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A ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E CULTURAL 

 

Breve Histórico 

Em 20 de Março de 2009 alguns profissionais da Saude reuniram e 

fundaram A ABEDESC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E CULTURAL, com o objetivo de PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS a 

estabelecimentos de Saúde em todo o Estado de São Paulo e outros estados da 

Federação Brasileira.  

No primeiro ano de trabalho atuamos em vários Municípios de São Paulo 

na área de emergência e emergência, como por exemplo o Município de Tatuí 

onde atuamos  na Clínica Médica / Urgência e Emergência oferecendo 

atendimento a aproximadamente 14.000 munícipes / mês. Atuamos também no 

município de Barretos, junto à Santa Casa na área médica, onde além da 

Urgência e Emergência, oferecemos atendimento nas áreas de Pediatria e 

Ginecologia e também na área de Enfermagem onde agregamos centenas de 

profissionais da área da saúde e com experiência em gestão hospitalar, tendo 

como uma de suas metas de alertar e informar através de palestras, campanhas 

e mutirões toda a população, que carece de atendimento médico e instruções de 

prevenção. 

Hoje, qualificada como Organização Social de Saúde (OSS), A ABEDESC 

possui as credenciais necessárias junto ao poder público na área da saúde, e está 

habilitado a atuar na administração de projetos e na prestação de serviços, por 

intermédio de convênios e contratos, atua hoje na consultoria e gestão 

ambulatorial e hospitalar de diversas cidades do estado de São Paulo, tornando 

melhor, através de ações concretas e direcionadas, todo o sistema de saúde de 

tais municípios conforme a regulamentação das leis orgânicas destes e 

adequadas às leis estaduais e federais.  

Nosso principal objetivo é o desenvolvimento de processos que gerem 

benefícios para a sociedade, através da articulação de meios para a promoção do 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da gestão, ligados às áreas de saúde, 

incluindo o segmento hospitalar. 

A ABEDESC conta com um excelente corpo técnico, compostos por 

profissionais altamente qualificados em diversas áreas, como médicos de todas 

as especialidades, dentistas, nutricionistas, enfermeiros, assistentes sociais, 
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psicólogos dentre outros, atuando dentro dos mais rigorosos princípios éticos 

indispensáveis aos trabalhos, desenvolvendo-se uma relação de confiança e 

credibilidade com os pacientes. 

A ABEDESC acredita que o sucesso de uma boa saúde está no cuidado e, 

aprender a cuidar conhecendo o próprio corpo e suas necessidades é a base para 

a prevenção de doenças e agravos, ao mesmo tempo, propiciando o 

desenvolvimento de programas e projetos com um olhar dinâmico sobre o 

ambiente conduzido em todos os aspectos sociais, econômicos e culturais. 

Assim, A ABEDESC tem credibilidade única e seus serviços são referência 

para parceiros, órgãos públicos e a iniciativa privada, graças a sua equipe, a 

Instituição é reconhecida como centro de formação de profissionais altamente 

qualificados e competentes, compartilhando este conhecimento em diversos 

municípios deste Estado, afazer a sua consulta gratuita. 

 

Missão Visão e Valores 

 

Missão 

Aprimorar a gestão da saúde pública através de parcerias e contratos visando a 

melhoria contínua dos serviços prestados à população, atuando de forma ética e 

transparente.  

 

Visão 

Ser reconhecida como referência em administração na saúde pública por sua  

excelência e qualidade nos serviços prestados. 

 

Valores 

• Transparência na gestão 

• Oferecer atendimento humanizado 

• Atuar com Qualidade e Excelência 

• Incentivar a Educação Continuada 

 

 

Nossa área de Atuação 

A ABEDESC administra todas as atividades relacionadas ao sistema de 

saúde, operacionalizando:  
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- Recepção de contas médicas: 

- Análise e auditoria médica de contas; 

- Sistema de controle e processamento informatizado; 

- Atendimento ao usuário. 

- Processamento e emissão de relatórios. 

- Sistema integrado estabelecendo Protocolos de Enfermagem e na área de 

Clinica Médica 

- Medição de atendimentos por dia/ por médicos  

 

PROJETOS DESENVOLVIDOS 

 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TATUÍ 

Prestação de serviços médicos de forma presencial, na área de Clínica Médica, 

prestando serviços de alta qualidade durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, 

inclusive aos sábados domingos e feriados, independentemente da categoria e 

da origem dos pacientes atendidos, de forma a satisfazê-los integralmente, sem 

interrupções ou lacunas de qualquer natureza, conforme escala previamente 

elaborada. Período de Contrato: 01 de Outubro de 2015 - 01 de Outubro de 2016 

 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARRETOS 

Execução dos serviços contratados em áreas especificamente destinadas ao 

atendimento em urgência e emergência, nas dependências do Pronto Socorro e 

Pronto Atendimento da Santa Casa de Misericórdia de Barretos.  

Prestação de serviços médicos de forma presencial, na área de Clínica Médica, 

Pediatria e Ginecologia, prestando serviços de alta qualidade durante as 24 (vinte 

e quatro) horas do dia, inclusive aos sábados domingos e feriados, 

independentemente da categoria e da origem dos pacientes atendidos, de forma 

a satisfazê-los integralmente, sem interrupções ou lacunas de qualquer natureza, 

conforme escala previamente elaborada. 

Período de Contrato: 01 de maio de 2016 - 01 de outubro de 2016 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO 

Prestação de Serviços Médicos Presenciais - 24 horas por dia, de Segunda a 

Domingo, 7 dias por semana. Atendimento de urgência e emergência adulto, 
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gestante, pediátrico, recém nascidos e neonatos, idosos e quaisquer pacientes 

que buscarem atendimento médico na Unidade, prestando serviços de alta com 

qualidade, oferecendo o atendimento correto e tratar as doenças, encaminhando 

quando necessário necessário seguindo o protocolo estabelecido, de acordo com 

o regimento institucional.  

Período de Contrato: 22 de Junho de 2016 - 22 de Junho de 2017 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA 

Prestação de Serviços Médicos de forma presencial, aos usuários da UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE e PRONTO ATENDIMENTO. 

Atendimento às consultas e demandas espontâneas nas unidades de saúde da 

rede básica e atendimento de urgência e emergência adulto gestante, pediátrico 

recém nascidos e neonatos, idosos quaisquer paciente que for buscar 

atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento prestando serviços de 

alta com qualidade, oferecendo o atendimento correto e tratar as doenças, 

encaminhando quando necessário seguindo o protocolo estabelecido, de acordo 

com o regimento institucional. Período de Contrato: 22 de junho de 2016 -  

 

UNIÃO DOS MUNÍCIPIOS DA MÉDIA SOROCABANA 

Prestação de Serviços Médicos de forma presencial, aos usuários das UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE  / PRONTO ATENDIMENTO / PRONTO SOCORRO. Atendimento 

de urgência e emergência adulto gestante, pediátrico recém nascidos e neonatos, 

idoso ,quaisquer paciente que for buscar atendimento médico na Unidade, 

prestando serviços de alta qualidade, oferecendo o atendimento correto e tratar 

as doenças, encaminhando quando necessário seguindo o protocolo estabelecido, 

de acordo com o regimento institucional.  

