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• 	1. INTRODUÇÃO 

O presente DOCUMENTO DESCRITIVO elaborado, conjuntamente, pelo Gestor 

Municipal do SUS/Diamantino e o Hospital e Maternidade São João Batista. Tem validade de 

12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura do instrumento formal de 

contratualização. Este Documento Descritivo é termo integrante do contrato n 0 11312021 de 

prestação de serviços com o Hospital e Maternidade São João Batista, sendo também um 

instrumento de operacionalização das ações e serviços planejados de gestão, avaliação, de 

acordo com a Portaria de Consolidação GM/MS n°. 0212017, em consonância com a Política 

Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP)da Portaria n°3.390 de 30 de Dezembro de 2013. 

Contém as características gerais dos serviços e atividades desenvolvidas pelo Hospital, 

os compromissos assistenciais com os respectivos quantitativos das metas gerenciais, de 

acesso, de qualidade da assistência e de educação permanente, que são objetos de pactuação 

deste instrumento. 

O principal objetivo deste é a formalização da relação entre gestores públicos de saúde 

e hospitais integrantes do SUS por meio do estabelecimento de compromissos entre as partes 

visando à promoção da qualificação da assistência, da gestão hospitalar, de acordo com as 

seguintes diretrizes: 

- Adequação das ações e serviços contratualizados às necessidades locais e regionais 

pactuadas nas Comissões Intergestores RegionalICIR ou Comissões Intergestores Bipartite/ 

CIB; 

II - Definição das ações e serviços de saúde e atividades de ensino e pesquisa que serão 

disponibilizados ao gestor; 
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III - Estabelecimento de valores e formas de repasse dos recursos financeiros condicionados 

ao cumprimento e monitoramento de metas quali-quantitativas; 

lv - Aprimoramento dos processos de avaliação, controle e regulação dos serviços 

assistenciais; 

V - Participação e efetivação do controle social e garantia de transparência. 

2. METODOLOGIA 

Para elaboração deste DOCUMENTO DESCRITIVO, utilizou-se a revisão das 

legislações vigentes sobre Contratualização e Portarias referentes ao assunto. Os indicadores 

foram estabelecidos a partir de portarias e normativas para monitoramento da execução da 

Contratualização. 

Levaram-se em consideração os seguintes aspectos e legislações: 

> Habilitações dos serviços prestados; 

> Série histórica referente à produção de 1 ano (Setembro/20 l9aAgosto/2020); 

> Capacidade Instalada; 

> Demanda oriundas da rede; 

> Lein°8.080/GM/MS/1990, que estabelece os princípios e diretrizes do SUS; 

> Portaria de Consolidação n° 2 de 28 de Setembro de 2017. Origem: Portaria n° 1.559 

GM/MS/2008, que institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - 

SUS. 

> Portaria 930/GMJMS/201 2, que define as diretrizes e objetivos para a organização da 

atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave e os 

critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS); 

> Portaria de Consolidação n° 2 de 28 de Setembro de 2017, Origem: Portaria n° 

3.390/GM/MS/2013, que institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNIHOSP) 

no âmbito do SUS, estabelecendo as diretrizes para a reorganização do componente 

hospitalar e Rede de Atenção a Saúde (RAS); 

> Portaria de Consolidação n° 2 de 28 de Setembro de 2017. (Origem: Portaria n° 

3.410/GM/MS/201 3), que estabelece diretrizes para contratualização de hospitais no 

âmbito do SUS em consonância com a PNHOSP; 

> Portaria n0529/GMJMS/2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente 
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(PNSP); 

> Portaria n° 2.61 7/GM/MS, de 01 de novembro de 2013 que estabelece prazo para o 

pagamento dos incentivos financeiros aos estabelecimentos de saúde que prestam 

serviços de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS); 

3. DEFINIÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 

Associação Santa Madre Paulina, associação privada sem fins lucrativos, administra o 

Hospital e Maternidade São João Batista, prestando assistência integral à saúde em 

especialidades clínicas, cirúrgicas, obstétrica e pediátrica. 

A sua missão é 'ser um hospital de atendimento qualificado e humanizado, 

valorizando o trabalho multidisciplinar proporcionando aos clientes de todas as classes e aos 

colaboradores internos, segurança e satisfação no ambiente hospitalar". 

No âmbito da contratualização, as responsabilidades do hospital, conforme Portaria de 

Consolidação 02 de 2810912017. Origem: Portaria n° 3.4 l0/GM/MS dividem-se em 4 (quatro) 

eixos:Assistência, Gestão, Ensino e Pesquisa e Avaliação, conforme descritos abaixo: 

3.1 SEÇÃO 1 

A assistência à saúde a ser prestada pelo Hospital deverá se desenvolver de modo a 

garantir a realização dos procedimentos da média complexidade que se façam necessários 

para o atendimento integral das necessidades dos usuários que lhe forem direcionados pelo 

Sistema Único de Saúde. 

Deverá disponibilizar 100% da capacidade (contratualizada SUS) operacional de 

procedimentos médicos, consultas especializadas, procedimentos clínicos, pronto 

atendimento e apoio diagnóstico e terapêutico incluindo serviços especializados em leitos 

ativos credenciados ao SUS para internações clínicas e cirúrgicas (adulto e 

pediátrico),conforme indicadores descritos no quadro de avaliação mensal, a fim de garantir a 

oferta dos serviços assistenciais previstos de modo que não ocorra descontinuidade na oferta 

de serviços médico-hospitalar no âmbito do Município de Diamantino-MT. As atividades 



1 	- 

1. 

assistenciais desenvolvidas e ofertadas serão reguladas de acordo com os mecanismos de 

controle e regulação existentes na Central de Regulação e Escritório Regional de Saúde, de 

modo a permitir a disponibilização das melhores alternativas de atenção ao usuário. 

Do Eixo de Assistência 

(Origem: Portaria n° 3.410/GMJMS/2013 CAPÍTULO III, Seção 1) 

	

1. 	Cumprir os compromissos contratualizados, zelando pela qualidade e 

resolutividade da assistência; 

	

H. 	Cumprir os requisitas assistenciais, em caso de ações e serviços de saúde de 

baixa e média complexidade e determinações de demais atos normativos; 

	

IR. 	Utilizar diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos validados pelos gestores; 

IV. Manter o serviço de urgência e emergência obstétrico, quando existente, em 

funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, nos 7 (sete) dias da semana, e implantar 

acolhimento com protocolo de classificação de risco; 

V. Realizar a gestão de leitos hospitalares com vistas à otimização da utilização; 

VI. Assegurar a alta hospitalar responsável, conforme estabelecido na PNIIOSP; 

VII. Implantar e/ou implementar as ações previstas na Portaria ti°  529/GM/MS, de 

1° de Abril de 2013, que estabelece o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP); 

VIII. Implantar o Atendimento Humanizado, de acordo com as diretrizes da Política 

Nacional de Humanização (PNH); 

• 	 IX. 	Garantir assistência igualitária sem discriminação de qualquer natureza; 

X. Garantir a igualdade de acesso e qualidade do atendimento aos usuários nas 

ações e serviços contratualizados em caso de oferta simultânea com financiamento privado; 

XI. Garantir que todo o corpo clínico realize a prestação de ações e serviços para o 

SUS nas respectivas especialidades, sempre que estas estejam previstas no DOCUMENTO 

DESCRITIVO; 

XII. Promover a visita ampliada para os usuários internados; 

XIII. Garantir a presença de acompanhante para crianças, adolescentes, gestantes, 

idosos e indígenas, de acordo com as legislações especificas; 

XIV. Prestar atendimento ao indígena, respeitando os direitos previstos na legislação 

e as especificidades socioculturais, de acordo com o pactuado no âmbito do subsistema de 

saúde indígena; 
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XV. Disponibilizar informações sobre as intervenções, solicitando ao usuário 

consentimento livre e esclarecido para a realização procedimentos terapêuticos e diagnósticos, 

de acordo com legislações específicas; 

XVI. Notificar suspeitas de violência e negligencia, de acordo com a legislação 

específica; 

XVII. Disponibilizar o acesso dos prontuários à autoridade sanitária, bem como aos 

usuários e pais ou responsáveis de menores, de acordo com o Código de Ética Médica. 

XVIII. Informar ao Gestor Municipal com no mínimo quinze dias de antecedência 

eventuais desativações temporárias de leitos, com a especificação do motivo, e plano 

alternativo para a garantia da assistência, por necessidade de manutenção ou reposição de 

materiais, equipamentos e/ou reforma da estrutura fisica. 

3.1.lPolftica Nacional de Humanlzaçâo 

O Hospitale Maternidade São João Batista por meio do desenvolvimento da Política 

Nacional de Humanização - PNIH realiza um atendimento integral ao usuário com 

resolutividade e responsabilidade, orientando o usuário e a família durante todo o processo 

terapêutico, assim como encaminhamentos para outras especialidades, quando necessário, 

além de alguns dispositivos da referida política: 

» Implementação de atividade humanizada; 

> Pesquisa de Satisfação ao Cliente; 

> Tecendo redes: Roda de conversa e outras implementações; 

> Guia do idoso: direitos previstos em Lei; 

> Ouvidoria interna; 

> Garante presença de acompanhante nas 24 horas aos pacientes com mais de 60 anos, 

gestantes, crianças e portadores de necessidades especiais, dentro das possibilidades 

técnicas existentes; 

> Ações de Saúde do Trabalhador; 

Sendo assim, o hospital aderiu aos princípios do programa considerando as inúmeras 

ações de humanizações implantadas, e promove também a responsabilidade de seus 

colaboradores no cumprimento de seu papel como agente público do agente de saúde, 

11 
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objetivando a qualificação da assistência e a valorização do colaborador e dos usuários do 

SUS. 

3.2SEÇÀO II 

Do Eixo de Gestio 

(Origem: Portaria ti0  3.410/GM/MS/2013CAPITULO III, Seção II) 

	

I. 	Prestar as ações e serviços de saúde e ensino pactuados e estabelecidos no 

instrumento formal de contratualização, colocando à disposição do gestor público de saúde a 

totalidade da capacidade instalada contratualizada; 

	

LI. 	Informar aos trabalhadores os compromissos e metas da contratualização, 

implementando dispositivos para o seu fiel cumprimento; 

III. Garantir o cumprimento das metas e compromissos contratualizados frente ao 

corpo clínico; 

IV. Disponibilizar a totalidade das ações e serviços de saúde contratualizados para 

a regulação do gestor; 

V. Dispor de recursos humanos adequados e suficientes para a execução dos 

serviços contratualizados, de acordo com o estabelecido no instrumento formal de 

contratualização e nos parâmetros estabelecidos na legislação especifica; 

VI. Dispor de parque tecnológico e de estrutura flsica, adequados ao perfil 

assistencial, com ambiência humanizada e segura para os usuários, acompanhantes e 

trabalhadores, de acordo com instrumento formal de contratualização, respeitada a legislação 

específica; 

VII. Garantir a gratuidade das ações e serviços de saúde contratualizados aos 

usuários do SUS; 

	

Vifi. 	Disponibilizar brinquedoteca quando oferecer serviço de Pediatria, assim como 

oferecer a infraestrutura necessária para a criança, observada à legislação e articulação local; 

IX. Dispor de ouvidoria e/ou serviço de atendimento ao usuário; 

X. Garantir, em permanente funcionamento e de forma integrada, as Comissões 

Assessoras Técnicas, conforme a legislação vigente; 

	

XL 	Divulgar a composição das equipes assistenciais e equipe dirigente do hospital 

aos usuários em local visível e de fácil acesso; 
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)UL 	Assegurar o desenvolvimento de educação permanente para seus trabalhadores; 

XIII. Alimentar os sistemas de notificações compulsórias conforme legislação 

vigente, incluindo a notificação de eventos adversos relacionados à assistência em saúde; 

XIV. Registrar e apresentar de forma regular e sistemática a produção das ações e 

serviços de saúde contratualizadas, de acordo com as normas estabelecidas pelo gestor; 

XV. Disponibilizar aos gestores públicos de saúde dos respectivos entes federativos 

contratantes os dados necessários para a alimentação dos sistemas; 

XVI. Participar da Comissão Permanente de Acompanhamento da Contratualizaçâo. 

• 	
Verificou-se que o hospital adota algumas atividades para o desenvolvimento e 

aprimoramento da gestão hospitalar, como a disponibilidade de recursos humanos suficientes 

para execução dos serviços e a existência de ouvidoria e/ou serviço de atendimento ao 

usuário. Mantém também as comissões abaixo relacionadas em pleno funcionamento com 

registro das reuniões em Ata: 

> Dispõe de ouvidoria e serviço de atendimento ao usuário; 

> Comissão de revisão de prontuário; 

> Comissão de Segurança do Paciente 

> Comissão de Educação Permanente para seus trabalhadores. 

• Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIII); 

• Comissão de Óbito; 

S > Núcleo Acesso Qualidade Hospitalar; 

• Núcleo Interno de Regulação. 

Além dos processos de gestão implementados pelo Hospital, para o acompanhamento, 

controle e avaliação de seus serviços, o Hospital se compromete a alimentar sistemática e 

rotineiramente, os sistemas informatizados de Regulação Ambulatorial e 

Hospitalar(SISREG), Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), Sistema de 

Informações Ambulatoriais (SIA) e Sistema de Informações Hospitalares (SIH) ou qualquer 

outro sistema de informações que venha a ser iniplementado no âmbito do Sistema Único de 

Saúde. 
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3.3SEÇÃO III 

Do Eixo de Ensino e Pesquisa 

(Origem: Portaria n° 3.410/GM/MS/2013 CAPÍTULO ifi, Seção III) 

- Disponibilizar ensino integrado à assistência; 

II - Oferecer formação e qualificação aos profissionais de acordo com as necessidades de 

saúde e as políticas prioritárias do SUS, visando o trabalho multiprofissional; 

ifi - Garantir práticas de ensino baseadas no cuidado integral e resolutivo ao usuário; 

IV - Ser campo de educação permanente para profissionais da Rede de Atenção à Saúde 

IRAS, conforme pactuado com o gestor público de saúde local; 

V - Desenvolver atividades de Pesquisa e de Gestão de Tecnologias em Saúde, priorizadas as 

necessidades regionais e a política de saúde instituída, conforme pactuado com o gestor 

público de saúde; e 

VI - Cumprir os requisitos estabelecidos em atos normativos específicos, caso o 

estabelecimento seja certificado como Hospital de Ensino (HE). 

3.4 SEÇÃO IV 

Do Eixo de Avaliação 

(Origem: Portada n°3.41 0/GMIMS/20 13 CAPÍTULO ifi, Seção IV) 

- Acompanhar os resultados internos, visando à segurança, efetividade e eficiência na 

qualidade dos serviços; 

II - Avaliar o cumprimento das metas e a resolutividade das ações e serviços por meio de 

indicadores qualitativos - quantitativos estabelecidas no instrumento formal de 

contratualiz ação; 

ifi - avaliar a satisfação dos usuários e dos acompanhantes; 

IV - Participar dos processos de avaliação estabelecidos pelos gestores do SUS; 

V - Realizar auditoria clínica para monitoramento da qualidade da assistência e do controle de 

riscos; e 

VI - Monitorar a execução orçamentária e zelar pela adequada utilização dos recursos 

o 

financeiros previstos no instrumento formal de contratualização. 
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Art. 11 - O hospital contratualizado monitorará os seguintes indicadores gerais: (Portaria 

de Consolidação n° 2 de 28 de setembro de 2017. Origem: Portaria n° 3.410/GM/MS12013, 

Anil) 

- Taxa de ocupação de leitos; 

II - Tempo médio de permanência para leitos de clínica médica; 

ifi - Tempo médio de permanência para leitos cirúrgicos; e 

IV - Taxa de mortalidade institucional. 

4. CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 

A Secretaria Municipal de Saúde de Diamantino-MT,através da Central de Regulação 

garantirá acesso aos serviços pactuados de forma regular e contínua, conforme a programação 

específica para cada wna de suas áreas de atuação, em consonância com a proposta 

organizacional da saúde para o município e região. 

As atividades assistenciais desenvolvidas e ofertadas, objeto deste Descritivo, serão 

totalmente reguladas pela Central de Regulação, de acordo com os mecanismos de controle e 

regulação existentes, de modo a permitir a disponibilização das melhores alternativas de 

atenção ao usuário, considerando o Sistema de Saúde como um todo. 

O Hospital compromete-se a desenvolver seus serviços de forma humanizada, 

buscando ações centradas nos usuários e em seus familiares, incorporando as diretrizes 

propostas pela Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde e as definidas 

nas portarias que regulamentam as habilitações e este DOCUMENTO DESCRITIVO. 

o 
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1 

Visio 

4.1 Habilitações 

Quadro 1 - Habilitações do hospital segundo CNES. 

1 	4.2 Capacidade Instalada de acordo com Cadastro - CNES 

A estrutura tecnológica e capacidade instalada do Hospital são apresentadas nos 

quadros a seguir que detalha, quantitativamente, o conjunto de ambientes que compõe as 

unidades de produção de serviços ativos, serviços de apoio e diagnóstico e sua capacidade 

para atendimento de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) 

extraídos da base local no ato da construção do instrumento contratual. 

Quadro 2 - Capacidade instalada do Hospital, segundo número de Leitos Habilitados 

SUS. 

o 
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4.3 Capacidade Instalada de leitos Hospitalares 

Quadro 3— Distribuição do quantitativo de leitos hospitalares segundo CNIES. 

4.4 Instalações físicas para assistência à saúde 

Quadro 4 - Distribuição quantitativa dos ambientes ativos do Hospital e Maternidade 

São João Batista segundo CNES. 
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DE ALOJAMENTO CONJUNTO 	 1 	4 	1 	8 

RN PATOLOGICO 	 1 	O 

Fome: DATAS1U8ICNES_Competkcla05/2021e Legislação vigente - acesso em 

4.5 Capacidade Instalada de Equipamentos 

Quadro 5— Distribuição quantitativa de equipamentos disponíveis segundo CNES. 

4.6 Serviços de Apoio Diagnósticos e Terapêuticos 

O Hospitale Maternidade São João Batista oferta em sua estrutura de apoio 

diagnóstico e terapêutico às atividades ambulatoriais e hospitalares para atendimento eletivo e 
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de urgência. Os procedimentos de diagnose de média e complexidade são disponibilizados 

para a rede de assistência de acordo com os mecanismos de regulação vigente. 

Os serviços de complementação diagnóstica oferecidos pelo Hospital aos usuários do 

Sistema Único de Saúde estão descritos no quadro a seguir. 

Quadro 6— Serviços de apoio diagnóstico oferecido aos usuários do SUS 

1 

4.7 Outros serviços de suporte ao atendimento 

Quadro 7—Serviços de apoio ao atendimento do Usuário do SUS 

.rvIvo: Característica: 

CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS PROPRIO 

FARMACIA PROPRIO 

LAVANDERIA PROPRIO 

ECROTERIO PROPRIO 

SERVICO DE MPIIUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PROPRIO 

Foate: DATÀSUS/CNES 05/2021 e Legislação vigente - acesso em 1810512021 

4.8 Recursos Humanos 

As unidades de serviços existentes na instituição se organizam por meio das categorias 

profissionais apresentadas no Quadro 7 e por especialidades médicas no Quadro 8. 
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QuadroS- Unidade de produção de serviços segundo categorias profissionais de saúde. 

Quadro 9— Demonstrativo de especialidades médicas cadastradas no CNES. 

[1 
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4.9Atividades Assistenciais 

A assistência à saúde prestada pelo Hospital deverá garantir, de acordo com a 

capacidade instalada, o cumprimento de todos os procedimentos pactuados que se façam 

necessários para o atendimento integral das necessidades dos usuários que lhe forem 

direcionados através da Central de Regulação da SMS. 

As atividades assistenciais realizadas pelo Hospital serão apresentadas ao gestor e as 

metas avaliadas pela Comissão de Acompanhamento de Contratualização, mensalmente. 

o 	4.10 Atenção Ambulatorial 

A atenção ambulatorial envolve um conjunto de atividades e serviços de média 

complexidade, que são ofertadas aos usuários e abrange consultas especializadas, serviços de 

apoio diagnóstico terapêutico e urgência/emergência obstétrica. 

A Ficha de Programação Orçamentária (FPO) será discriminada por procedimento 

podendo ser remanejado mediante acordo prévio com o Controle e Avaliação, antes da 

disponibilização da agenda e execução do procedimento, mediante documentação 

comprobatória e assinada pelas partes, até o limite financeiro da forma organizacional e tipo 

de financiamento na competência, desde que o quantitativo seja acompanhado e validado pela 

supervisão médica e administrativa, em consonância com os parâmetros estabelecidos e 

o grupos condutores das redes. 

4.11 Consultas Médicas Especializadas 

Serão ofertadas consultas médicas especializadas nos ambulatórios de: Ginecologia e 

obstetrícia, cirurgia geral, ortopedia e traumatologia pediatria; O fluxo de encaminhamento 

das consultas, inclusive os egressos, será realizado através da Central de Regulação do 

Município. 

O fluxo de encaminhamento de consultas será realizado através da Central de 

Regulação do Município, sendo obrigatória a apresentação de 100% da meta pactuada. As 

consultas de egressos do Hospital obedecerão a um percentual máximo de 30%do total das 

consultas e será agendado pelo hospital via Central de Regulação. 
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4.12 Procedimentos Ambulatoriais De Média Complexidade 

O Hospital oferta procedimentos ambulatoriais, com cobertura para vários segmentos 

e especialidades, respeitando a condição do serviço pactuado e conveniado, quantitativos 

físicos e financeiros por especialidades serão demonstrados na planilha de procedimentos 

ambulatoriais de média complexidade. 

4.l3AnáIises Clínicas 

Os procedimentos Laboratoriais com finalidades diagnósticas, que dão suporte a 

instituição estão descritos segundo forma de organização da Tabela de Procedimentos do 

Sistema Único de Saúde. 

4.14 Apoio Diagnóstico e Terapêutico 

Os Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), ambulatoriais e hospitalares 

serão totalmente regulados pelos mecanismos vigentes da Central de Regulação sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, obedecendo às metas quantitativas 

descritas neste DOCUMENTO DESCRITIVO. 

4.15 Atenção Hospitalar 

A atenção hospitalar de que trata este DOCUMENTO DESCRITIVO diz respeito ao 

conjunto de ações e serviços ofertados ao paciente e seus familiares em regime de internação 

relacionados no quadro de procedimentos hospitalares anexo. 

O Hospital é referência para internação em média complexidade nas áreas ortopedia e 

tramnatologia, pediatria, cirurgia geral, laqueadura, vasectomia, ginecologia e obstetrícia. 

