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1. OBJETIVO 

 

Esse trabalho faz referência ao decreto n° 39.674, de 19 de fevereiro de 2019 – Art.° 15 § 2º  

Com base no diagnóstico realizado em cada Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Hospital Regional 

de Santa Maria (HSRM) – instituições pertencentes ao IGESDF, foram definidos planos de ação para incremento, 

adequação e otimização dos serviços e da gestão dessas unidades.  

O presente documento apresenta o plano de trabalho para cada unidade destrinchado por áreas de 

atuação. Sua estrutura será composta por: 

 Objetivo 

 Metodologia (5W2H) 

 UPA CEILÂNDIA/ UPA NÚCLEO BANDEIRANTE/ UPA RECANTO DAS EMAS/ UPA SAMAMBAIA/ UPA 
SÃO SEBASTIÃO/ UPA SOBRADINHO 

o Recursos Humanos 

o Apoio Operacional 

o Educação e Pesquisa 

o Assistência 

 HRSM 

o Recursos Humanos 

o Apoio Operacional 

o Educação e Pesquisa 

o Assistência 

 PRÓXIMOS PASSOS 
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2. METODOLOGIA 

A prática adotada para elaboração do plano de trabalho é pautada na metodologia 5W2H.  

Essa metodologia é muito utilizada por diversos tipos e portes de empresas, por ser flexível, de fácil 

entendimento, gerar padronização e de não necessitar de sistemas robustos e complexos para sua gestão. Visa 

trazer respostas sobre o que precisa ser feito, qual é o objetivo, onde o trabalho será desenvolvido, quando 

começará e terminará, quem será o responsável por cada etapa, quais serão os métodos empregados na 

realização e qual será o custo envolvido.  

Basicamente, o 5W2H é um checklist de atividades, prazos e responsabilidades que devem ser desenvolvidas 

com o máximo de clareza e eficiência por todos os envolvidos em um projeto. A sigla é formada pelas iniciais, 

em inglês, das sete diretrizes que, quando bem estabelecidas, abarcam as variáveis contidas em um processo 

ou atividade. Os 5w: 

 What – O que será feito?  Trata das etapas necessárias para completar determinada ação. 

 Why – Por que será feito? Essa é a justificativa para as ações que serão feitas. 

 Where – Onde será feito?  Indicação do local onde ocorrerão as ações. 

 When – Quando será feito?  Estabelecimento do cronograma das atividades e do prazo para 

finalização. 

 Who – Por quem será feito?  Elencar as pessoas envolvidas nas atividades, sendo responsáveis 

por empreender as tarefas e gerir os colaboradores. 

Os 2h: 

 How – Como será feito?  Designação de todos os métodos que serão empregados. 

 How much – Quanto custará?  Cálculo do valor a ser investido. 

Ou seja, esta é uma metodologia de gestão cuja base é formada pelas respostas para essas sete perguntas 

essenciais de qualquer projeto ou planejamento, na qual utiliza tabelas para organizar possíveis ações dentro 

de um objetivo mais amplo. Abaixo segue um exemplo de preenchimento. É importante ressaltar que 

determinadas ações podem envolver mais de uma área. Nesse caso é importante que o 5w2h seja construído 

em conjunto e que seja evidenciado as partes envolvidas. 
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3. UPAs 

Baseado no relatório de diagnóstico, foram estruturadas ações para aprimoramento das Unidades de Pronto 

Atendimento. Em virtude da similaridade constatada das situações das UPA’s o plano de ação foi consolidado 

em um modelo único, visto que as macro ações planejadas são comuns e necessárias a todas as unidades.  

3.1 RECURSOS HUMANOS 

A parte de RH foi agrupada em dois blocos: Gestão/ Governança, no que diz respeito a processos, 

procedimentos, regras e objetivos do RH e Desenvolvimento/ capacitação de colaboradores, para aperfeiçoar o 

corpo técnico, administrativo e gerencial do IGESDF, visando uma prestação de serviço cada vez mais adequada 

à população. 
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5W2H - GESTÃO / GOVERNANÇA 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Desenvolvimento, 
divulgação e aplicação 
do Plano de Cessão 

Abr/19 

Assegurar a opção de 
escolha dos servidores 
da SES em serem ou 
não cedidos ao IGES. 