Período de Contrato: 01 de junho de 2017 –  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUMONT 

Prestação de Serviços Médicos de forma presencial, aos usuários da UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE nas especialidades de Clínico Geral, Cardiologista, Ginecologia 

e Obstetrícia e PRONTO ATENDIMENTO. 

Atendimento às consultas e demandas espontâneas nas unidades de saúde da 

rede básica e atendimento de urgência e emergência adulto gestante, pediátrico 

recém nascidos e neonatos, idosos quaisquer paciente que for buscar 
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atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento prestando serviços de 

alta qualidade, oferecendo o atendimento correto e tratar as doenças, 

encaminhando quando necessário seguindo o protocolo estabelecido, de acordo 

com o regimento institucional. Período de Contrato: 28 de março de 2017 -  

 

PREFEITURA DE CASSIA DOS COQUEIROS 

Execução dos serviços contratados nas dependências do Pronto Atendimento, em 

áreas especificamente destinadas ao atendimento em urgência e emergência, 

consultas ambulatórias, acompanhamento de pacientes em observação 24 horas, 

acompanhar a evolução e o parto natural das parturientes, realização de suturas 

e pequenas cirurgias.  Período de Contrato: 01 de agosto de 2017 -  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO  
 

- Gerenciamento e execução de serviços complementares de saúde na UPA 24 

HORAS – CONTRATO DE GESTÃO, prestando serviços de alta qualidade, 

encaminhando quando necessário seguindo o protocolo estabelecido, de acordo 

com o regimento institucional. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
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Considerando o objetivo Consórcio Intermunicipal União dos Municípios da 

Média Sorocabana  de oferecer atendimento garantindo a cobertura de 100% 

da regional, desenvolvendo ações que venham priorizar a prestação de 

atendimento garantindo todas as manobras de sustentação da vida e com 

condições de dar continuidade à assistência.  

Considerando a necessidade do aprimoramento e da eficiência na prestação 

dos serviços públicos com a implantação de processos que contribuam com a 

melhoria na integração das diferentes áreas e setores, buscando corrigir 

falhas, redução de desperdícios e processos eficazes e seguros.  

Apresentamos a proposta técnica da ABEDESC para a prestação dos serviços 

na Unidade de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência 

(SAMU 192) assegurando o alcance dos seguintes objetivos:  

• Assegurar a escuta médica permanente para as urgências, através da 

central de regulação médica das urgências, utilizando número exclusivo e 

gratuito, 192;  

• Operacionalizar o sistema regionalizado e hierarquizado de saúde, no que 

concerne às urgências, equilibrando a distribuição da demanda de urgência e 

proporcionando resposta adequada e adaptada as necessidades do cidadão, 

através de orientação ou pelo envio de equipes, visando atingir todos os 

municípios da regido de abrangência;  

• Realizar as coordenações médica e de enfermagem, direta ou à distância, 

de todos os atendimentos pré-hospitalares móveis;  

• Realizar o atendimento médico pré-hospitalar de urgência, tanto em casos 

de traumas como em situações clinicas, prestando os cuidados médicos de 

urgência apropriados ao estado de saúde do cidadão e, quando se fizer 

necessário, transportá-lo com segurança e com o acompanhamento de 

profissionais do local de atendimento à unidade de saúde referenciada;  

• Promover a união dos meios médicos próprios do SAMU aos serviços de 

salvamento e resgate do corpo de bombeiros, da polícia militar, da policia 

rodoviária, da defesa civil ou das forças armadas quando se fizer necessário;  

• Participar dos planos de organização de socorros em caso de desastres ou 

eventos com múltiplas vítimas, tipo acidente aéreo, ferroviário, inundações, 
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terremotos, intoxicações coletivas, acidentes químicos ou de radiações 

ionizantes, e demais itens de catástrofes;  

• Manter, diariamente, informação atualizada dos recursos disponíveis para 

o atendimento as urgências;  

• Prover banco de dados e estatísticos atualizados no que diz respeito a 

atendimentos de urgência, a dados médicos e a dados de situações de crise 

e de pacientes graves, bem como de dados administrativos;  

• Realizar relatórios sobre os atendimentos de urgência, de pacientes graves 

e recursos disponíveis na rede de saúde para o atendimento as urgências;  

• Servir de fonte de pesquisa e extensão a instituições de ensino conforme 

previsto nas legislações do SAMU/UMMES;  

• Identificar, através do banco de dados da Central de Regulação, ações que 

precisam ser desencadeadas dentro da própria área da saúde e de outros 

setores, como trânsito, planejamento urbano, educação dentre outros.  

• Participar da educação continuada, proporcionando cursos de primeiros 

socorros a comunidade, e de suportes básico e avançado de vida aos serviços 

e organizações que atuam em urgências;  

• Estabelecer regras para o funcionamento das centrais regionais em parceria 

com a Coordenação do SAMU/UMMES.  

Nossa Proposta Técnica apresentará um modelo gerencial que obedecerá aos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, observando as 

políticas públicas voltadas para a regionalização da saúde.  

O nosso objetivo principal é colaborar para o aperfeiçoamento e consolidação 

dos serviços prestados pela Unidade de Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência e Emergência (SAMU 192) prestado pelo Consórcio Intermunicipal 

União dos Municípios da Média Sorocabana, garantindo a execução de suas 

diretrizes básicas do SUS: a universalização, a integralidade e a equidade da 

atenção à saúde. 

 

 

- METODOLOGIA DE TRABALHO 
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 A ABEDESC fará o gerenciamento administrativo e operacional dos 

serviços objetivando a transparência financeira e fiscal e buscando sempre o 

cumprimento da legislação brasileira. Estabelecerá normas, regras, e 

procedimentos administrativos visando aplicar as boas práticas de 

governança, assegurando uma gestão coerente, oferecendo orientação, 

processos e tomada de decisões para cada área de responsabilidade, que irá 

se concretizar assegurando a capacitação do pessoal encarregado e provendo 

o aparato necessário aos serviços de gerenciamento administrativo. 

 A ABEDESC desenvolverá sua Gestão atendo às devidas legislações: 

 

- O REGULAMENTO TÉCNICO DAS URGÊNCIAS: PORTARIA GM/MS 

2048/02 

A Portaria GM/MS 2048/02, que estabelece os princípios e diretrizes dos 

sistemas de urgência, define normas, critérios de funcionamento, 

classificação e cadastramento dos hospitais de urgência, determina a criação 

das Coordenações do Sistema estadual de Urgências, é composta de 7 

capítulos onde estão contempladas as seguintes discussões: 

Capítulo I: Estruturação dos sistemas loco-regionais de atenção às urgências, 

dentro dos preceitos da NOAS-SUS; 

Capítulo II: Diretrizes da Regulação Médica das Urgências; 

Capítulo III: Diretrizes e responsabilidades das várias unidades componentes 

do atendimento pré-hospitalar fixo; 

Capítulo IV: Diretrizes do Atendimento Pré-hospitalar Móvel; 

Capítulo V: Diretrizes do componente hospitalar de atendimento às 

urgências; 

Capítulo VI: Transferências e transporte inter-hospitalar; 

Capítulo VII: Diretrizes dos Núcleos de Educação em Urgências com 

respectivas grades de temas, conteúdos, habilidades e cargas horárias. 
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- A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS: PORTARIA 

GM/MS 1863/03: onde ocorre a incorporação de novos elementos 

conceituais, além da revisão e retomada de outros já bastante difundidos. 