A assistência hospitalar aos usuários do SUS será executada respeitando os parâmetros 

de internações definidos pelo SUS, compreendendo as áreas pactuadas e conveniadas. 

O Hospital obriga-se a utilizar todos os recursos disponíveis de diagnósticos e 

tratamentos necessários ao atendimento dos usuários do SUS, até o limite financeiro definido 

pelos parâmetros deste DOCUMENTO DESCRITIVO, entretanto, havendo necessidade da 
23 
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realização de procedimentos não previstos neste Descritivo e indispensável para guardar a 

vida do paciente, o Hospital solicitará, em caráter de exceção a autorização do Controle e 

Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde SMS-Diamantino para realização do 

procedimento. 

Em caso de solicitação das Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMs) o Hospital 

deverá seguir o fluxo estabelecido como Diretriz o Manual do Ministério da Saúde 

SIA/Sm/sus, na qual o médico supervisor é quem fará a avaliação do Laudo de Solicitação 

de OPMs, para verificação da real necessidade da viabilização da OPMs (Manual Técnico 

Operacional do Sistema/SIH-Sistema de Informação Hospitalar), capítulo de OPM. Itens 27, 

27.1 e 27.2 págs. 31 a 33; versão Janeiro/2015, que estabelece critérios de procedimentos). 

Assim, no momento do faturamento, faz se necessário colocar o CNPJ da empresa e o médico 

irá supervisionar mediante exames de diagnóstico por imagem se o material solicitado é o 

efetivamente realizado, devidamente anexado ao prontuário do paciente. 

5.0 FLUXO OPERACIONAL SISREG OU EQUIVALENTE 

5.1 Consultas e Exames 

O estabelecimento de saúde deverá proceder à solicitação de toda a demanda através 

da Central de Regulação, utilizando o sistema SISREG ou Equivalente. Após o procedimento 

ser autorizado pela Central de Regulação, o estabelecimento de saúde deverá visualizar e 

informar imediatamente ao usuário a data, local e horário do atendimento, emitindo para isso, 

a autorização do procedimento (laudo SISREG impresso como número de chave). 

O estabelecimento executante deverá confirmar a execução dos procedimentos na data 

de sua realização, via SISREG utilizando-se do número de chave impresso no laudo, 

ressaltando que a não confirmação com o número da chave inviabilizará o faturam ento do 

mesmo. 

A agenda de oferta de serviços para o mês subsequente deverá ser enviada, pelos 

estabelecimentos de saúde (executantes), impreterivelmente, com 30 dias do mês que 

antecede a agenda, disponibilizando 100% da agenda cm consultas e exames pactuados sendo 

70% para demanda da Central de Regulação e 30% para egressos do hospital, por e-mail ou 
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entregue no protocolo da Central de Regulação, assinadas e carimbadas sem rasuras e com 

informações exatas e fidedignas. 

Qualquer impedimento previsível (férias do profissional, desativação de serviço, etc), o 

prestador deverá comunicar com antecedência mínima de trinta (30) dias, através de Oficio à 

Central de Regulação e nos casos de impedimento imprevisível (quebra de equipamento, etc.) 

deverá ser comunicado no prazo de até dois (2) dias úteis. 

Na ausência do profissional ou qualquer outro impedimento (quebra se equipamento, 

etc.) na data do atendimento, o prestador deverá contatar imediatamente a Central de 

Regulação para comunicar e efetuar a transferência da agenda para a data mais próxima 

disponível deste profissional ou de outro, como também comunicar aos usuários 

imediatamente a nova data para atendimento. 

5.2 Internações Eletivas 

O Hospital deverá proceder à solicitação pelo SISREG, ao visualizar a 

disponibilização da internação, o mesmo realizará o agendamento do procedimento hospitalar 

e informará via telefone imediatamente ao usuário, a data, local e horário do atendimento. 

Caso não consiga o contato com o usuário por qualquer motivo o prestador deverá entrar em 

contato com a Central de Regulação em até 24hs que antecede a data do procedimento 

hospitalar coma justificativa da devolução. O estabelecimento executante realizará a 

confirmação da execução do procedimento hospitalar, via SISREG informando a data de alta 

do paciente. 

Ressalta-se que depois de agendado o procedimento e caso haja situações que 

provoque a não realização do mesmo, é de total responsabilidade da unidade executante 

providenciar a melhor alternativa no menor prazo possível para cumprir o atendimento. 

Em relação às recusas dos pacientes, serão consideradas as justificativas plausíveis: 

a) Pacientes inaptos ou sem condições clinicas: deverão ser encaminhadas justificativas a 

coordenação da central, com declaração sobre a impossibilidade de realizar o 

procedimento sendo este assinado e carimbado pelo médico; 

b) Falta de contato com o paciente: deverá ser relatado o número de tentativas que 

realizou, o número telefônico a data e horário das tentativas e antes de proceder a 
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recusa o Hospital deverá entrar em contato com a equipe da Central de Regulação no 

prazo supracitado acima. 

c) Regulação Excedente X Capacidade Instalada: Especificar o quantitativo atualizado do 

teto realizado no mês corrente que comprove o teto excedente para realização do 

procedimento. 

Importante ressaltar que para os itens a, b e c todas as comunicações de recusas, ou 

seja, as solicitações de retomo à pendência no sistema deverão rigorosamente ser 

acompanhadas pela próxima data de realização. 

6. DO FINANCIAMENTO DOS HOSPITAIS 

(Origem: Portaria n° 3.410JGM/MS/2013, CAPÍTULO IV) 

O repasse dos recursos financeiros pelos entes federativos aos hospitais 

contratualizados será realizado de maneira regular e condicionado ao cumprimento das metas 

quantitativas e qualitativas, do componente pré-fixado, estabelecidas neste DOCUMENTO 

DESCRITIVO. 

O valor do orçamento PRÉ - FIXADO, de acordo com o Artigo 17, será composto 

(Portaria de Consolidação n° 2 de 28 de setembro de 2017. Origem: Portaria n° 

3.410/GM/MS/2013 Art.17.): 

1— pela série histórica de produção aprovada da média mensal dos 12 meses anteriores 

à celebração do contrato da média complexidade; 

II - por todos os incentivos de fonte Federal, Estadual e Municipal, com detalhamento 

de tipo e valor, vinculados ao alcance das metas quali-quantitativas. 

Do Repasse dos Recursos Financeiros, Artigo 28 - § 1° O valor pré-fixado dos 

recursos de que trata o "caput serão repassados mensalmente, distribuídos da seguinte forma: 

- 40°,'. (quarenta por cento) condicionados ao cumprimento das metas qualitativas; 

II - 60% (sessenta por cento) condicionados ao cumprimento das metas quantitativas. 

Se o Hospital não atingir pelo menos 50% (cinquenta por cento) das metas qualitativas 

ou quantitativas pactuadas por 3 (três) meses consecutivos ou 5 (cinco) meses alternados 

o 
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deverá revisar o instrumento de Contratualização, DOCUMENTO DESCRITIVO, ajustando 

para baixo as metas e o valor financeiro dos recursos a serem repassados, mediante termo 

aditivo, de acordo com a produção aprovada do hospital, manifestação da Comissão de 

Acompanhamento da Contratualização - (CAC), aprovação do gestor local/SUS e 

disponibilidade orçamentária. 

Entretanto, se o hospital apresentar percentual de cumprimento das metas superior a 

100% por 3 (três) meses consecutivos ou 5 (cinco) meses alternados deverá reavaliar as metas 

do DOCUMENTO DESCRITIVO e os valores contratuais, com vistas ao reajuste, mediante 

termo aditivo, aprovação do gestor local do SUS e disponibilidade orçamentária. 

Para efeito de pagamento todos os procedimentos previstos neste DOCUMENTO 

DESCRITIVO deverão estar regulados e efetuado baixa no sistema e em caso de realização 

de outros procedimentos não previstos no presente, os mesmos estarão condicionados à 

autorização prévia do Controle e Avaliação e pagos conforme a Tabela SUS. 

Os recursos financeiros referentes a fonte municipal compõe também o orçamento pré 

fixado e objetiva o incentivo ao apoio a execução do contrato, garantindo aos pacientes de 

Diamantino e Região ações como o atendimento pré operatório, avaliação de risco cirúrgicos, 

complementos de valores de procediinentos,consultas, contraste e sedação em exames para 

serviços de diagnósticos e imagem e outros necessários para garantia do atendimento integral 

do paciente da admissão até a alta. 

. 	 Componente PRÉ-FIXADO: Composto pelos valores dos serviços de produção 

aprovada, conforme série histórica da média complexidade ambulatorial e hospitalar, bem 

como incentivos de fonte Federal, Estadual e Municipal, vinculados ao alcance de metas 

quali-quantitativas, após avaliação e validação mensal pela Comissão de Acompanhamento de 

Contratualização - CAC, a qual será encaminhada ao Fundo Municipal de Saúde (através da 

SMS) juntamente com a ata e os relatórios de desempenho. 

Componente PÓS-FIXADO: Composto pelos valores dos serviços de produção 

apresentada/regulados, realizados pelo hospital, supervisionados, processados e aprovados no 

Sistema de Informação Ambulatoriais - SIA/SUS de acordo com o estabelecido na 

programação flsico/fmanceira contida no instrumento contratual/Documento Descritivo pelos 

SIHD/SIAJSUS e autorizada pelo gestor local. 
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7.0 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

S. DAS RESPONSABILIDADES DA ESFERA DE GESTÃO 

(Origem: Portaria n° 3.41 O/GM/MS/201 3 CAPÍTULO ii) 

8.1 Da Secretaria Municipal de Saúde de Diamantino 

- Realizar pagamento mensal do Componente Pré-Fixado, mediante o efetivo repasse 

Federal/Estadual que será composto pelo valor médio mensal de produção aprovada de série 

histórica referente à média complexidade ambulatorial e hospitalar e por todos os incentivos 

de fonte Federal, parte Estadual e Municipal, com detalhamento do tipo e valor vinculados ao 

alcance das metas quali-quantitativas, após avaliação e validação mensal pela Comissão de 
Acompanhamento de Contratualizaçâo - CAC de acordo com o estabelecido na Programação 

Físico-Orçamentíria; 
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II - Garantir a transferência dos recursos previstos neste Convênio, na forma estabelecida e 

formalizada neste instrumento; 

III - Acompanhar, supervisionar, coordenar, regular, controlar, fiscalizar, auditar a execução e 

avaliar as ações relativas à execução dos serviços pactuados neste Convênio e seus anexos; 

W - Acompanhar e monitorar o desempenho de 100% (cem por cento) dos indicadores, 

constantes no Apêndice 1 referente às metas quantitativas para avaliação de desempenho, 

conforme normas operacionais vigentes, respeitando a universalidade do acesso, a 

integralidade do cuidado e a equidade na prestação dos serviços como princípios norteadores 

do Sistema de Regulação; 

• 	V - Encaminhar os usuários devidamente regulados pelo SISREG III com o respectivo 

número do Cartão SUS, de acordo com os agendamentos, conforme aberturas de grades de 

consultas e exames/procedimentos pactuados; 

VI- Verificar se a emissão das Autorizações de Internação Hospitalar (Allis) que estão sendo 

apresentadas pano faturamento, estão reguladas e autorizadas via SISREG ifi; 

VII - Monitorar o cumprimento das responsabilidades pelas partes envolvidas, notificando-as 

forinalmente para tomada de providências quando necessário, toda e qualquer ocorrências 

referente aos serviços prestados, conforme sua habilitação/credenciamento de acordo com 

