico aos pacientes do Sistema Único de Saúde nas dependências da Unidade de Pronto

Atendimento - UPA e na UBS "Dr. João Paccola Primo", no Núcleo Habitacional Luiz Zillo,

dentro da sua capacidade resolutiva e operacional e gerenciamento e a execução do

• serviço SAMU 192.

B - OBJETIVOS

-*Proporcionar atendimento universal e em tempo integral a toda população em

estabelecimento de saúde designado pela Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista,

realizando o atendimento médico, serviços de resgate e de remoção e outras atividades

inerentes ao atendimento de urgência e emergência;

->Fazer com que a atuação na Unidade de Pronto Atendimento - UPA e na UBS ''Dr. João

Paccola Primo" seja eficiente e resolutiva;

-*Atuar dentro das normas técnicas legalmente estabelecidas. preservando a segurança dos

pacientes e profissionais de saúde;

-*Visar o aprimoramento constante dos profissionais em tudo o que se referir a

urgência/emergência;

-*Funcionar em sincronia com retaguarda de serviços ambulatoriais, hospitais de referência,

serviços de resgate e serviços de saúde complementar;

-*Buscar a adequação das instalações e materiais de apoio, mantendo em perfeitas

condições de uso os equipamentos e instrumental necessários para a realização dos

serviços;

-Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário,

mantendo-se sempre a prestação de serviços de qualidade;

->Gerenciar e executar o serviço SAMU 192.

C - METAS

- Alcançar os objetivos estabelecidos neste programa de forma eficiente, com atendimento

universal de acordo com o número de atendimentos minimos na forma prevista no item 3 do

tópico "D - Do plano de trabalho" deste programa.
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D - DO PLANO DE TRABALHO

1 - Caracteristicas dos serviços

A OCAS atenderá com seus recursos humanos e materiais a todas as pessoas

usuárias do Serviço Médico de Urgência e Emergência, oferecendo, segundo o grau de

complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional, os serviços de saúde que

se enquadrem nas modalidades abaixo descritas:

Atendimento médico Consultas médicas de urgência e emergência com aplicação de

tratamento, se necessário.

Resgate Integrado

0800 7 100 192

Serviço SAMU 192

Atendimento dos chamados para transporte de pacientes que

necessitem transporte para a Unidade de Pronto Atendimento — UPA

a fim de receber atendimento de urgência/emergência.

Transporte "inter-hospitalarn de paciente com risco de vida conhecido

ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida

esconhecido, através da Central de Regulação Médica das

Urgências, utilizando número exclusivo e gratuito.

Remoção Viagens para hospitais da região com a finalidade de buscar

atendimento médico não disponível no município.

Plantões de

Disponibilidade de

Especialidades

Consultas médicas cuja presença do médico sera solicitada em caso

de necessidade de atendimento pelo SUS, conforme escala mensal

preestabelecido.

Outros Curativos, inalações, administração de medicamentos, retiradas de

pontos e outros procedimentos de enfermagem.

O Serviço de atendimento da OCAS solicitará aos pacientes, ou seus representantes

legais, a documentação de identificação do paciente (Cartão Cidadão / Cartão SUS).

No caso dos atendimentos de urgência, sem que tenha ocorrido apresentação da

documentação necessária, a mesma deverá ser entregue pelos familiares e/ou responsáveis

pelo paciente, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

2 — Atendimentos a urgências

Serão considerados casos de urgência/emergência aqueles de necessidade

,tis\eminente de atendimento com ou sem risco a vida originados de demanda espontânea ou

encaminhados dos serviços referenciados.
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0 atendimento será prestado a toda população durante 24 (vinte e quatro) horas por

dia, todos os dias.

3 — Estrutura e volume de atividades contempladas pelo projeto

1. Atendimentos a urgências/emergências  

Atividade 

1. Plantões de clinica médica (PS — 24 horas)

2. Plantões de pediatria (PS — 24 horas)

3. Plantões de clinica médica (PS — 12 horas)

4. Plantões de Clinica Médica (PA— 4 horas)

5. Resgate Integrado 0800 7 100 192

6. SAMU 192

7. Remoção p/ hospitais de referência p/ Resgate Integrado

8. Consultas especialidade 

4 — Acompanhamento da execução do contrato de gestão

Estimado meses

364

364

364

229

Plantão Presencial 24 horas

Plantão Presencial 24 horas

Plantão Presencial 24 horas

1.200

0 acompanhamento da execução dos serviços contemplados neste programa, para

fins de avaliação de desempenho e de pagamento, será:

• 
- Atendimento de Urgência/Emergência - "Atendimento médico" e "Outros"

A OCAS procederá e disponibilizará o registro dos dados da FAA — Ficha de

Atendimento Ambulatorial.

- Atendimento de Urgência/Emergência — "Resgate" e "Remoção"

A OCAS informará, mensalmente, a atividade relativa ao atendimento ás urgências e

emergências que realizar, por meio eletrônico (BPA — Boletim de Produção ambulatorial) e

por relatório gerencial quanto ás atividades de Resgate e Remoção.

E - RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

1. Para realizar os referidos serviços, será necessário, no minimo, uma equipe , e

profissionais assim composta:
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Profissional/jornada Quantidade

Enfermeiro 13

Auxiliar de enfermagem 09

Tec. Enfermagem 32

Tec. Raio X 07

Assistente Social 01

Recepcionista 07

Telefonista 02

Faxineira 13

Resgatista (motorista) 16

Gerente Executivo 01

Gerente Financeiro 01

Auxiliar de Escritório 01

Serviços Gerais 02

Total 105

2. Permanecerão presentes, em tempo integral (24 horas por dia), durante todos os dias, os

profissionais médicos das especialidades abaixo descritas, cujo serviço será denominado

"plantão médico", que atenderão aos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento — UPA:

número de profissionais especialidades

01 Clinica médica

2.1. Permanecerão presentes, em tempo integral (24 horas por dia), durante todos os dias,

os profissionais médicos das especialidades abaixo descritas, cujo serviço será denominado

"plantão médico", que atenderão aos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento — UPA:

número de profissionais

01

especialidades

Pediatria

2.2. Permanecerão presentes, em tempo integral (12 horas por dia), durante todos os dias

do ano, os profissionais médicos das especialidades abaixo descritas cujo serviço será

denominado "plantão médico", que atenderão aos pacientes na UPA:

número de profissionais

01

especialidades

Clinica médica

2.3. Serão realizados plantões de 04 (quatro) horas, nos dias úteis, pelos profissionais

medicos das especialidades abaixo descritas, cujo serviço será de atendimento de urgên
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e emergência a ser realizado na UBS "Dr. João Paccola Primo", no Núcleo Habitacional Luiz

Zillo:

número de profissionais

01

especialidades

clinica médica

2.4. Quando houver necessidade de atendimento médico das demais especialidades

disponíveis no corpo clinico sera adotado o regime de consulta, em que o profissional

somente sera pago se for efetivamente chamado para atendimento;

3. Serão disponibilizados a equipe acima, todos os medicamentos, materiais de consumo,

médicos e hospitalares que forem necessários para a execução do programa.

F - LOCAIS DE ATUAÇÃO

As atividades serão desenvolvidas na Unidade de Pronto Atendimento — UPA e na

UBS "Dr. Joao Paccola Primo", no Núcleo Habitacional Luiz Zillo, ambos nesta cidade e

Comarca de Lençóis Paulista.

G - CUSTO DO PROJETO

1. Cronograma de desembolso

A implantação e manutenção do programa na forma e prazo de 12 (doze) meses,

conforme estabelecido, com todos os custos diretos e indiretos, correspondem ao valor

estimado de R$ 7.236.658,44 (sete milhões e duzentos e trinta e seis mil e seiscentos e

cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), conforme planilhas anexas

0 repasse do valor sera feito mensalmente, sendo 12 (doze) parcelas de valor igual

a R$ 603.054,87 (seiscentos e três mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

2. Custo direto

Compreende-se como custo direto aqueles vinculados com as despesas a serem

arcadas com o desenvolvimento dos objetivos do programa tais como despesas(

operacionais e de gerenciamento, recursos humanos, materiais e outras decorrentes

exercício da atividade.

3. Custo indireto
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Para efeitos desse programa, compreende-se como custo indireto aqueles

vinculados com as despesas a serem arcadas com o fomento da atividade social da

entidade, previstas em seu estatuto social.

H - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. Quanto aos custos diretos

Demonstração por intermédio de documentos fiscais de que os recursos foram

aplicados (notas fiscais, recibos de pagamento e outros).

2. Quanto aos custos indiretos

Demonstração por intermédio de documentos contábeis de que os recursos foram

aplicados ou estão à disposição para aplicação nos objetos estatutários da entidade que

poderá ser feito através de extratos bancários e demais documentos fiscais.

I - DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos da OCAS serão avaliados de acordo com os seguintes fatores:

INDICADOR DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO

Atendimento medico Consultas médicas de número de consultas realizadas

urgência e emergência com

aplicação de tratamento, se

necessário

Resgate Integrado

0800 7 100 192/

SAMU 192

Remoção

para fins de pronto atendimento

conforme boletim mensal de

produção ambulatorial (BPA) 

Atendimento dos chamados Ininterrupgão dos plantões

para transporte de pacientes presenciais e nível de satisfação

que necessitem transporte do usuário colhido pelo

para o fim de recebeH recebimento de queixas dos

atendimento

urgência/emergência

de usuários

Viagens para hospitais da

região com a finalidade de

buscar atendimento medico

não disponível no município

Ininterrupção dos plantões

presenciais e ausência de

reclamação por parte do hospital

e ou do usuário a respeito de não

atendimento ou dificuldades
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Outros

encontradas

Curativos, inalações, Pelo menos em 50% dos números

administração de de atendimento medico, colhido

medicamentos, aferição de pelo Boletim de Produção

pressão arterial e outros Ambulatorial

procedimentos de Ausência de queixa por parte dos

enfermagem. usuários sobre os atendimentos

de enfermagem 

25

Visando o acompanhamento e avaliação da execução do programa e o cumprimento

das atividades estabelecidas no futuro contrato de gestão, será encaminhado mensalmente

até o 5° dia OW do mês subsequente, a documentação informativa das atividades realizadas.

Lençóis Paulista, 25 de fevereiro de 2016.
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