 

- O COMPONENTE PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DA POLÍTICA NACIONAL 

DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS – SAMU 192: PORTARIA GM/MS 

1864/03: 

Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção 

às Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento 

Móvel de Urgência – SAMU 192, suas Centrais de Regulação (Central SAMU-

192) e seus Núcleos de Educação em Urgência, em municípios e regiões de 

todo o território brasileiro. 

O Modelo de Gestão será baseado na definição de estratégias e planos, 

elaborados buscando resultados satisfatórios, sendo orientado pelo processo 

de melhoria contínua.  

A Política de Gestão de Pessoas está estruturada de forma a promover a 

capacitação para as competências adequadas para que os colaboradores 

desenvolvam suas atividades de forma segura, eficiente e eficaz.  

 

A PORTARIA GM/MS Nº 1010 DE 29.09.2012: Esta Portaria redefine as 

diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componentes da Rede 

de Atenção às Urgências. 
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- PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL 
  A ABEDESC desenvolve seu modelo de gestão com base na Gestão por 

Processos onde os processos são mapeados, monitorados, avaliados e 

revisados sempre que necessário, buscando assim elevar o desempenho e 

otimizar resultados por meio da implementação de melhorias nos processos 

organizacionais.  

Esse modelo de Gestão tem como objetivo principal analisar, 

padronizar e melhorar as operações garantindo que todos os colaboradores 

participem ativamente dos processos e estejam comprometidos com a 

qualidade e eficiência, visando assim a melhoria contínua no alcance dos 

objetivos da organização, sempre com foco na resolutividade, com qualidade 

assistencial, norteados pelo planejamento estratégico.  

A ABEDESC procura estabelecer assim uma dinâmica de melhoria 

contínua, permitindo ganhos significativos às organizações, em termos de 

desempenho, eficiência, eficácia e custo, (otimização do uso dos recursos e 

viabilizar os resultados desejados, a eliminação de erros e a minimização de 

atrasos).  

O modelo gerencial para a Unidade de Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência e Emergência (SAMU 192) busca atribuir, no nível hierárquico de 

execução, a implantação e desempenho de ferramentas inovadoras de 

gestão, e ao Consórcio Intermunicipal União dos Municípios da Média 

Sorocabana, funções reguladoras de acompanhamento, controle e avaliação. 

 A proposta tem como finalidade a prestação de serviços com a visão de 

futuro de consolidar um modelo de gestão inovador e pioneiro, tornando-se 

referencial de excelência na prestação de serviços de saúde, de concepção de 

coordenação e controle voltados para os resultados. 

 Nosso modelo gerencial pressupõe os seguintes instrumentos: 

1) Clareza da missão institucional, ou seja, a expressão da razão de ser da 

organização o que a legitima perante os seus usuários e seus funcionários; 

2) Visão clara sobre o futuro, seus usuários e serviços que presta, de modo 

que a gestão se concentre no essencial; 
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3) Liderança dos seus dirigentes, focada em hábitos e atitudes gerenciais 

modernos e estimulando mudanças de comportamentos, mentalidade, 

atitudes e rotinas de trabalho; 

4) Alocação de recursos adequada, vinculando-se a prioridades estratégicas 

e à definição de metas explícitas e verificáveis através de indicadores de 

desempenho. 

5) Recursos Humanos motivados pelo seu engajamento no trabalho e com 

uma visão de futuro; 

6) Estrutura Organizacional reticular e não vertical, que enfatiza a 

importância dos papeis de cada um dentro da organização com vista a 

agregar valor ao serviço prestado; 

7) Sistema de informação confiável e oportuno sobre a operação cotidiana, 

permitindo a definição de ações e a conversão de rumos. 

8) Gerenciamento por equipe e organização por processo e não por tarefa 

 O uso destes instrumentos tem foco no usuário do serviço e nos 

resultados, assegurando racionalização dos processos de trabalho, 

possibilitando a gestão por resultados negociadas entre a direção e as equipes 

de trabalho. 

 No contexto da tomada de decisão, a informação deve ser empregada 

como mais um recurso para o desenvolvimento do processo de trabalho. A 

produção interna da informação e a utilização de fontes externas propiciam 

condições mais adequadas para utilização na tomada de decisão. O SAMU 

Regional Ourinhos é composto por doze municípios que compõem a União 

dos Municípios da Média Sorocabana UMMES, sendo estes Santa Cruz do Rio 

Pardo, Ourinhos, Canitar, Timburi, Óleo, Bernardino de Campos, Chavantes, 

Ipaussu, Espírito Santo do Turvo, São Pedro do Turvo, Salto Grande e 

Ribeirão do Sul, totalizando 235.108 habitantes; atuando de forma 

regionalizada, com administração e gerenciamento hierárquico, onde são 

definidas as estratégias, plano de ação e plano de expansão do Serviço.  

O objeto pretendido contempla as seguintes atribuições:  

I. Prestação universal e livre de ônus ao usuário dos serviços de atenção à 

saúde, no âmbito do SUS;  
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II. Gestão, conservação e manutenção do prédio e terreno, bem como dos 

bens inventariados pelo SAMU/UMMES, incluindo os mobiliários, os 

equipamentos médico-hospitalares e as viaturas ambulâncias;  

III. Contratação e gestão de profissionais de todas as áreas concernentes a 

operação do serviço, conforme legislação vigente;  

IV. Prestação dos serviços acessórios necessários ao funcionamento da 

Unidade, mediante contratação direta ou subcontratação, tais como: Telefone 

0800 — Serviço de Atendimento ao Usuário, manutenção predial, 

manutenção preventiva e corretiva e substituição de bens móveis, 

manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos, carro 

administrativo, manutenção preventiva e corretiva de ambulâncias, 

manutenção preventiva e corretiva de geradores, alimentação preparada, 

serviço de software para central de regulação médica, coleta de Resíduos de 

serviços de saúde, medicina ocupacional, rastreamento e monitoramento de 

viaturas, seguro de viaturas, gases medicinais, combustível compatível com 

as viaturas da frota (diesel S10), fornecedor de benefícios (vale transporte e 

alimentação), locação e manutenção de impressoras e ar condicionados, 

fornecimento de insumos, medicamentos, alugueis de imóveis, EPI'S e 

uniformes, ou outro serviço necessário e inerente, após autorização da 

CONTRATANTE, especificado, sem acréscimo ao valor pactuado.  

O Serviço é orientado por uma Central de Regulação Médica Única em 

Ourinhos, propiciando um atendimento que procure chegar precocemente à 

vítima, após ter ocorrido um agravo à sua saúde, que possa levar a 

sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, portanto, 

prestar-lhe atendimento e/ou transporte adequado a um serviço de saúde 

devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde (Desde 

Julho de 2013 até o Julho de 2019, o serviço atendeu um total de 128.632 

chamados).  