DOCUMENTO DESCRITIVO; 

VIII - Revisar todas as metas e indicadores de desempenho acordado no presente 

DOCUMENTO DESCRITIVO, com objetivo de avaliar a execução do Convênio e adequar 

• 	às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde; 

IX - Instituir e garantir o funcionamento regular e adequado da Comissão de 

Acompanhamento da Contratualização/CAC; 

X - Garantir a validação do cumprimento das metas Quali-Quantitativas, estabelecidos; no 

DOCUMENTO DESCRITIVO pela Comissão de Acompanhamento da 

Contratualização/CAC, aplicando assim os critérios e percentual das faixas de desempenho e 

recurso financeiro alcançado; 

XI - Garantir que os indicadores dos hospitais estejam em consonância com o preconizado nas 

Portarias Ministeriais, em especial os Artigos 10, 11 e 12 da Portaria de Consolidação n.° 2 de 

28/0912017. Origem: Portaria n°. 3.4101GM/MS/201 3, entre outras legislações aplicáveis e 

vigentes; 

XII - Exercer atividades de Controle, Avaliação e Auditoria na CONVENIADA, mediante 

procedimentos de supervisão direta e/ou indireta local das ações desenvolvidas pelo hospital e 
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serviços contratados, de acordo com as normas que regem o SUS e ajuda em casos 

específicos, determinará Auditoria especializada como subsídios; 

XIII - Apresentar sempre que solicitado pela CONVIENLADA, relatórios de atividades que 

demonstrem, quantitativa e qualitativamente, para uma correlação com as metas do 

DOCUMENTO DESCRITIVO, e após avaliar os resultados alcançados e os recursos 

financeiros repassados; 

XW - Definir a área territorial de abrangência e a população de referência dos hospitais sob 

sua gestão, conforme pactuação na Comissão Intergestores Bipartite (Cifi) e Comissão 

Intergestores Regional (CIR), bem como nos Planos de Ação Regional das Redes Temáticas; 

XV - Estabelecer mecanismos de controle da oferta e demanda de ações e serviços de saúde. 

XVI - Definir as ações e serviços a serem contratados de acordo com o perfil assistencial do 

hospital e capacidade instalada e de acordo com as necessidades epidemiológico e sócio 

demográfica da região de saúde, conforme pactuação na CIB e na CIR, bem como nos Planos 

de Ação Regional das Redes Temáticas; 

XVII - Financiar de forma Tripartite as ações e serviços de saúde contratualizadas, conforme 

pactuação, considerada a oferta das ações e serviços pelos entes federados, às especificidades 

regionais, os padrões de acessibilidade, o referenciamento de usuários, necessidade do serviço 

e escala econômica adequada conforme disponibilidade orçamentária; 

XVIII- Prever metas e compromissos específicos para a atenção á saúde indígena, respeitando 

os direitos previstos na legislação e suas especificidades socioculturais, conforme pactuação 

• no âmbito do subsistema de saúde indígena; 

XIX - Gerenciar os instrumentos formais de contratualização sob sua gestão, visando à 

execução das ações e serviços de saúde e demais compromissos contratualizados; 

XX - Realizar a regulação das ações e serviços de saúde contratualizados, por meio de: 

a) estabelecimento de fluxos de referência e contra referência de abrangência 

municipal, regional e estadual, de acordo com o pactuado na Cifi e/ou CIR; 

b) implementação de protocolos para a regulação de acesso às ações e serviços 

hospitalares e definição dos pontos de atenção, bem como suas atribuições na RAS para a 

continuidade do cuidado após alta hospitalar; 

c) regulação do acesso às ações e serviços de saúde, por meio de centrais de regulação, 

de acordo com o estabelecido na Política Nacional de Regulação; 

XXI - Realizar investigação de denúncias de cobrança indevida de qualquer ação ou serviço 

de saúde contratualizado prestada pelo hospital ou profissional de saúde; 
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XXII- Cumprir as regras de alimentação e processamentos dos seguintes sistemas: 

> Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES); 

• Sistema de Informaçôes Ambulatoriais (SIA/SUS); 

• Sistema de Informações Hospitalares do SUS (510/SUS); 

• Sistema de Regulação (SISREG III); 

• Sistema Nacional de Agravo de Notificação (SINAN); 

• Sistema de InfoTmações sobre Nascidos Vivos (SINASC); 

• Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM); 

• Sistema de Informação do Câncer (SISCAN); 

> Outros sistemas que venham a ser criados no âmbito da atenção hospitalar no SUS. 

XXIII - Encaminhar através da Central de Regulação ao Hospital somente as demandas que 

estejam de acordo com o seu Perfil Assistencial, com a Planilha flsico-orçamentária anexa ao 

DOCUMENTO DESCRITIVO e capacidade instalada; 

XXIV - Efetuar o repasse dos incentivos financeiros da União e/ou Estado de acordo com as 

Portarias preestabelecidas ou outras Portarias que vierem a ser publicadas, condicionado ao 

efetivo repasse da União e da Secretaria Estadual de Saúde/SES/MT ao Fundo Municipal de 

Saúde, observando a vigência estabelecida e conforme contido na Programação Físico-

Financeiro do DOCUMENTO DESCRITIVO não podendo ser exigido contraprestação 

pecuniária do ente público municipal na ausência de repasse desses recursos; 

XXV - Garantir o atendimento de procedimentos indispensáveis ao tratamento do usuário 

• para controle da evolução da doença, elucidação diagnóstica, entre outros que venham 

compor a reabilitação do paciente, realizados durante o período de internação hospitalar e/ou 

tratamento ambulatorial, sendo estes estabelecidos em DOCUMENTO DESCRITIVO. Caso 

ocorra excepcionalidade, ou seja, não prever no DOCUMENTO DESCRITIVO, notificar a 

CONVENENTE comprovando a real necessidade desta. 

8.2 DAS RESPONSABILIDADES DA ASSOCIAÇÃO SANTA MADRE 

PAULINA 

(Origem: Portaria n° 3.410/GM/MS/2013 CAPÍTULO III) 

1- Cumprir as responsabilidades estabelecidas na legislação do SUS, no âmbito Federal, 

Estadual e Municipal que regem o presente convênio, bem como o cumprimento dos 
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compromissos e as metas pactuadas no DOCUMENTO DESCRITIVO, e seus respectivos 

apêndices e anexos, em especial: 

a) Execução das ações necessárias à consecução do objeto deste convênio, conforme 

contratualizados em DOCUMENTO DESCRITIVO, oferecendo aos usuários do SUS todos 

os recursos necessários ao seu atendimento, de acordo com Serviços de Classificações 

vigentes de acordo com a Capacidade instalada, os quais terão como referência os constantes 

na Tabela SIGTAP/SUS; 

b) Garantir ao usuário do SUS, que na modalidade de internação Hospitalar, o 

tratamento seja realizado na sua integralidade, nos casos na qual houver a necessidade de 

realização de procedimentos para complementação na sua admissão, complementação 

diagnóstica e terapêutica, este não deverá ser encaminhado para a Central de Regulação. Em 

hipótese alguma deixar de confirmar a realização ou não do atendimento (a confirmação é 

feita através da chave gerada pelo SISREG); 

e) Garantir ao usuário do SUS, que na modalidade de Atendimento Ambulatorial, o 

tratamento seja realizado na sua integralidade, nos casos na qual houver a necessidade de 

realização de procedimentos para complementação Diagnóstica e Terapêutica, dentro dos 

limites Físico - Financeiros contratualizados, este não deverá ser encaminhado para a Central 

de Regulação. Em hipótese alguma deixar de confirmar a realização ou não do atendimento (a 

confirmação é feita através da chave gerada pelo SISREG); 

d) Garantia de forma prioritária, mediante solicitação do Gestor de acordo com o 

pactuado no DOCUMENTO DESCRITIVO, quando se tratar de liminar, sob pena das 

sanções penais, civis e administrativas cabíveis; 

e) Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes conforme 

determinações do Conselho Federal de Medicina, e o arquivo médico, pelo prazo mínimo 

previsto na legislação, ressalvados outros prazos previstos em Lei; 

O Registro no prontuário médico as razões técnicas alegadas quando da decisão de não 

realizar qualquer ato médico previsto neste convênio; 

g) Não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 

experimentação, sem autorização e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, conforme art. 



vlsi-0 
1) Garantia da presença de acompanhante em tempo integral, no hospi 

internações de crianças e adolescentes até 18 anos, pessoas com mais de 60 anos, gestantes 

(Trabalho de Parto, Parto e Pós-Parto Imediato) e indígenas podendo a CONVE1NL4DA 

acrescer à conta hospitalar as diárias do acompanhante, correspondentes ao alojamento e 

alimentação de acordo com as legislações específicas; 

j) Notificar os órgãos competentes os casos suspeitos e confirmados de violência, 

maus tratos e negligência, de acordo com a legislação específica; 

k) Garantia da visita ampliada ao paciente do SUS internado quando couber; 

1) Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos, religiosa e espiritualmente 

respeitada a crença religiosa dos mesmos; 

m) Dispor de serviço de admissão solicitando aos pacientes, ou a seus representantes 

legais, a documentação de identificação do paciente e a documentação de encaminhamento, se 

for o caso, especificada no fluxo estabelecido pelo Gestor Municipal; 

n) Informação sobre o local de residência dos pacientes atendidos ou que lhe sejam 

referenciados para atendimento, registrando o município de residência; 

o) Garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes; 

p) Justificar as razões técnicas da não realização de qualquer ato profissional quando 

requerido, por escrito, pelo paciente ou por seu responsável; 

q) Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de 

saúde, salvo nos casos de iminente risco de morte ou obrigação legal; 

II - Assegurar a Alta Hospitalar responsável, conforme estabelecido na Política 

Nacional de Atenção Hospitalar - PNHOSP; 

III - Manter em pleno funcionamento, Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, que será 

responsável pela realização da Vigilância Epidemiológica de doenças de notificação 

compulsória, assim como ações relacionadas a outros agravos e/ou situações inusitadas de 

interesse epidemiológico; 

IV - Manter em pleno funcionamento a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

- CCIH, a Comissão de Análise de Óbitos, a Comissão de Revisão de Prontuários constantes 

no DOCUMENTO DESCRITIVO; 

V- Apresentar à Supervisão Administrativa (visita in loco), até o 15 0  (décimo quinto) 

dia útil de cada Inês, relatórios das atividades desenvolvidas pelo Grupo de Treinamento em 

Humanização, Atas de Reuniões das Comissões obrigatórias constantes no DOCUMENTO 
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DESCRITIVO (Metas Qualitativas), bem como outros Relatórios que a Comissão 

Permanente de Acompanhamento da Contratualização solicitar; 

VI - Garantir e assegurar a observância das normas de segurança do paciente 

decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, 

praticada por seus empregados, assegurando-se, em qualquer caso, o direito de regresso contra 

o responsável, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis; 

vii - É vedado à cobrança por serviços médicos ambulatoriais e hospitalares, assim 

como outros complementares da assistência ao usuário do SUS, ou ao seu representante, por 

profissional empregado, vinculado ou preposto seguindo o princípio da gratuidade, 

assegurado o devido processo legal para identificação do responsável pela cobrança indevida; 

VIII - Garantir a entrega ao usuário ou ao seu responsável, no ato de saída do 

estabelecimento, documento impresso e legível, constando histórico do atendimento prestado 

ou resumo de alta, data e local de retomo se necessário, na qual conste, também, a descrição 