Definir a forma de escolha 
dos servidores quanto à 
cessão, além de prazo de 
saída e escolha do local 
de lotação 

Superintendente de 
Pessoas  
e  
Gerente de Pessoas 

UPAs Sem custo adicional 

Estruturar o controle dos 
servidores que optarem 
pelo retorno à SES, de 
forma a garantir a 
reposição para não 
impactar a assistência ou 
desenvolvimento de 
atividades administrativas 

Estabelecer fluxo de 
retorno dos servidores 

Identificação de 
servidor em desvio de 
função 

Mar a 
Abr/2019 

Garantir que o IGES 
não tenha servidores 
em desvio de função  

Realizar mapeamento de 
atribuições x cargo 
ocupante 

Gerente de 
Desenvolvimento 
Humano 
e 
Gerente de Pessoas 

UPAs Sem custo adicional 

Elaborar o plano de 
movimentação (entre 
atividade ou unidade) 

Dimensionamento do 
SESMT  

Abr a 
Mai/2019 

Dimensionar as 
equipes de SESMT 
considerando o 
dimensionamento 
total da unidade 

Utilizar o Quadro II da 
NR4 como referência 

Chefe do SESMT UPAs A definir 

Revisão do sistema de 
controle de incêndio 

Jun/2019 

Garantir a eficiência do 
Sistema de Prevenção 
e Combate a Incêndio 
 

Buscar informações junto 
à secretaria de saúde 
sobre o Projeto de 
Proteção à Incêndio 

Chefe do SESMT 

UPAs A definir 

Realizar o Plano de 
Evacuação 

Chefe do SESMT 

Adequação de espaço 
físico do SESMT para 
desenvolvimento das 
atividades 

Mar/2019 
Assegurar espaço físico 
adequado de trabalho 

Identificar espaço 
apropriado 

Superintendente de 
Pessoas 

UPAs A definir 

Gerente de Manutenção 
e Infraestrutura 

Elaborar Elemento 
Técnico 

Superintendente de 
Pessoas 

Realizar aquisição de 
mobiliário para a equipe, 
conforme Regulamento 

Gerente de Compras e 
Contratos 
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5W2H - GESTÃO / GOVERNANÇA 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Contratação de 
Brigada de Incêndio 

Jun/2019 

Assegurar a eficiência 
das ações de 
prevenção e 
emergência na 
edificação  

Solicitar aditivo de 
contrato de brigada para 
demais unidades IGESDF 
ou solicitar nova licitação 
para prestação desse 
serviço 

Chefe do SESMT 

UPAs A definir 

Realizar de Termo Aditivo 
ou selecionar de 
fornecedores, conforme 
Regulamento 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Revisão da 
quantidade, tipo, carga 
e a validade dos 
extintores 

Jun/2019 

Garantir a eficiência do 
Sistema de Prevenção 
e Combate a Incêndio 
no que tange a 
Proteção por 
extintores 

Realizar visita técnica a 
fim de verificar validade e 
condições dos extintores; 

Chefe do SESMT 

UPAs 

Quantidade de 
extintores         X 
Valor unitário de 
acordo com o tipo de 
extintor 

Repassar ao setor de 
compras o levantamento 
quantitativo e qualitativo 
dos extintores 

Chefe do SESMT 

Realiza seleção de 
fornecedores, conforme 
Regulamento 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Aquisição de relógios 
de ponto 

Mai/2019 

Disponibilizar 
equipamento de 
registro eletrônico de 
ponto para todos os 
colaboradores. 