Atualmente contempla 02 (duas) Unidades de Suporte Avançadas e 07 

(sete) Unidades de Suporte Básicas que, geograficamente distribuídas, nas 

bases de Ourinhos (01 Unidade de Suporte Avançado e 02 Unidades de 

Suporte Básico), Santa Cruz do Rio Pardo (01 Unidade de Suporte Avançado 

e 02 Unidades de Suporte Básico), Ipaussu (01 Unidade de Suporte Básico), 
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Bernardino de Campos (01 Unidade de Suporte Básico) e Timburi (01 Unidade 

de Suporte Básico), que garantem a cobertura de 100% da Regional. 

As Unidades de Resgate que compõem o serviço são, de acordo com a 

Portaria GM 2048 de 05 de novembro de 2002, as seguintes:  

• TIPO B – Ambulância de Suporte Básico: veículo destinado ao transporte 

inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento 

pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado 

com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante 

transporte até o serviço de destino.  

• TIPO D – Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao 

atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-

hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados 

médicos intensivos.  

 

- ESTRUTURA E PERFIL  

- INFORMAÇÕES SOBRE O SAMU 192  

O SAMU Regional Ourinhos é composto por doze municípios que 

compõem a União dos Municípios da Média Sorocabana UMMES, sendo estes 

Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos, Canitar, Timburi, Óleo, Bernardino de 

Campos, Chavantes, Ipaussu, Espírito Santo do Turvo, São Pedro do Turvo, 

Salto Grande e Ribeirão do Sul, totalizando 235.108 habitantes; atuando de 

forma regionalizada, com administração e gerenciamento hierárquico, onde 

são definidas as estratégias, plano de ação e plano de expansão do Serviço. 

Atualmente contempla 02 (duas) Unidades de Suporte Avançadas e 07 (sete) 

Unidades de Suporte Básicas que, geograficamente distribuídas, se 

encontram nas bases de Ourinhos (01 Unidade de Suporte Avançado e 02 

Unidades de Suporte Básico), Santa Cruz do Rio Pardo (01 Unidade de 

Suporte Avançado e 02 Unidades de Suporte Básico), Ipaussu (01 Unidade 

de Suporte Básico), Bernardino de Campos (01 Unidade de Suporte Básico) 

e Timburi (01 Unidade de Suporte Básico), que garantem a cobertura de 

100% da Regional.  
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- ESCOPO DOS SERVIÇOS  

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é um serviço de saúde, 

desenvolvido pela UMMES, em parceria com as Secretarias Municipais de 

Saúde dos consorciados e com o Ministério da Saúde, o serviço funciona 24 

horas por dia com equipes de profissionais de saúde, os quais são: médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem e motoristas socorristas, que atendem 

às urgências de natureza clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica, 

traumática ou psiquiátrica. É importante ressaltar que os atendimentos são 

realizados em qualquer lugar: residências, locais de trabalho, vias públicas, 

pontos turísticos, rodovias estadual e federal. 

 

- O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA TEM COMO 

ATRIBUIÇÕES  

• Desencadeamento em tempo mínimo, ao atendimento à vítima pelo 

equipamento mais adequado (tempo resposta ao atendimento);  

• Envio ao local do chamado (Via Pública, Domicilio, Hospitais, Unidades 

Básicas de Saúde, etc.) de profissionais treinados e ambulâncias equipadas 

de acordo com a complexidade do caso, para que possam fornecer no próprio 

local e/ou durante transporte desde orientações, manobras básicas de 

manutenção da vida, administração de medicamentos, soluções venosas, até 

monitoramento cardíaco, desfibrilação e ventilação mecânica;  

• Solicitação de apoio a bombeiros, polícia militar, defesa civil e instituições 

afins, sempre que necessário;  

• Desenvolvimento de atividades educativas junto a população e segmentos 

específicos da sociedade;  

• Desenvolvimento de atividades preventivas, indicando áreas de risco e 

alterações no epidemiológico do município;  

• Participações em Comitês, Câmaras Técnicas e Grupos Técnicos, que 

envolvam ações de atendimento às urgências.  
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REGIONAL DE OURINHOS 

 

SAMU - Santa Cruz do Rio Pardo 

 

SAMU - Ipassu 
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SAMU - Timburi 

 

 

SAMU - Bernardino de Campos 

 

 



    

_____________________________________________________________________ 
R. Fiação da Saúde, 40 – 7º andar - CJ 71 

Saúde - São Paulo – SP  

www.abedesc.org.br / 11. 5587-3928 

21 

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 
 

TÍTULO 

Proposta Técnica para Prestação dos Serviços na Unidade de Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência e Emergência do SAMU Regional Ourinhos. 

 

1. ATIVIDADE 
 

- Descrição e análise das principais características do Programa 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), completou em dois 

anos de atividades em Ourinhos com importantes marcas na área de 

atendimento à população que contribuíram para organizar o fluxo de urgência 

e emergência e diminuir a mortalidade e as seqüelas. 

Os benefícios proporcionados pelo SAMU no âmbito regional, se deve 

especialmente à característica do serviço oferecido que dispõe de recursos 

médicos e tecnológicos avançados e equipe altamente especializada. 

Em entrevista exclusiva ao Jornal Novo Negocião, o médico Ronaldo Antônio 

Canizella, coordenador médico do SAMU, destacou os principais diferenciais 

de atendimento, falou sobre a rotina de trabalho da equipe de profissionais e 

de que forma a população pode usufruir deste serviço e contribuir para a 

missão diária de assegurar uma assistência adequada e eficiente e garantir a 

vida. 

SAMU atende os 12 municípios – O SAMU começou a funcionar em 29 de 

julho de 2013. Trata-se de um programa do governo federal em parceria no 

Estado de São Paulo com os municípios, e na nossa região é administrado 

pela União dos Municípios da Média Sorocabana (UMMES), que engloba 12 

municípios – Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Canitar, Chavantes, Ipaussu, 

Óleo, Timburi, Espírito Santo do Turvo, São Pedro do Turvo, Ribeirão do Sul 

e Salto Grande e é presidida pelo prefeito de Espírito Santo do Turvo, João 

Adirson Pacheco. 
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O SAMU conta com duas bases, uma em Santa Cruz e outra em Ourinhos.  Na 

Base de Ourinhos funciona a Central de Regulação que recebe e faz a triagem 

de todas as chamadas do 192 da região. 

No âmbito da administração, o SAMU tem a coordenação geral da enfermeira 

Karla Renata Albieri e coordenação médica do médico Ronaldo Antônio 

Canizela. 

Recursos avançados para o atendimento – A Base do SAMU em Ourinhos 

está instalada em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e conta com 

três unidades de atendimento (veículos) sendo uma avançada USA (Unidade 

de Suporte Avançado) e duas USB (Unidade de Transporte Básico). 

Segundo Ronaldo Canizela, as três unidades disponibilizam, no salão de 

atendimento, de duas pranchas, maca, cilindros de oxigênio, colar cervical, 

talas e ataduras, mochila de enfermagem com medicamentos e mochila de 

parto. O que difere a USA das duas USB são a tripulação e alguns 

equipamentos. 

A Unidade de Suporte Avançado funciona como uma UTI (Unidade de Terapia 

Intensiva) móvel e conta com monitor cardíaco (nas unidades básicas tem 

desfibrilador eletrônico) e a mochila do médico para as vias aéreas, ou seja, 

com todo material para a ventilação do paciente e também ventilador 

mecânico. 