"Esta conta foi paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições 

sociais"; 

IX- Manter afixado, em local visível aos seus usuários, os seguintes avisos: 

a) Estabelecimento integrante da Rede SUS e da gratuidade dos serviços prestados 

nessa condição; 

b) informações que possibilitem o acesso dos usuários a Ouvidoria local e Geral do 

SUS, para sugestões, reclamações e denúncias; 

Xl - Manter durante a execução deste Convênio todos os requisitos das suas 

habilitações nos serviços de baixa e média complexidade, cumprindo com todas as suas 

obrigações técnica exigidas, mantendo o padrão de qualidade dos serviços prestados, 

instalações físicas, profissionais, dentre outras conforme preconiza as Portarias vigentes para 

qual o hospital seja habilitado; 

XII - Manter em perfeitas condições de uso os equipamentos e os instrumentos 

necessários para a realização dos serviços e ações pactuadas; 

XIII - Realizar a gesto de leitos hospitalares, com vistas a otimização da utilização; 

XIV - Observar, na aplicação dos recursos e na execução das ações e serviços, o grau 

de complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional conforme normativas legais 

vigentes (Federal, Estadual e Municipal); 

XV - Submeter-se ao Sistema de Regulação instituída pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Diamantino nas seguintes condições: 

34 



(PÁGU 	
) 

r. 

a) Manter todas as Internações de Urgência e Emergência em todas as especialidades 

pactuadas e habilitadas conforme perfil assistencial do hospital 24 (vinte e quatro) horas por 

dia, ininterruptos durante os 07 (sete) dias da semana, conforme legislação vigente, sendo 

vedado primeiramente à internação e posterior solicitação de autorização a Central de 

Regulação; 

b) Garantir o atendimento em até 30 (trinta) dias de todos os procedimentos 

ambulatoriais e hospitalares em todas as especialidades pactuadas após a devida autorização, 

sendo o não atendimento dentro do prazo estabelecido acarretará em penalidade de recusa e 

consequente perda de pontuação na avaliação do cumprimento de metas, obedecendo para 

tanto o fluxo estabelecido pela Coordenadoria de Regulação; 

c) A CONVENIADA não recusará o atendimento e a intemaçio de usuários do SUS, 

sob alegação de inexistência de leitos vagos, nos casos em que ultrapasse a Capacidade 

Instalada do hospital, comprovado por meio do Censo. Diário da unidade, obriga-se a 

CONVENIADA a acomodar o usuário do SUS em instalação de nível igual ou superior a do 

SUS, garantindo-o a gratuidade da atenção, até existir vaga disponível nos leitos conveniados 

ou; 

d) Responsabilizar-se pela contra referência dos usuários, caso conforme alegação do 

item b, devendo obrigatoriamente a CONVENIADA, realocar o paciente em até 24 (vinte e 

quatro) horas; 

e) Alimentar regularmente o Sistema SISREG, mantendo a fidedignidade das 

informações, em especial diante da confrontação de faturamento de AIH; 

O Manter atualizado a evolução clínica no Sistema SISREG, sendo vedada a falta de 

alimentação, bem como responder os pedidos de complementação de informação deduzidos 

pelos médicos reguladores da Coordenadoria de Regulação de acesso. 

XVI - Garantir a essencialidade e continuidade do serviço a ser prestado pela 

CONVENIADA, sendo que em situações de paralisações, greves, danificações a necessidade 

de manutenção ou substituição de equipamentos bem como as intercoifências em relação à 

ausência temporária de profissionais, dentre outros que poderão acarretar no não atendimento 

do usuário do Sistema Único de Saúde, Comunicar oficialmente a convenente, já com as 

propostas de soluções visando a não interrupção do cumprimento da agenda regulada pela 
Central de regulação; sob pena de serem aplicadas as penalidades cabíveis; 

XVII - Apresentar documentos, relatórios, por escrito, ou no próprio sistema, contendo 

as razões pelo não atendimento dos serviços conveniados e regulados pela Central de 
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Regulação, quando forem necessários e solicitados pela CONVENENTE em até 72 (setenta e 

duas) horas, a fim de não deixar o usuário sem atendimento na Rede; 

XVIII - Garantir acesso, bem como realizar todos os procedimentos relacionadas às 

linhas prioritárias de cuidados previstos nas Portarias Ministeriais de habilitações, conforme 

serviços habilitados no hospital; 

XIX - Cumprir as metas estabelecidas em DOCUMENTO DESCRITIVO, não sendo 

permitida a suspensão dos serviços ora contratados sob a alegação de atrasos dos Incentivos 

Financeiros complementares repassados pelo Estado; 

XX - Cumprir as regras de alimentação e processamentos dos seguintes sistemas: 

a) Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) local; 

b) BPA (Boletim de Produção Ambulatorial) Consolidado e Individualizado; 

c) c Sistema de Informações Hospitalares (SIIIISUS); 

d) Sistema Nacional de Agravo de Notificação (SINAI{); 

e) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC); 

O Sistema de Comunicação de Informação Hospitalar e Ainbulatorial (CIHA); 

g) Sistema de Regulação (SISREG): 

h) Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM); 

i) Outros sistemas que venham a ser criados no âmbito do SUS; 

XXI - Informar ao CONVENENTE, em tempo hábil os profissionais que serão incluídos ou 

desligados no CNES, através de formulário definido pelo Ministério da Saúde, devidamente 

assinado pelo Diretor do hospital; 

XXII - Permitir e facilitar o trabalho da CONVENENTE, garantindo o acesso dos técnicos 

da SMS, o pleno acesso aos documentos e sistemas e informações originados em decorrência 

da aplicação deste convênio na realização do Acompanhamento, Supervisão, Fiscalização e 

Auditoria às ações desenvolvidas pelo hospital; 

XXIII - Submeter-se ao Controle do Sistema Nacional de Auditoria (SNA), Sistema 

Municipal de Auditoria, Auditoria Assistencial, Supervisão Médica no âmbito do SUS, e aos 

órgãos de controle externo da Administração Pública, assegurando o pleno acesso aos 

documentos originados em decorrência da aplicação deste convênio; 

XXIV - Garantir o acesso aos membros do Conselho Municipal de Saúde ao serviço 

conveniado no exercício de seu poder de fiscalização; 

XXV - Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem à 

quantidade, execução e qualidade do atendimento objeto deste Convênio; 
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XXVI - Indicar 2 (dois) representantes e seus respectivos suplentes para participar como 

Membros titulares da Comissão Permanente de Acompanhamento de Contratualização - 

CPAC; 

XXVII - Garantir a participação dos membros titulares ou de seus respectivos suplentes, e 1 

(um) Técnico da Área desta instituição nas avaliações mensais da Comissão; 

XXVIII- Manifestar-se quando houver discordância do desempenho obtido nos indicadores, 

solicitando através de documento oficial uma Reunião extraordinária com a Comissão de 

Acompanhamento da Contratualização - CAC; 

XXIX -Prestar Assistência Médica, sem ônus ao usuário, em regime de Internação Hospitalar, 

S Ambulatorial e apoio diagnóstico e terapêutico, de caráter eletivo e de urgência a população, 

conforme previsto no anexo do presente DOCUMENTO DESCRITIVO; e desenvolver 

atividades de Ensino e Pesquisa na Área da Saúde; 

XXX - Garantir a execução do atendimento ao usuário, como também solicitar procedimentos 

que complementam o tratamento do mesmo. Em hipótese alguma deixar de confirmar a 

realização ou não do atendimento (a confirmação é feita através da chave gerada pelo 

SISREG); 

31)0(1 - Responsabilizar-se por todas as ações e serviços, bem como pagamentos/repasses 

financeiros, concernente a prestação de serviço por empresas terceirizadas do hospital, 

ficando a CONTRATANTE isenta das obrigações para com estes; 

XXXIII - Garantir a execução do procedimento com a OPME contemplada pelo SUS, caso 

este não seja contemplado pelo SUS, deverá conter no laudo médico pelo menos de 3 (três) 

evidências científicas que comprovem a necessidade de outro, bem como a especificidade 

deste. Este após essajustificativa será submetida a um Parecer Técnico do médico especialista 

da Rede SUS. 

9. DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA CONTRÂTIJALIZAÇÃO - 

CAC. 

(Origem: Portaria n° 3.410/GM/MS/2013 CAPÍTULO V, SEÇÃO IV) 

Todas as metas e indicadores de desempenho acordado no presente DOCUMENTO 

DESCRITIVO serão avaliados pela Comissão de Acompanhamento da Contratualização, que 

será composta em consonância como Regimento Interno CAC: 
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a) 01 (um) Representante do Gestor Municipal; 

b) 01 (um) Representante do Hospital São João Batista; 

c) 01 (um) Representante do Conselho Municipal de Saúde de Diamantino; 

d) 01 (um) Representante do Escritório Regional; e 

e) 01 (um) Representante do COSEMS. 

A Comissão reunir-se-á ordinariamente uma vez ao mês para monitorar e avaliar as 

metas e indicadores de desempenho, subsidiada por relatórios gerenciais emitidos pelo 

Controle e Avaliação e Central de Regulação por meio de Sistemas de Informações Oficiais e 

visitas "in loco", e documentos emitidos pelo hospital e outros que se fizerem necessários. 

Parágrafo Único: Encaminhar relatórios técnicos para comissAo em até 3 (três) dias 

úteis antes da reunião de avaliação para subsidiar a CAC. 

9.1 Dos Objetivos Gerais e Específicos 

O objetivo Geral desta Comissão é acompanhar a execução dos Contratos e/ou 

Convênios celebrados entre a SMS de Diamantino e o Hospital contratualizado no âmbito do 

Sistema Único de Saúde - SUS. 

Art. 0. Portaria de Consolidação n° 2 de 28 de setembro de 2017. Origem: Portaria 

Ministerial 3.410/GM/MS/2013 (Art. 32). Nos objetivos específicos a Comissão monitorará a 

execução das ações e serviços de saúde pactuadas, devendo: 

- avaliar o cumprimento das Metas quali-quantitativas e Físico/financeiras emitindo o 

correspondente ateste, conforme previsto no DOCUMENTO DESCRITIVO; 

II - acompanhar através do CNES a capacidade instalada dos Hospitais; 

ifi - recomendar a =adequação das Metas pactuadas, os recursos financeiros a serem 

repassados e outras que se fizerem necessárias; 

9.2 Das Competências 
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Compete à Comissão de Acompanhamento da ContTatualização da Secretaria 

Municipal de Saúde de Diamantino, além do monitoramento e a avaliação das ações e 

serviços, por meio das metas e indicadores de saúde pactuada e constante no DOCUMENTO 

DESCRITIVO, que é parte integrante do contrato firmado, também as seguintes atribuições: 

- Zelar pelo bom e fiel cumprimento das cláusulas estabelecidas no convênio e/ou 

contrato e pelas metas contidas no DOCUMENTO DESCRITIVO e demais documentos 

que integrarem o processo administrativo em que tramitou o contrato; 

II - Participar das Reuniões Ordinárias e/ou Extraordinárias, sempre que convocados; 

rn - Validar o Cronograma Anual de Reuniões Ordinárias de Avaliação e 

Acompanhamento e deliberar a sua disponibilização a todos os membros da Comissão; 

IV- Comunicar ao suplente em caso de necessidade de substituição nas reuniões, 

sempre da impossibilidade de comparecimento; 