Dimensionar o número de 
relógios necessários 
conforme número de 
colaboradores ativos 

Gerente de Pessoas 

UPAs A definir 
Avaliar o contrato vigente 
para aquisição dos 
relógios 

Gerente de Pessoas 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Realizar Termo Aditivo ou 
seleção de fornecedores, 
conforme Regulamento 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Revitalização do 
refeitório 

Dez/2019 

Oferecer o melhor 
ambiente para 
refeições possível, com 
o mesmo padrão para 
todos os 
colaboradores do IGES 

Incluir o contrato de 
fornecimento de 
refeições a 
obrigatoriedade de 
revitalização de todos os 
refeitórios 

Gerente de Pessoas 

UPAs 
Estima-se negociar a 
revitalização sem 
custo. 

Gerente de Atenção 
Multiprofissional 

Aprovar projeto 
arquitetônico e 
comunicação visual 
elaborada pelo 
fornecedor e 
acompanhando 
implementação 

Gerente de Pessoas 

Gerente de Atenção 
Multiprofissional 
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5W2H - DESENVOLVIMENTO / CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Desenvolvimento de 
Programa de 
Capacitação dos 
Colaboradores  

Mai a 
Jul/2019 

Promover a qualidade 
dos serviços prestados 

Identificar público alvo 

Gerente de 
Desenvolvimento 
Humano 

UPAs A definir 

Definir tema do 
treinamento usando 
como base as 
necessidades/ indicadores 
da unidade. Ex: qualidade 
de atendimento 

Realizar avaliação de 
reação/ eficácia 

Desenvolvimento de 
Programa de 
Treinamento 
“Conscientização IGES” 

Abr/2019 

Garantir que todos os 
servidores tenham 
conhecimento sobre o 
modelo de gestão e 
política de 
atendimento ao 
usuário 

Promover: 
I Encontros informativos 
sobre o modelo de 
Gestão; 
 
II Encontros informativos 
sobre política de 
atendimento e regulação; 
 
III Encontros informativos 
sobre os processos de 
Gestão de Pessoas. 

Superintendente de 
Pessoas com a 
participação de demais 
áreas do IGES 

UPAs Sem custo adicional 
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3.2 APOIO OPERACIONAL 

A parte de apoio operacional foi dividida em 9 blocos, a saber: Manutenção Predial, Engenharia Clínica, 

Hotelaria, Segurança, Farmácia, CME, Almoxarifado, Patrimônio e Tecnologia da Informação. 

5W2H - MANUTENÇÃO PREDIAL 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Diagnóstico da 
estrutura física 

Abr a 
Jun/2019 

Quantificar itens 
avariados para realizar 
substituição 

Detalhar análises 
verificadas na 1° visita de 
diagnóstico. 

Chefe do Núcleo de 
Manutenção Predial 

UPAs Sem custo 

Realizar serviços de 
baixa complexidade 

Abr a 
Jun/2019 

Liberar equipamentos 
da estrutura física  

Reparar: 

 Sistemas elétricos 
(luminárias, tomadas, 
interruptores, entre 
outros);  

 Sistema hidrossanitário 
(torneiras, chuveiros, 
vaso sanitário, 
desentupimentos, rede 
de água e esgoto); 

 Marcenaria, vidraçaria, 
serralheria, 
estofamento, entre 
outros. 

Chefe do Núcleo de 
Manutenção Predial 

UPAs 
R$ 200.000,00 (por 
UPA) 

Realizar serviços de 
média complexidade 

Jun a 
Set/2019 

Ajustar a estrutura 
física às capacidades 
da unidade  

Realizar estudo 
energético, analisando o 
sistema elétrico, o 
sistema de proteção 
contra descarga 
atmosférica (SPDA), o 
sistema de combate a 
incêndio e a análise de 
qualidade da água e do ar 

Chefe do Núcleo de 
Manutenção Predial 

UPAs 
Estimado ± R$ 
100.000,00 (por 
UPA) 

Realizar serviços de 
alta complexidade 

Mar a 
Dez/2019 

Adequar e melhorar da 
estrutura física 

Reestruturar pisos, 
sistemas hidrossanitários, 
elétrico e estrutural. 
Substituir aparelhos de ar 
condicionados, entre 
outros serviços de 
reforma ou obra 

Chefe do Núcleo de 
Manutenção Predial 

UPAs 
Estimado ± 
R$700.000,00 (por 
UPA) 