Outro diferencial, explicou Canizela, é a equipe. Na Unidade de Suporte 

Básico (USB) atuam o condutor socorrista e um técnico de enfermagem, 

conforme determina a Portaria nº 2048 de 2004 e na Unidade de Suporte 

Avançado (USA) a equipe é integrada por um enfermeiro e um médico 

intervencionista. Os profissionais se revezam no atendimento em turno de 12 

horas para garantir o funcionamento do SAMU 24 horas. 

Ao todo o SAMU conta com três médicos, um intervencionista na Base de 

Santa Cruz do Rio Pardo e um intervencionista e um regulador na Base de 

Ourinhos. O médico regulador é o responsável para agilizar o atendimento. 

Imediatamente após o recebimento da chamada pelo 192 é o médico 

regulador quem vai decidir qual das duas unidades (USA ou USB) fará o 

atendimento. Cabe a ele também orientar a pessoa que fez a chamada para 

assistir o paciente até a chegada da viatura. 
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A importância da Central de Regulação  – Segundo Canizela é a Central 

de Regulação na Base de Ourinhos que faz a triagem para o atendimento em 

toda a região. Canizela chama a atenção para a importância da triagem que 

pode ter várias opções, por isso demanda um tempo maior para o 

atendimento. “O atendente ao receber a chamada precisa de algumas 

informações primordiais como endereço, localização e, também, sobre as 

condições do paciente para decidir qual das duas unidades deverá ser enviada 

ao local”. 

 

Estatística do SAMU Regional  – Em dois anos de atividades o SAMU 

recebeu 36.514 chamados; teve 20.932 acionamentos, dos quais 10.251 

resultaram em acionamentos de ambulância social e 5.331 foram os 

atendimentos sem intervenção. 

Desse total de atendimentos, em torno de 13 mil foram realizados na cidade 

de Ourinhos; 6.165 para a UPA e 5.480 para a Santa Casa.  

 

Em Junho/2017, considerando que não foram atendidos os requisitos exigidos 

no art. 31, da Portaria nº 1.010/GM/MS, de 2012, o Ministério da Saúde, 

através da Nota Técnica nº 084/2016, Coordenação Geral de Urgência e 

Emergência/CGUE/DAHU/SAS/MS, constante do processo nº 

2500.213541/2013-50, suspendeu o repasse do incentivo de custeio mensal 

destinado às Unidades Móveis do Componente e a Central de Regulação das 

Urgências (SAMU 192); Portaria nº 1686, de 30 de junho de 2017.  

Após readequação e reestruturação do serviço, de acordo com as exigências 

do Ministério da Saúde, o serviço recuperou a qualificação através da Portaria 

nº 1.554, de 14 de junho de 2018, com validade por dois anos de acordo com 

o art.928, da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 

2017, devendo ser renovada mediante novo processo de avaliação. 

 

 

 

 

 



    

_____________________________________________________________________ 
R. Fiação da Saúde, 40 – 7º andar - CJ 71 

Saúde - São Paulo – SP  

www.abedesc.org.br / 11. 5587-3928 

24 

1.1. ORGANIZAÇÃO 

- Descritivo dos Serviços de Atendimento móvel de Urgência- SAMU :  

É um serviço público de âmbito federal, vinculado ao Ministério da 

Saúde, com responsabilidade Tripartite (União, Estados e Municípios), com 

gestão municipal. Seu atendimento está pautado nos preceitos do SUS de 

“Universalidade”, “Equidade” e “integralidade”. O acionamento, deve ser 

realizado através do telefone “192”, instituído pelo Decreto Presidencial nº 

5.055/2004.  

É destinado ao atendimento primário de toda população, sem 

exceções, o que implica em dizer que, realiza atendimento da população em 

geral, mesmo daqueles indivíduos que eventualmente, disponham de seguro 

saúde privado. Atua também a nível secundário, através do encaminhamento 

de pacientes com atendimento prévio em serviços de Urgência e Emergência, 

conduzindo, os mesmos a serviços com recursos mais adequados a sua 

situação de agravo.  

Faz o papel de “serviço-meio”, e assim sendo deve atuar como um 

facilitador de um processo desencadeado em outro serviço deste sistema seja 

este: assistência pré-hospitalar, rede básica, unidades de Pronto- 

Atendimento e demais serviços de nível intermediário de resolutividade. Deve 

atuar integrando os níveis de assistência pré-hospitalar e hospitalar.  

Constitui-se numa “porta de entrada” do cidadão no Sistema de Saúde, 

portanto as demandas a ele endereçadas devem ser consideradas sobre este 

aspecto. Sempre alguma resposta tem que ser dada ao solicitante, mesmo 

que esta seja uma orientação ou justificativa sobre a impossibilidade de 

resolver seu problema e o redirecionamento do caso.  

Deve ainda, atuar como regulador do Sistema de Urgência municipal; 

organizando e avaliando continuadamente os fluxos, ordenando a demanda 

e a distribuindo de forma equitativa entre todos os equipamentos de saúde 

disponíveis. Justamente por isto, pode ser considerado como um 

“Observatório” das condições do Sistema de Urgência do município, uma vez 

que tem a capacidade de visualizar com clareza, de forma dinâmica e 

sistematizada, todo o funcionamento do sistema, através dos fluxos de 

pacientes e operacionalização da central reguladora, subsidiando o 
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desencadeamento de ações que revertam na melhoria da atenção oferecida 

e nas próprias condições de trabalho.  

A política tem como focos principais as seguintes ações:  

 Organizar o atendimento de urgência em todos os níveis de atenção à 

saúde (Unidades básicas de saúde e Programa Saúde da família, Pronto-

Atendimentos 24horas e Unidades hospitalares com porta aberta para a 

urgência);  

 Estruturar o atendimento pré-hospitalar móvel SAMU 192;  

 Reorganizar as grandes urgências e os prontos-socorros em hospitais;  

 Criar a retaguarda hospitalar para os atendimentos às urgências;  

 Estruturar os Núcleos de Educação em Urgências;  

 Proporcionar humanização do atendimento integral nas unidades de 

urgência;  

 Estruturar o atendimento pós-hospitalar.  

 

Os pilares de sustentação do SAMU 192, são formados por elementos 

estratégicos: Central de Regulação Médica das Urgências, Unidades Móveis 

de Atendimento, Núcleo de Educação Permanente, Acolhimento e 

Humanização.  

A Central SAMU 192, tem como papel fundamental organizar a relação 

entre os vários serviços, identificando a demanda, qualificando o fluxo dos 

pacientes no sistema e gerando uma porta de comunicação ao público em 

geral. Através do número nacional de atenção às urgências (192), as 

solicitações de socorro são recebidas, avaliadas, hierarquizadas e atendidas 

por ordem de prioridade, de acordo com as decisões do médico regulador.  

O sistema deve ser capaz de acolher de forma humanizada qualquer 

usuário, prestando-lhe atendimento e redirecionando para os locais 

adequados à continuidade do tratamento. Através do trabalho integrado entre 

a Central de regulação Médica das Urgências e outros serviços (Regulação de 

Leitos, de procedimentos de alta complexidade, de exames complementares, 

de consultas especializadas, Corpo de Bombeiros e concessionárias de 

rodovias) a assistência ao usuário é garantida de forma integral.  
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Para o excelente funcionamento do serviço, o SAMU 192, deve contar 

com rede PACTUADA e HIERARQUIZADA de forma resolutiva, com atribuições 

formais de responsabilidades, adensamento tecnológico e recursos humanos 

qualificados.  