V- Requisitar convocações para reuniões extraordinárias, por meio de Oficio 

encaminhado ao: Gabinete do 

Secretário (a) Municipal de Saúde, sendo esta realizada com a adesão de pelo menos, 

um terço dos membros; 

VI- Acompanhar e monitorar mensalmente o cumprimento das metas qualitativas e 

quantitativas, bem como físicas e financeiras; 

VII- Monitorar mensalmente os indicadores da Planilha de Avaliação dos Contratos e 

analisar, junto à equipe, os resultados destes; 

VIII- Disponibilizar obrigatoriamente os documentos e informações, para que a 

Comissão possa realizar a(s) avaliação(s); 

IX- Fiscalizar a execução do contrato, com a prerrogativa de orientar e administrar os 

atos cujos desvios tenham ocasionado, ou possam vir a ocasionar, prejuízos aos objetivos e 

metas estabelecidos; 

X - Notificar o contratualizado, acerca das irregularidades contratuais apresentadas 

durante o período de sua vigência, para que se manifeste perante a Comissão, preservando o 

princípio do contraditório e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias da sua notificação; 

XI- Analisar, flindamentadamente, a defesa apresentada pelo contratado sugerindo, se 

for o caso, a aplicação de penalidade contratas] prevista, observando-se o disposto nas 

Cláusulas Contratuais referente às Infrações e Penalidades; 

XII- Considerar sobre o resultado obtido, quando em caso de não atingimento da meta 

e a Comissão julgar plausível a justificativa pelas partes; 
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xm- Validar as Atas lavradas nas reuniões ordinárias e extraordinárias, para 

composição do processo de pagamento, e após ser encaminhada ao setor competente da 

Secretaria Municipal de Saúde de Diamantino para autorização do pagamento; 

XIV- Propor alterações e revisão sempre que julgar necessário, no conteúdo dos 

Relatórios, DOCUMENTO DESCRITIVO e instrumento de monitoramento, com 

justificativas técnicas lavradas em Ata de Reunião; 

XV - Deliberar recomendações e fazer indicações e recomendações, quando entender 

que o assunto lhe compete; 

XVI- Convocar técnicos de áreas envolvidas de ambas as partes, no processo de 

contratualização para prestarem esclarecimentos, inerentes ao assunto. 

XVII - Apresentação semestral no Conselho Municipal de Saúde CMS-Diamantino de 

relatório de produção dos hospitais contratualizados. 

Sendo assim, a Comissão avaliará o cumprimento das metas quanti-qualitativas 

visando à aplicabilidade do percentual das faixas de Desempenho e caso necessário, realizar 

retenção financeira. 

Dessa forma, caso o hospital seja notificado ou identifique alguma irregularidade, 

deverá encaminhar a justificativa pata o setor de contratualização com no mínimo 5 (cinco) 

dias úteis de antecedência a data marcada para a reunião com a Comissão de 

Acompanhamento da Contratualização, para que a justificativa apresentada possa ser 

analisada pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde. 

10. VIGÊNCIA 

O referido instrumento formal de contratualização está composto por duas partes 

indissociáveis, conforme orientação Portaria de Consolidação n.° 2 de 28 de setembro de 

2017. Origem: Portaria Ministerial 3.410/GM/MS/2013 (Art. 22). 

- O termo do instrumento formal de contratualização propriamente dito, respeitadas 

as legislações pertinentes, especialmente quanto aos prazos de vigência; e 

11 - O DOCUMENTO DESCRITIVO terá validade máxima de 12 (doze) meses, 

devendo ser renovado após o período de validade, podendo ser alterado a qualquer tempo 

quando acordado entre as panes, sendo que as metas pactuadas poderão ser readequadas e 

o 
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alteradas conforme monitoramento e avaliação da Comissão de Acompanhamento da 

Contratualização (Art. 27 da portaria supracitada). 

As alterações do DOCUMENTO DESCRITIVO serão objeto de publicação oficial, 

no Diário Oficial de Contas / Tribunal de Contas de Mato Grosso: no sUe 

http://www.tce.mt.gov.brldiário , em conformidade com o disposto no parágrafo Único do 

artigo 61 da Lei n° 8.666193 e na forma da legislação Estadual, ou em Jornal de grande 

circulação regional. 

o 	11. coNsmERAçÓEs FINAIS 

Durante a elaboração deste, assumimos o desafio de buscar o envolvimento dos 

profissionais das diversas áreas da gestão da Saúde, a fim de agregar os diferentes níveis de 

conhecimento e experiência quanto à realidade, buscando assegurar ao usuário do Sistema 

Único de Saúde - SUS a integralidade do acesso no Município de Diamantino. 

É vedada no âmbito do SUS, a cobrança indevida de serviços e materiais aos usuários 

em tratamento, ou seu representante legal. Nos casos de cobranças indevidas realizadas pelo 

hospital a titulo de complementação, o hospital responderá em razão da execução deste 

Termo. 

O hospital em hipótese alguma poderá recusar a realização de procedimentos 

pactuados, contratados e/ou habilitados quando regulados pela Central de Regulação, e se 

pela recusa acarretar liminar, as despesas geradas serão de inteira responsabilidade do 

Hospital, exceto em casos fortuitos, devidamente justificados e comprovados. 

Mediante solicitação do gestor municipal, o Hospital, deverá atender com prioridade 

pacientes oriundos de liminares cujo procedimento esteja pactuado no presente 

DOCUMENTO DESCRITIVO, sendo que a recusa acarretará sanções penais, civis e 

administrativas cabíveis. 

A realização de procedimentos que não estiverem contemplados no DOCUMENTO 

DESCRITIVO, só poderá ser realizada mediante autorização prévia, salvo se declarado e 

considerado como de urgência/emergência. 

Caso o Hospital não confirme o atendimento realizado ao usuário dentro do prazo 

estabelecido pela Central (do primeiro ao último dia do mês corrente), o atendimento será 

automaticamente cancelado no sistema e consequentemente o pagamento pelo serviço será 

inviabilizado. 
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VISTO 

Fica estabelecido que as FORMAS ORGANIZACIONAIS, constantes das Planilhas 

de Programação Orçamentário em anexo, serão pactuados no quantitativo total e que qualquer 

dos procedimentos que a compõem, serão realizados desde que REGULADOS e 

SUPERVISIONADOS, até o limite do quantitativo pactuado neste DOCUMENTO 

DESCRITIVO. 

Pelo presente instrumento ficam assim firmadas as partes: 

[1 
	 DIAMANTINO, 31 de Maio de 2021. 

SECRETARIA 	

cDSAEDE 

 DIAMANTINO 

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA - ASSOCIAÇÃO SANTA 

MADRE PAULINA 

1 TESTEMUNHAS: 

1- 	 2- 

Assessoria Jurídica SMS 	 Assessoria Jurídica do Hospital 
rj 
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12. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante do Conveniado, DECLARO, para fins de prova junto à 

Secretaria Municipal de Saúde de Diamantino, para os efeitos e sob as penas da Lei, que 

inexiste qualquer débito de mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional, 

Estadual e Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que impeça a 

transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento da SMS, na forma 

deste DOCUMENTO DESCRITIVO. 

ASSOCIAÇÃO SANTA MADRE FAULINA 

VISTO 

o 
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APÊNDICE 1 

INDICADORES DE MONITORAMENTO DAS METAS QUALITATIVAS 

A avaliaçâo de dempcnho refeTalte às metas qualitativas in como base os indicadores de rnonitorameuto, abaixo descrüos: 

MSIIICT CNES awalindo: 

I.Capaçidade lada de &ws; 100% awa]izado em PsIatõ,io docNEs 	- gt • Meta atia&da  n,'qnfra teus -lo 

2.Capacidade 
— É..  . • Meia atingida de dois a trü — -05 

• Meia atingida abala. d d.& iltr.n 0 3!nstalaç&s fiaicas; 

4.Recmsos Immanaa. 

• Aliso 	-15 

Tenwo né&° 	&ii do 	 opis. a ÇonW da kelayio mensal da Caai dc • De 21 a 30 dias 	07 

data de s.mi&.amcn.a pda Caftal dc Rcgulwão ao Hc6pit.J. 
Até Hdias 

Regaçio • Das! a40 di's -03 

• Acima do 40 dias - O 

NS,,a 	meras] 	e 	renisas 	pan 	,rnecdimentos 	hnspians RelaMrio Mensal da caul do • N.nbna recusa 	15 

bel 	dos na 
Ncnhwna recusa 

R.,~ - SISREO • Dc aia. a d.w recusar 01 

• Ada4.ct.corecma.O 
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Master as comissõ 	cm ftmcionamcnlo: RelatÓilo - adada • Tudís as Comissões cio fiuncioaanwMo1 

Todas as Comissões dc,e,.voMdascalas das rc'mlõa '5 

• Confrole dc infecção hospit.laç 
implantadas/fwioi.am bimauis c as Intacoa*cias e/ou • Dc 	flu 	a 	trb 	Cmnissõcs 	co. 

• Revisão de Óbitcç 
es inwevos deverão ser fincoaameato 	lO 

• Notificação dc Docçus; s me,aJ • 	- 	, C° 	eu 

• Rcvisào dc Prontuário, mcioiiamcitto O 

lrrplantar e manter grupo dc 	abalho em humanação (OTH) P. Apresentar relatórios das aLividadn - 
OTU rnpntado. • Em fimlouamento 	lO 

vjabjlinr as direi,a da Poliúca Nacional de Himianin$a - realizadas coto dernsaçes das 
inicio - ad vi dades • Em uiiçlaneaçâo 05 

humaniza SUS. ações realizadas in compãicia 

Relatório de acm.çan].anlnto - 
Müiinv, dc 60% de • 60% oun,ais 	'5 

Resliar ações de Educação Pnmaneute jmIo aos proflssiois no treiiiímmtoa inlizados pela gestão 
wticipação das • Abaixo dc 60% 	lo 

ambiente hospiSarvisando a qualificação d. fccça defrabalho. dc pessoas acompanhado dc lista de 
proossionais 	innuat • Abaixo de 45% 	O 

presença e tema do (reiaamento. 

Rsintnomde 

cottwetàicia com no 
Rclatóflo do Sotyiço de OUflÕOEI* • Muito Bom e Boi., 	lo 

Indico de Salisfação dos Usuários dos Sctviços 
COTO O ttS 	da aph&° da • Regular 	5 ij 	• 
pesqaisadc sadsfação do 'mário • 

pacntcs MCOdidOS. 
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SIMSIH e ttIaté,io à S.weMsio • Ms de 90a % O 

100% 	 Admiaistnfiva co.undo SlflflO 

 de 
	• Meta de SOa 89%-5  

MSW, na 
AIimentaço do 2~

• Meta abaixe de 80% O 
—a 

Observaçôti: 

1. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar deve entregar relatório mensal a SMS com taxa de Infecção Hospitalar. 

H. A Comissão de óbitos deve entregar relatório mensal a SMS com taxa de Óbito. 

III. O instnjmento de rcalizaçAo da pesquisa de satisfação do usuário deve ser consensuado entre hospital e Secretaria Municipal de Saúde 

o qual será constnddo após assinatura do Contrato. Até que. mesmosejaelaborado esta meta devera set considerada cumprida. 