 

 

Fonte: Rede HumanizaSus – Urgência / Emergência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

_____________________________________________________________________ 
R. Fiação da Saúde, 40 – 7º andar - CJ 71 

Saúde - São Paulo – SP  

www.abedesc.org.br / 11. 5587-3928 

27 

A - POLÍTICAS ORGANIZACIONAIS 

As políticas organizacionais traduzem o tipo de gestão que as 

organizações buscam implantar. 

É a forma como a instituição pretende utilizar seus colaboradores e 

recursos para atingir seus objetivos. Para que sejam funcionais, as políticas 

devem contemplar os objetivos e ser dimensionadas em função da filosofia, 

cultura e necessidades da organização. 

Importante lembrar que há diferenças significativas entre Políticas e 

Normas: 

POLÍTICAS - Definem o que as organizações devem fazer para atingir seus 

objetivos (O QUE FAZER?); 

NORMAS - Definem como as organizações devem implantar suas políticas de 

modo a atingir seus objetivos (COMO FAZER?). 

Sendo assim, abaixo listamos algumas propostas de Políticas 

Organizacionais a serem implantadas pela ABEDESC: 

 

1 - POLÍTICA DE GESTÃO DA QUALIDADE E GESTÃO DE RISCOS 

A Política de Gestão da Qualidade e Gestão de Riscos a ser implantada no 

SAMU definirá diretrizes para monitorar e promover a melhoria contínua 

necessária ao desenvolvimento da Instituição, para isso compromete-se com:  

- O cumprimento da legislação aplicável à organização, para seus 

processos, produtos e serviços; 

- Garantir a Segurança do Paciente/Usuário através de ações contínuas 

para mitigar riscos e evitar danos ao paciente; 

- Gerenciar Riscos institucionais relacionados às atividades do processo, 

com foco na prevenção de problemas e segurança dos pacientes, 

colaboradores e terceiros; 

- Promover ações de melhoria contínua dos processos, objetivando a 

qualidade e promovendo a satisfação de nossos clientes; 

- Promover a tomada de decisões pautada na análise crítica dos 

resultados; 
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O seu cumprimento é averiguado pela Comissão Interna de Qualidade, 

cujo objetivo é assegurar que o serviço seja realizado atendendo às 

necessidades e superando as expectativas dos usuários e clientes para 

garantir segurança, qualidade e eficácia dos serviços prestados, assegurando 

a melhoria contínua do sistema por meio da definição de políticas e práticas 

padronizadas e garantia da excelência dos processos e a segurança do 

paciente/usuário, estabelecendo para tanto (entre outros): 

- Auditorias internas: As auditorias internas são programadas e realizadas 

semestralmente ou a qualquer tempo, conforme solicitação da diretoria, 

sendo que para todas as não conformidades detectadas serão abertos planos 

de ação corretiva.  

- Ferramentas da qualidade: As ferramentas da qualidade são 

metodologias e técnicas utilizadas para identificação e priorização de 

problemas, elaboração e implementação de soluções e verificação de 

resultados.  

- Gestão de documentos: Estabelece diretrizes básicas para a 

disponibilização, arquivamento, controles e revisão dos documentos e 

impressos utilizados no SAMU.  

- Gestão de indicadores: A política de padronização de indicadores de 

processos, para fins de monitoramento e acompanhamento das metas 

institucionais, bem como o tipo e a definição dos indicadores padronizados, 

contribuindo para melhoria dos processos e produtos.  

- Gestão de riscos: A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente destaca 

a necessidade de desenvolver diferentes tipos de investigação para melhorar 

a segurança do paciente e prevenir os possíveis danos. 

 

2 – POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO 

A Política de Humanização parte de conceitos e dispositivos que visam 

à reorganização dos processos de trabalho em saúde, propondo centralmente 

transformações nas relações sociais, que envolvem trabalhadores e gestores 

em sua experiência cotidiana de organização e condução de serviços; e 

transformações nas formas de produzir e prestar serviços à população. Pelo 

lado da gestão, busca-se a implementação de instâncias colegiadas e 
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horizontalização das "linhas de mando", valorizando a participação dos 

atores, o trabalho em equipe, a chamada "comunicação lateral", e 

democratizando os processos decisórios, com corresponsabilização de 

gestores, trabalhadores e usuários. 

No campo da atenção, têm-se como diretrizes centrais a acessibilidade 

e integralidade da assistência, permeadas pela garantia de vínculo entre os 

serviços/trabalhadores e população, e avançando para o que se tem nomeado 

como "clínica ampliada", capaz de melhor lidar com as necessidades dos 

sujeitos. 

Para propiciar essas mudanças, almejam-se também transformações 

no campo da formação, com estratégias de educação permanente e de 

aumento da capacidade dos trabalhadores para analisar e intervir em seus 

processos de trabalho (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

Ao considerar que humanização implica produzir sujeitos no processo 

de trabalho, a PNH está alicerçada em quatro eixos estruturantes e 

intercessores: atenção, gestão, formação e comunicação, estes eixos 

concebidos no referencial teórico-político do Humaniza SUS, apontam para 

marcas e objetivos centrais que deverão permear a atenção e a gestão em 

saúde. 

Como exemplos dessas marcas desejadas para os serviços, podem-se 

destacar: a responsabilização e vínculo efetivos dos profissionais para com o 

usuário; o seu acolhimento em tempo compatível com a gravidade de seu 

quadro, reduzindo filas e tempo de espera para atendimento; a garantia dos 

direitos do código dos usuários do SUS; a garantia de gestão participativa 

aos trabalhadores e usuários; estratégias de qualificação e valorização dos 

trabalhadores, incluindo educação permanente, entre outros. 

Como uma estratégia de qualificação da atenção e gestão do trabalho, 

a humanização almeja o alcance dos usuários e também a valorização dos 

trabalhadores; seus indicadores devem, portanto, refletir as transformações 

no âmbito da produção dos serviços (mudanças nos processos, organização, 

resolubilidade e qualidade) e da produção de sujeitos, mobilização, 

crescimento, autonomia dos trabalhadores e usuários. 
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3 - POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS 

A Política de Gestão de Pessoas é sistematizada nos seguintes pilares: 

• Seleção e Admissão de Pessoal; 

• Cargos, Carreira e Reconhecimento; 

• Gestão de Desempenho; 

• Rotinas do departamento pessoal 

• Desenvolvimento de Pessoas; 

• Saúde Ocupacional; 

 

- Diretrizes 

1. Assegurar a qualidade dos processos de seleção, movimentação e sucessão 

de pessoas, atendendo às demandas conforme o planejamento estratégico 

da força de trabalho e o perfil de competências necessário ao sucesso dos 

negócios organizacionais. 

2. Assegurar o nível adequado de capacitação e desenvolvimento das pessoas 

nas competências profissionais necessárias ao atendimento dos processos 

institucionais. 

3. Promover a gestão do conhecimento no Banco de Sangue, visando o 

aperfeiçoamento contínuo dos processos. 

4. Promover o acompanhamento contínuo do desempenho dos colaboradores, 

orientando o desenvolvimento na carreira, com foco em resultados e 

competências.  

5. Promover o reconhecimento dos colaboradores e equipes que contribuírem 

de fora diferenciada para a concretização dos objetivos e metas da 

organização. 

6. Desenvolver nas lideranças as competências gerenciais, especialmente 

aquelas voltadas à gestão de pessoas, de forma continuada e alinhada às 

orientações estratégicas. 

7. Promover a gestão das informações pessoais e profissionais dos 

colaboradores, com transparência e respeito à confidencialidade. 
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8. Promover a gestão do clima organizacional, visando a melhoria contínua 

do nível de satisfação dos colaboradores.  

9. Priorizar a segurança e a saúde ocupacional dos empregados, com foco na 

prevenção de acidentes e doenças ocupacionais e promoção da saúde, 

atendendo aos requisitos legais e regulamentares 

 

4 - POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Definição 

É o compartilhamento das propriedades da Instituição (visão, missão, valores 

e políticas), não se limitando apenas na divulgação institucional e 

mercadológica, mas como um meio de estruturar a comunicação externa e 

interna através de planejamentos, implementações e gerenciamentos. 

  

Diretrizes 

• Garantir a comunidade da região o esclarecimento e a informação da 

importância de ser um doador voluntário de sangue 

•  Transmitir com clareza a missão, os valores e os acontecimentos da 

empresa para os diversos públicos da Instituição. 

  

Ações 

• Coordenar e realizar todas as atividades de assessoria de imprensa, com 

produção de material para a mídia, atendendo com presteza, agilidade e 

transparência as demandas da mídia. 

• Padronizar e supervisionar todo o material gráfico a fim de preservar a 

marca institucional e informações divulgadas. 

• Criar campanhas institucionais e apoio aos projetos elencados no 

Planejamento Estratégico. 

• Coordenar e avaliar a pesquisa de satisfação do usuário e dar retorno 

quando necessário e sugerir mudanças para diretoria garantindo a melhoria 

contínua dos serviços prestados. 
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O processo de comunicação também dissemina os objetivos do SAMU e as 

ações voltadas para a qualidade, visando manter informados e 

conscientizados os colaboradores, fornecedores e pacientes. 

 

5 - POLÍTICA DE GESTÃO DE CUSTOS 

 

Objetivo  

Controlar e reduzir custos e arquitetar a estrutura operacional, obtendo assim 

a receita básica para o sucesso da instituição. 

A Gestão de Custos fornece as seguintes análises: 

a) do comportamento dos custos e despesas; 

b) do desperdício,  

c) das variações entre custos previstos e reais; 

d) da evolução dos custos e lucro; 

e) da conveniência de realizar na própria instituição certas atividades, ou 

preferir que terceiros a realizem; 

f) dos investimentos 

g) dos inventários. 

 

Desdobramento da Política de Gestão de Custos às unidades de 

negócio 

A atribuição dos custos às atividades deve ser feita da forma mais criteriosa 

possível, sendo que a metodologia de apuração dos custos, está composta da 

seguinte forma: são levantados os custos gerais, como por exemplo pessoal 

(salário, vale-alimentação, vale-transporte), telefone, manutenção de 

equipamentos e instalações, materiais de consumo, como aluguel e locação 

de aparelhos. Uma vez totalizados os “gastos” (custos e despesas), é então 

avaliada a produção/desempenho, por meio de relatórios que o departamento 

financeiro realiza mensalmente pelo sistema informatizado de contas a pagar 

e a receber, contendo as atividades desempenhadas no período. O financeiro 

também se baseia nos relatórios do setor de faturamento que é 

disponibilizado mensalmente, no controle de gastos do setor de compras que 

tem um relatório anual de controle de gastos por mês e no planejamento 
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orçamentário. Com isso o setor financeiro vai monitorando os gastos e 

previsões de recebimento e as necessidades de investimentos.  

 

6 - POLÍTICA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA 

 

DEFINIÇÃO 

Assegurar o Bem Estar, Segurança e Saúde do Trabalho dos funcionários 

através das normas de Biossegurança e do controle de saúde ocupacional. 

 

DIRETRIZES 

• Comprometer-se com o Bem Estar, Segurança e Saúde do Trabalho 

dos funcionários;  

• Gerenciar os custos, riscos e e segurança no ambiente de trabalho 

através dos periódicos, do PPRA, do PCMSO; 

• Assegurar melhoria contínua e excelência na qualidade e execução das 

atividades pelos colaboradores.  

 

AÇÕES 

• Controlar os exames periódicos dos funcionários através da planilha 

mensal enviada pela medicina ocupacional e acompanhar as alterações de 

saúde encontrada 

• Anualmente revisar todas as vacinas dos colaboradores 

• Garantir os EPIs necessários aos colaboradores  

• Laudo de insalubridade 

• Programa qualidade de vida 
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- ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

1. IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS 

 

Os fluxos visam melhorar, padronizar e organizar o acesso ao serviço, 

com a proposta de um direcionamento adequado e com o objetivo de alcançar 

metas e conquistar resultados positivos.  Tem como finalidade conduzir 

pessoas e processos de forma eficaz, promover melhorias, criar um ambiente 

colaborativo, motivado, propício ao autodesenvolvimento e, 

consequentemente, à conquista de resultados. 

A ABEDESC visa com a implantação dos fluxos um planejamento e a 

organização de todas as ações que contribuem para o pleno funcionamento 

do Pronto Socorro, resultando assim no cumprimento de tarefas, metas e 

objetivos gerais.  
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1.1 - FLUXO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

 

Ao discar 192, sua ligação será atendida pela Central de Regulação 

Médica de Urgência.  

Em um primeiro momento, a telefonista vai fazer algumas perguntas: 

motivo da ligação, endereço, município, ponto de referência e, em caso de 

acidentes, o número de vítimas. Alguns telefonistas do SAMU já utilizam 

protocolos de triagem para encaminhamento mais rápido do chamado ao 

médico regulador. Neste caso, outras duas perguntas serão realizadas: A 

vítima está acordada? A vítima está respirando? Posteriormente, a ligação é 

transferida para um médico regulador, que faz o provável diagnóstico, orienta 

sobre as primeiras ações e avalia a necessidade de envio de uma ambulância. 
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Esta avaliação é feita a partir das informações que você fornecer por telefone, 

por isso é necessário estar junto ao local em que se encontra o paciente. Esta 

norma, preconizada pelo Ministério da Saúde, tem por objetivo garantir o 

encaminhamento mais adequado e permite que o médico regulador vá 

prestando as primeiras recomendações sobre o socorro, ainda pelo telefone, 

enquanto a pessoa aguarda a chegada da ambulância. 

A indicação de atendimento dada pelo médico regulador é adaptada a 

cada necessidade, e pode ser: 

• Orientação por telefone: quando o caso pode ser resolvido por telefone 

por não se tratar de uma urgência ou emergência. O médico regulador orienta 

sobre o que pode ser feito e quais serviços devem ser procurados. 

• Ativação de unidades móveis: de acordo com o tipo de atendimento, 

traumático ou clínico, e a gravidade estimada do caso, podem ser acionadas 

unidades de suporte básico (USB) ou unidade de suporte avançado (USA). 