M. A implantação dos protocolos de segurança deverá oconer conforme a Portaria MS/GM 52912013 com aç&s de Identificação e 

Segarança do paciente; Protocolos e fluxos de Prevenção de Infecção; Comunicação; Prevenção de Queda e Lesão por pressão; Uso 

Seguro de Medicamento& 

V. Em relação ao indicador percentual de recusas mensais pan procedimentos hospitalares estabelecidos na pacluação, serão considerados 

motivos justificâveis para pendência a falta de contato com o paciente, pacientes inaptos para o mesmo. Tais justificativas deverão ser 

dejidamentc comprovadas Junto a Central de Regulação. Portanto, iodos os procedimentos regulados exceto os que não se 

enquadrarem na situação citadas serão considerados recusas, inclusive os não realizados em 30 (trinta) dias. 
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1.1 Faixa de Desempenho das Metia Quilitativis 

S Para efeito de pagamento - onuprirnento das metas qualitativas, dos componentes da média complexidade, serão considerados 40% 

dos recursos que conpôe o VALOR PRÉ-FIXADO, terá seu repasse mensal, vinculado ao cumprimento dos indicadores de desempenho 

qualitativo estabelecido no Apêadice 1- que impona o VALOR MENSAL de R$ 212.211.22 e o VALOR AI4UALRS 2.546.53444 co 

resultado da somatória atingida indicará o percentual de faixa de desempenho e o valor de recurso financeiro alcançado, conforme 

dcmonslrutivo no quadro abaixo: 

Recurso tl.aovelro por pontuado  obtida nas metas qn.Iltadvas. 

11 
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APÊNDICE II 

INDICADORES DE MONITORAMENTO DAS METAS QUANTITATIVAS 

A avaligio de desempenho referente ás nelas quantiiativas terá como base os indicadora de monuloramento, dcscriios; 

Taxa de Recusas de CiNrgias (recusas mediante 
justilcativas plauslvois)'; Falta de cotsIo com o Nchima recusa 

Niimcndoc Númcro de cinrglas recusadas. DSogOS 

-- pacientes intos; OPMs não coatas 
Dmnuaador 	rjma° 	dc 
autminas (C4mfonnc Confroto) SUS. 

> 
desde que saia validado pelo médico sopaviaw JUSTIFICADA) 

XIOO 
daSMS; 

00% - leitos 
lat&'o de ir'co,isténcIa realizado pela Dei *3incesiisIinca- lo 

Aprcsentar CENSO DIÁRIO DE LEifOS CanaivaIizados 
Sus 	ssbcicçjdos 

 Dc 	j6 	 5 
ENFERMARIA IX ao dia até as 3W horas 

StVIfldI à scNla-fe,n >6 incoosistàwia - O 
cm 0.1) 

Minimo por Relathrio de produção Aprov.d. do ""a 

Taxa de ocupação de lcitcs hopilalarca por cliaict 
ciinitt C-~ 5111 

1uitgic 1- Cü*rico: 80% 
•Mcta atin&da  nas qnfro cifrir 1' . 

Ceitrico  

o 
2. Ciloico 2- Cl". 

•Metaatmidaem IrS ciloicas - lo 
3. r 3-Pcdiáuico:80% 

Mctaaü 	balxo d n8idte d.ncWicasO 
_____ 4. ostctric 

1 4-ObsÍ&ico: *0% 
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EI 
ReduçâodePaitø Dnor:NStewpanotwmt 

Csrcog XI 
1 

emalIO%ag RbtMo oAPROVADAaomêsde 

Pcrcens,a t p.sução & pano cg 	o - 
alingir o máximo couçdtcï/SmD/SMS 1 	

lo 
MetnojoSinitO i 	4e30% i 

Percenuni dc Intanações Hopit.Jares Q1édia 	 hopiIaIara g p&alidadcE, aprovidas po 
Cnaiplexidade) por pecia]idades ntshekcidas no 	 Sim) ua couwetnci. 	 4ta atingida is qnfro peciJidada 

aD 	 Mhiimo do O% Denoirin.dsr: Numo total de inlea,açôcs 	20 
- CIRÚRGICO 43t 	 poccspccialidadc pactiadn por ptcialidade. 	 Mc'. atingida em trk especialidada - lo 

2-CLINICO 	 Xl 	 •Metning'd. em duus especialidades 5 
4- OBSTETRICO 43t' 
3 -  PEDIÁTRICOS 	 Relutõtio de produclo APROVADA • mês de 

1 	l00%dos 	J 1 MdaaSgidadel5í I82Opontc 
Perccorual de alcanct por fonna organizacional - í p Cdiir'ento E RelaMrio dc Produço APROVADA aoms& 	 II & 14 15 ponto. 

contrfl'a]izados 
PTOcedtntntosamSlIatonoJs 	 1 	por forma 	

ecla/SLAJSMS 	 Me tingida de 9 á 13- 7pita 

1 	1 
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-E 
0e,dnt Em relafl, ao ladkd.r 2 do Ceara DNrI: Co.aIdtra.e hcot*tSela o padente !.tcnado no lelt. na Mndflcaçlo: padeate em nome wo 
cnn divergente do enraaado a, telto pdí qI. de .apmlab, p.datt am Inflos~ ao censo e 1*» ocupado; leita vago co.i some xe cenao. 

Haverá a apresentação INTEGRAL de toda a produção executada pelo hospital, tanto da produção anbulatorial quanto da hospitalar nos 

Sistemas de Infomiações Ambulatorial (SIA) e hospitalar (SER) do SUS. Estes, juntamente com a fila de espera na Cenini de regulação 

constituir-se-ao em parâmetros de avaliação pan o Documento Descritiva 

O Hospital se obriga a apresentar para Comissão dc Acompanhamento de Conu.ivalizaçào, relatório mensal com motivo detalhado das 

inconsistb.cias encontradas na consecução dos encarninhamentos efetivados pela Central dc Regulação, pan que cm conjunto ambos 

bisquem solucionar os problemas encontrados. 

Ressalta-se que apenas o desempenho nas metas QUALITAI1VAS é passível de interposição de recursos pelo Hospital. O mesmo deve ser 

avaliado pela Comissão de Acompanhamento de Cornratualização que irú deferir ou não as justificativas apresentadas. 

12 Falia de Desempenho da. Metas QuaiUltativn 

Para efeito de pagamento pelo cumprimento das netas quanhitativas, dos componentes da módia complexidade, serão considerados 60% dos 

recursos que compõe o VALOR PRÉ-FIXADO, lerá seu repasse mensal, tnculado ao cumprimento dos indicadores de desempenho 

quantitativo estabelecido no Apêndice 11— que importa o VALOR MENSAL dc R53I8316S3 e o VALOR ANUAL R$ 3.319.801,96 e o 

resultado da somatória atingida indicará o perceutual de faixa de desempenho e o valor de reclino financeiro alcançado, confonne demonstrativo 

no quadro abaixo: 



e 

o Recurse financeiro por pontiiaçio obtida nas metas quainitativn. 
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APÊNDICE III - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Cc.nponentc PRÉ-FIXADO: Composto pelos valores dos serviços de produção aprovada, conforme série hist&ica da média 

complexidade ambulatorial e hospitalar, bern como incentivos de %nte Fcdnl, Estadual e Municipal, vinculados ao alcance de nas quw.ti-

qualitaúvas, após avaliação e validaçio metia ai pela Co missão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato, a qual será encaminhada pan 

pagamento até 5 dia útil após a refetida avaliação. 

Componente pós- FIXADO: Composto pelos valores dos serviços de Alta ~entidade que será pago de acordo com a produção 

aprrseulada/regulados, roalãelos pelo hospital, supenisionados, processados e aprovados no Sistema de Informação ambulatoriais - SIAJSUS, 

de acordo coro o estabelecido na prognmaçào fisico/financeira comida no insinimenlo ContntuallDocumento Desc.iüvo e autouizada pelo 

gestor local, que será encaminha4o para pagamento até 050  dia IIII - envio do pwccssamento ao DATASUS. 
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APÊNDICE IV 

CONSOLIDADO DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA 
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APÊNDICE V 

PLANILHA DE PROCEDIMENTOS 

CONSOLIDADO AI4BULATORIAL DE MÉDIA 

. 
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VISTO o 
El 

WJ 
20201 Ennies bioql.in*os 0202010449 DOSAGEM DE FRACAO PROSTATICADA FOSFATASE ACIDA R12,0l 1 RI 20! 12 R124,12 

20201 Lar, sbioquimico 020l0465 DOSAGEM DEOAMA-aUTAM!L-TRANSFERASE(OAS4À OT) R53,51 	1 2 R$7,02 24 RI 844 

20201 Exarnesbioquimicos 0102010346 DOSAGEM DELEUC1NO.AMINOPEPTIDASE "3 15i 1 RI 351 2 R142,12 

23 Exuntes biopimions 0202010554 DOSAGEM DE LIPASE RI 2,25 1 U2> 12 RI 2700 

Ói1 Enmesbiopmioo 0102010570 DOSAGEM DE MJCO-PROTEINAS RI 2,01 1 R52,01 12 RI 24,12 

10201 Enmcsboqiilmicos O2O2OIOÓI9DOSAOEMDEPROTEOJASTOTMS RSI.40 1 RI 1,40 12 RI I680 

20201 Ex*rnc. bioqWmic 

0202010643 DOSAGEM DE TF&ANS»ONASE OUJTAMICD- OXALACETICA 

CEGO) R1201 20 RI 40,20 li R$4S2,40 

20201 Exanesbinquímicos 02.0101029-5 DOSAGEM DE COLESTEROLTOTAL M1,85 lO RI 1850 120 RI 222, 

20201 Enmcsbioqulmicos 01.02.0I.03I-1-DOSAOEMDECREATNINA R$I85 9C RS37,0O 240 RS444, 

20201 ExsmesbioquímiçGs 010101.047-3. DOSAGEM DE OLICOSE   RS!,55 2Õ RI 37.00 9W R1444.00 

20201 Examesbioquinlicos  
0201010600-DOSAGEM DE POTÁSSIO 

M1,85 3 R$5,55 36 R$6660 

ãI Eames boqjimicos 0202.01.063-5 -DOSAGEM DE 50010 RSI$5 3 RI 5.55 36 R16640 

5õ71 Exanabic.wíntos 02.02.01.0674. DOSAGEM DE TRIOLICERIDEOS RI 3,51 10 RI 3510 120 R1421,20 

20201 

20202 

Enmcsbioqplmicos - kcm&M6&cOS 
henaotasia 

02.010I.069-4-DOSAOEM DEUREIA 

—e----  

0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS 

RI 1.85 - 
R82.73 

20 

20 

M37.00 

___ 

R154.60 

240 

240 

RS 444, 

RS655.20 

20202 
Exames hemato!õgkn€ 
e hnosiasia 

_ 
020202O37 CONTAGEM DE RETICULOCITOS R12,73 R12.73 122 RI 32.76 

20102 
Exames hem.toI 60 coa 
e hemcstaia 0202020070 DETFRMINACAO DE TEMPO DEC0ULACAO R1Z73 25 R36S2$ 300 R1219.00 

20202 
Exames hematológiene 
e hemostasia 0202020096 DETERMNACAO DE TEMPO DE SANGRMAENTO -DUXE R12.73 25 R168,25 300 R$819.00 

20202 
Exam 	hmat&õsicos 
e hemos*asia 0202020100 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE  U9ffl IS RI 135.00 180 RI .620,00 

20202 
Exames IICm.JOIÕgiCOs 
e h.~. 0202020126 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA R12,85 2 W70 24 RI 61,40 

20202 
Exames ~160-,  
ebens*aia 

0202020134 DErERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA 
PARCIAL ATIVADA (TT? ATIVADA) 	 ______ 2 RI! 1,54 24 RI 138,48_ 



o 

o 

c iS. 