 Após o acionamento das unidades, a central de regulação médica de 

urgência acompanhará o atendimento até seu término, apoiando as equipes 

quando necessário e preparando a recepção hospitalar adequada ao 

atendimento da urgência. 

Com o objetivo de garantir o atendimento precoce, sobretudo nas 

situações potencialmente mais graves, garantindo um tempo resposta mais 

efetivo às vítimas, foi estabelecido o seguinte protocolo de atendimento na 

Central de Regulação Estadual do SAMU: 

 

Chamado de liberação rápida para agentes da Segurança Pública - 

Quando a solicitação que chega ao telefonista (TARM), através do fone 192, 

partir da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Policia Rodoviária 

Federal ou Estadual, nos casos de trauma com vítima ferida, pcr ou vítima 

inconsciente e desde que o solicitante esteja de plantão e na cena, ou 

representados por colegas de plantão na cena, a ambulância será 

imediatamente liberada. Do contrário (se o solicitante não estiver de plantão 

ou se não houver ninguém no local), ou ainda, se não houver ambulância 

disponível no momento, o telefonista deverá abrir uma ficha de socorro e 

encaminhar para avaliação do médico regulador. 
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1.2 - FLUXO DE ACESSO A CADA CENTRAL 

Os critérios mínimos para o acesso a cada central seguirá os 

parâmetros a seguir, sendo que toda a regulação pública de urgência sanitária 

será realizada pelo médico regulador do SAMU.  

As centrais da(s) Polícia(s), dos Corpos de Bombeiros remeterão para 

regulação médica pelo SAMU-192 toda a necessidade de atenção urgente de 

saúde, onde se inclui a necessidade de suporte básico de vida nas situações 

traumáticas, cabendo somente ao médico regulador do SAMU-192 dar a 

resposta adaptada ao caso e ativar os meios necessários para o atendimento 

da situação.  

Conforme Portaria Ministerial MS 2048/02, os serviços de segurança e 

salvamento, sempre que houver demanda de atendimento de eventos com 

vítimas ou doentes, devem orientar-se pela decisão do médico regulador de 

urgências. Podem ser estabelecidos protocolos de despacho imediato de seus 

recursos de atenção às urgências em situações excepcionais, mas, em 

nenhum caso, estes despachos podem ser feitos sem comunicação 

simultânea com o regulador e transferência do chamado de atendimento de 

urgência para exercício da regulação médica. Assim sendo, as três principais 

centrais públicas de chamadas seguirão suas funções e competências 

principais, ativando os meios de acordo com os aspectos concernentes, como 

vemos a seguir: 

 

Central 192 – SAMU - COMPONENTE DE SAÚDE 

Regulação de Urgência da Saúde – Aspectos Médicos 

Central 190 – COMPONENTE POLICIAL 

Central de Chamadas da Polícia - Aspectos Policiais e de Segurança Pública 

Central 193 – COMPONENTE DE SALVAMENTO E RESGATE 

Central de Chamadas dos Bombeiros – Aspectos de Resgate e Segurança à 

Vítima 

Nos casos traumáticos, onde se faz necessário o acompanhamento 

pelas centrais e ativação de meios adaptados às três centrais existirá 

protocolo de alerta triangular, cabendo ao SAMU- 192 a regulação e a 
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ativação do meio móvel ou fixo para a execução atenção pré-hospitalar com 

suporte básico ou avançado. 

 

 

1.3 - PORTAS DE ENTRADA DAS SOLICITAÇÕES 

A entrada da solicitação poderá vir de diferentes solicitantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Definição do fluxo 

Após a entrada do chamado, ao TARM – Técnico Auxiliar de Regulação 

médica caberá a função de identificar o chamador e localizar o evento, sem 

o qual não poderá ser realizado atendimento. 

Após o TARM passa ao médico regulador que através de anamnese 

dirigida tria, levanta uma hipótese diagnóstica sindrômica, classifica o grau 

de urgência, e decide o tipo de resposta mais adaptada conforme vemos 

abaixo. 

 

A ENTRADA DA SOLICITAÇÃO

   POPULAÇÃO BOMBEIROS POLÍCIA OUTROSMÉDICOS

1 9 21 9 2

AVALIAÇÃO PELO MÉDICO REGULADOR

RESPOSTA
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Após despachar o meio necessário, faz o acompanhamento do 

atendimento, e serve de apoio a todas as solicitações da equipe de 

intervenção. Quando necessário, prepara a unidade hospitalar para a 

recepção do paciente/vítima, trabalhando com o conceito de “vaga zero” para 

as urgências e encaminhando, se possível, diretamente ao destino final 

resolutivo para o atendimento das necessidades do paciente/vítima. 

 

Tipos de respostas possíveis pelo Médico Regulador do SAMU – 192 

INFORMAÇÃO

NÃO MÉDICA

INFORMAÇÃO

ORIENTAÇÃO

EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

VEÍCULO DE LIGAÇÃO MEDICALIZADA

TELEMEDICINA

ENVIO DE

RECURSOS

INFORMAÇÃO

NÃO MÉDICA

INFORMAÇÃO

ORIENTAÇÃO

EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

VEÍCULO DE LIGAÇÃO MEDICALIZADA

AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO NÃO MEDICALIZADA

AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO MEDICALIZADA

ENVIO DE

RECURSOS

UNIDADE DE TRATAMENTO
INTENSIVO MÓVEL UTI M MÓVEL
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1.4 – FLUXO DE ATENDIMENTO CALL CENTER 

Por razões de praticidade, menor alocação de recursos, treinamento de 

pessoal e melhor desempenho de trabalho recomenda-se a instalação do 

serviço em local que já atue com teleatendimento. Seguem abaixo o passo a 

passo do atendimento.  

 

Passos do atendimento:  

1º. Passo: Solicitação do Serviço  

2º. Passo: Identificação correta do usuário (nome, endereço, telefone para 

confirmação, referências geográficas e de outros logradouros próximos – 

como pontos comerciais, acidentes geográficos, estradas, ruas e outras).  

3º. Passo: Identificação da palavra/expressão chave deflagradora da 

primeira estratificação de risco.  

4º. Passo: Triagem médica. Anamnese, orientações e possível solução para 

os problemas apresentados. Em caso afirmativo, encerra-se o atendimento e 

o evento. Em caso negativo, aciona-se o passo seguinte: despacho de 

urgência. 

5º. Passo: Cabe ao operador de frota os seguintes passos: localizar a viatura 

disponível para o local do chamado. Em caso da viatura que cobre a área 

estar ocupada, acionar a mais próxima. Também cabe ao operador de frota 

retornar a ligação ao solicitante, para nova confirmação dos dados e 

comunicar o tempo estimado de chegada da equipe.  

6º. Passo: As equipes básicas relatam aos médicos reguladores a situação 

visualizada in loco, e se há possibilidade de solução local. Em caso de 

negativa, indicam o hospital mais próximo e comunicam com antecedência a 

chegada do paciente e a natureza do evento. A ambulância avançada indica 

ao médico regulador ou ao operador de frota o destino do paciente. Em caso 

de haver necessidade de remoção para o hospital, a retaguarda operacional 

(i.e., médico regulador ou operador) faz o contato avisando sua chegada.  

7º. Passo: A central é avisada do desfecho, indicando o horário da finalização 

e o destino do paciente. 

 