STO 

20202 
Exames hematológico. 
e heiuosIts 

0202020142 DETERMINACÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA 
PROTROMOINA (TAP) 	 _________________ P3273 27 R173.71 324 

20102 
Esama hem.101611c0s 
e homosluja 

0262020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE 
HEMOS SEDDAENTAC AO(VIs) R12.7 2 M32.16__ 144 

20202 
Exames 	.1*) ióvcos 
e keniostsia  02.02.02,031-0- NEMOORANA COMPLETO  P3 4.11 % RI 360,90 1.080 RI 4.43%j  O 

20202 
Exames heIutoIógicGs 
e hemostasia 0202020487 PROVA DC CONStIMO DE PROTRIB1NA RI 	ti 1 RIM, 12 R14%32 

20202 
Exames hcmatol*os 
c homostasla 0202020541 TESTE DIRETO DE ANTIOLOBULINA HUMANA (TAL)) RI 223 - 2 RI 5,46 24 RI 65,32 

20202 
Exames iematoIágkos 

hemostai. 02.0202.030-9. PROVA DO LACO RI 173 1 RI 2,73 12 R13476 

20203 
Exames aaológicos e 
i'nuaoIácos 02O2O383 DETERMINACAO QUANI1TAT!VA DE PROTEINA 9,25 lo R19Z50 120 P3111000 

20203 jmunotócos 0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA Z83 IS RI 42,43 180 R1509.40 

Exumcs sorológicos e 
imrnlóflos 020203074! PESQUISA DE ANTICORPOS 'GO ANTICITOMEG  MIM 1 RI 11% 12 RSl32, 

20203 
Exames sor&ó1icos e 
im,moIóSos 0102030768 PESQUISA DE ANrICORPOS 100 ANTITOXOPLA 16$7 7DA  1111697 - 2 R120364 

Exames sorolégicos e 
itlTono!Óóoo. 

0202030806 PESQUISA DE ANTICORPOS 'GO CONTRA O VIR
20203 HEPATITE A(HAV-IOG) 1L55 1 RI 18.55 2 

iawnoIóiços 
0202030814 PESQUISA DE ANTICORPOS 100 CONTRAO VIR

20203 RUBEOLA 17,16 RI17,16 12 RI 20592 

20203 íimmol4sc 0202030873 PESQUISA DE ANTICORPOS IOM ANTITOXOPLA 185S 1 RI 8.55 12 

imwIos 

,Q
022030911 PESQUISA DE ANTICORPOS I(3M CONTRA O VIR

20203 HEPATITEAlliAV-IOO ) 8,55 1 RI 8.55 2 RI 22240 

20203 
Exames sorolágicos 
imw'oiàgicos 

0202030920 PESQUISA DE ANTICORPOS IOM CONTRA O VIRUS DA 
1 RUBEOLA 	_______ RI 17,16 1 R$17,16 12 R1205.92 
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02020 82 1 ÁNTIBJOORAMA 
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Testc rcalindo fon da 

I4OI ecànihwa dt norrnMio O2l4OI(74 TESTE RÁPIDO PARA sinus 	 RS 1W) 1 41 	RS45OO 	1 540 
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CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA 
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infcrlotcs 

40805 1 Me~ infalorcs 

40805 

FISARIA DO JOELHO 
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o 	 TARSO -METAT AR S TC A 

FRATURA / LESAO FISARIA DOS 

FRATURA BIMALEOLAR 1 TRIMALEOLAR IDA 

Mcnbto. infeTiora 

/GRANDES 

o 
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OSTEO-FIBROSO 

ARTRITE INFECCIOSA DAS PEQUENAS 

RS393 60 

o- 
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CEÁNICA MÉDICA MÉDIA COMPLEXIDADE 

30301 

ás isrg&ocs (em ATENDIMENTO DE UROENCIA EM 

ral) CLINICA CIRUROICA 

sukaIAtendimcn 030I0618 DIAGNOSTICO E/OU 

ás irgeotia. (em ATENDIMENTO DE UROENCIA EM 

0303010010 TRATAMENTO DE DENGUE 

CLÁSSICA  

0303010037 TRATAMENTO DE OUTkAS 

DOENÇAS BACTERIANAS 

0303010061 TRATAMENTO DE DOENÇAS 

RSÍ4158 	 R3141,58 	 li 

R$7307 	 1 	RS73,07 	 2 

R3303,76 	 12 	R$ 3.645.12 

R3I.059,07 	 13 	RS1270879 

Dt'AnaA 	 12 	RS4090,*0 

1 ratoto 'se 
dosdosangut 

Õrgaos 
-e 

TRATAMENTO DE ANEMIA 
12 	RS5104,92 
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03030320 TRATAMENTO DE 	 L 	 1 	 1 

	

1 R$S7851 	 1 	R$ 578,51 	1 	12 	1 RS 694116 

03030338 TRATAMENTO DE DIABETES 

	

R5592lI) 	 1 	1 	i RS 592,W 	i 	12 	1 R57. '0400 

doçasdo siIwnla 0303040149 TRATAMENTO DE ACIDENTE 

	

cenvai e 	VASCULAR CEREBRAL - AVC (ISQUEMICO 

30304 paiItico 	 OU HEMORRAGICO AGUDO) 	 R5475.21 	 1 	RS47511 	 12 	R55.70232 

TraI..IIC,IIO de 
doalças do sistema 0303040270 TRATAMENTO DE 

	

navoso ceIIÜ1 e 	POURRADICULONEURITE 
fl1Ad ,,ifkien 	 r1V.MTFLINIZANTEAOUDA 	 R5261.20 	 1 	Rs261a 	 2 	RS3.I34, 

— 
c.rdiovnouIure AHIPERTENSIVA 

R$I97 2 R3395,34 24 RS4.744,01 

TT.Íamei,(O de 0303060204 TRATAMENTO DE 

docnç. INSUFICIENCIA ARTERIAL O ISQUEMIA 

eaMovncubra CRmCA 
R$ I.G41,6S 1 RSl.041,65 12 R$l2300.16 

Tnt.mei,to de 

INSUFICIENCIA CAIWTACA 

 

doenças 0303060212 TRATAMENTO DE 

cardiovasoulares 
1723,46 1 R172346 12 US.01.52 
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Si 
0303060163 TRATAMENTO DE PE 

R$380.88 	 1 	i 	R1580.88 	 12 	R16.970,56 

docoçis do apaitlho 0303070064 TRATAMENTO DE DOENCAS 

30307 digativo DO ESOFAOO ESTOMAGO E DUODENO RS 199,39 1 RI M.39 12 RI 2392.72 

doenças do .perelbo 030307®99 TRATAMENTO DE ENTERITES E 

30307 digóvo COLITESNAOTNFECCIOSAS RI212.I5 R32i2,I5 12 R$2545.80 

Tralamnilods 

doenças do aparelho 0303070102 TRATAMENTO DE OUTRAS 

30307 dig.vo DOENCAS DO APARELhO moEgrivo 
RS35915 R5359.15 12 R14309.K0 

Tmlamaatodc 

doenças do aparelho 030070II0TRATAMENTODE OUnAS 1 30307 digtdvo DOENCAS DO INTESTINO M41,M R$241.66 12 R$2.89992 

Tralamealo de 0303070129 TRATAMENTO DE - 
doenças do aparelho TRANSTORNOS DAS VIAS BILIARES E 

1 R323,71 R1283,71 12 R53.404,56 

do 

	

pófise 	0303140089 TRATAMENTO DEDOENCAS 

	

e ,4s 	RESPIRATORIAS QUE AFETAM 
DUT)JCWÁT tgnjlt n nnçpgirrn 	 R1448,87 	 1 	R5448.87 	 12 	R55186,44 

	

mastááde etas 	0303140

C 

1

AS DA PLEURA

9 TRATAMENTO DE OUTRAS 

"C 
	 1 	RI 592,94 	 12 	aS 7.11522 

aéreas 	 DOEN  
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0303148135 TRATAMENTO OUTRAS 	

1 RS 504.gl 	 1 	1 	1 RS 304$7 
	

12 	1 RS6.058.44 

mast&dccvins 0303140151 TRATAMENTO DE 

30314 aéreas PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE) RS599,22 2 RSI.198,44 24 RSI438I28 

Trilamailo da 0303150033 TRATAMENTO DE DOENCAS 

doalças do sparcil,o INFLAMATORRS DOS OROAOS PELVICOS 

30315 g__jØ FM~W R$214,8I 1 RS214.91 12 RS 2.577,72 

Tntannto - - 
doci.çasdo'pescft.o 0303150041 TR&TANENTO DE DOENCAS 

30315 ga.itmintio RENAIS TUBULO-INtERSTICIAIS R$355,95 l R$355,95 2 RS 4.21140 

T,aiamaso das - 
ÔOOrLÇSS do apardho 0303 l550 TRATAMENTO DE OUTRAS 

Tvc.Jrs nn SPSDFT Tlfl TmINAIITn RS234.6E 1 RS 234.68 12 RS 281616 

30410 1 ~9 em oncologia 1 PACIENTE ONCOLÓGICO R$ 53938 l 5S538,38 11 R36.460,53 

1 
Tnt.mento em O3O502l3 TRATAMENTO DA 

30502 nefitlo&a em geral PIELONEFRrTE RS 210.90 2 RS 421.80 12 RSS06I.60 

Tramcntoetn 0305020021 TRATAMENTO DE CALCULOSE - 
30502 trologiacm geral RENA]. R$183,97 1 RS 183,97 12 RS 2.20764 

10 
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[1 

	

4246032 	 1 	1 	1 RS460,32 	1 	12 	1 RS 5.523,80 

Intoxicaçase 	ICONTATOC/ANIMAISEPLAJ'ITAS 	1 R$208,66 	1 	E RS208,66 	 12 	1 1151.503,92 urMm1nc,c 
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a gcstação. RELACIONADAS PREDOMINANTEMENTE AO 

40906 Ütcro e uosxos 	 DILATACÃO DO COLO DO UTERO 	 RI 36982 	 R1369,82 	11 	R14Á37. 

9409060119 HISTERECFOMIA CIANEXECFOMIA 
!UT•! *•Tb*! 	 R5911.03 	 RS911,03 	12 	R$lO.93 36 

RI 977,76 	L 	1 	1 R$877.76 
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com o estado e!f?!L4PUERPERAL 	 31392  
• 	

Oiiftninrgias rCJ.CiV.I$4M 1 041 IO1I3 CURETAGEM POS-ABORTAMENTO / 1 

1 	

RS94175 	36 

lIS 	1,IS 	12 	lIS 
Ou.s cinir€iasncio42s 	041 ?r! TR 	O CIEJROICO DE 
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CLÍNICA MÉDICA PEDIÁTRICA 

mciabálicase 
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afccçõe ori&nad.  no 
	 C/ADURACAOOAGESTÀCAOEC/O 

30316 paiodonconaal 
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PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - TOMOGRAFIA 

COMPUTAOORIZAOÀ DE COLUNA LOMBO-SACRA 

cM.n. 1 COMPU7ADORIZADÁ DE COLENA TORAUCA U 

colina 

Lun. 	[COMPLYTADORIZADA 
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MPUTADORI2AOA DE SEGMENTOS 
APENDICTJLAIIÍS (BRÂcO, ANrEBRAçO. MÃO. 

DE 
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