Adequar Equipe 
técnica 

Abr a 
Mai/2019 

Contratar profissional 
para realizar 
manutenções de baixa 
e média complexidade 

Contratar artífice de 
manutenção 

Gerente de Pessoas UPAs 
Conforme salário 
definido pela 
Gerência de Pessoas 
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5W2H - ENGENHARIA CLÍNICA 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Diagnóstico do 
parque tecnológico 

Abr/2019 

Quantificar 
equipamentos 
existentes e quais 
necessitam de 
manutenção 

Detalhar análises verificadas 
na etapa ade diagnóstico 

Chefe do Núcleo de 
Engenharia Clínica 

UPAs Sem custo 

Emprestar 
suprimento 
emergencial de 
equipamentos 

Mar a 
Mai/2019 

Possibilitar 
atendimento e 
monitorização de 
pacientes internados 

Realizar empréstimo de 
equipamentos 
sobressalentes do Hospital 
de Base (oxímetro, ECG, 
esfigmomanômetro) 

Chefe do Núcleo de 
Engenharia Clínica 

UPAs Sem custo 

Manutenção 
corretiva interna de 
baixa complexidade 

Mar a 
Mai/2019 

Permitir 
funcionamento de 
equipamentos básicos 
da unidade 

Realizar reparos de baixa 
complexidade e fornecendo 
acessórios para 
equipamentos 

Chefe do Núcleo de 
Engenharia Clínica 

UPAs 
R$15.000,00 (por 
UPA) 

Manutenção 
corretiva externa de 
alta complexidade 

Abr a 
Jul/2019 

Liberar equipamentos 
de maior prioridade 

Elaborar Elemento Técnico 
para manutenção 

 
Chefe do Núcleo de 
Engenharia Clínica 

UPAs 
R$ 30.000,00 (por 
UPA) Selecionar fornecedor para 

execução da manutenção, 
conforme Regulamento 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Contratação de 
serviços de 
Engenharia Clínica 

Abri a 
Jul/2019 

Aplicar gestão integral 
de equipamentos 
médicos, permitindo 
segurança dos 
pacientes 

Aplicar aditivo ao atual 
contrato de Engenharia 
Clínica do Hospital de Base 

Chefe do Núcleo de 
Engenharia Clínica 

UPAs 

Mão de obra R$ 
21.000,00 / ano (por 
UPA)  
 
Peças e serviços 
especiais R$ 60.000/ 
ano (por UPA) 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Aquisição de 
equipamentos 

Abr a 
Mai/2019 

Suprir demanda de 
equipamentos da 
unidade, que se 
encontra defasada 

Relacionar necessidade de 
equipamentos. Estima-se as 
seguintes aquisições para as 
UPAs: 

 7 ventiladores (R$80.000 
cd); 

 12 monitores spots 
(R$26.000 cd); 

 6 desfibriladores 
(R$20.000 cd); 

 36 esfigmomanômetros 
de rodízios (R$450 cd); 

 36 oxímetros (R$1.500 
cd); 

 35 camas elétricas 
(R$30.000 cd); 

 6 monitores 
multiparamétricos 
(R$30.000 cd); 

 3 eletrocardiógrafos 
(R$20.000 cd)  

 Total: R$2.352.200. 

Chefe do Núcleo de 
Engenharia Clínica 

UPAs 

R$ 400.000,00 
(Ventilador 
pulmonar, monitor, 
desfibrilador, 
esfigmomanômetro, 
oxímetro, cama e 
eletrocardiógrafo) - 
(por UPA) 

Abr a 
Jun/2019 

Elaborar Elemento Técnico 
de aquisição 

Chefe do Núcleo de 
Engenharia Clínica 

Abr a 
Jun/2019 

Realizar processo de 
contratação 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Ago a 
Dez/2019  

Receber e distribuir 
equipamentos 

Chefe do Núcleo de 
Engenharia Clínica 
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 5W2H - PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE HOTELARIA NAS UPAs 

WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Contratação regular de 
serviços de limpeza e 

higienização 

Abri a 
Jun/2019 

Garantir a prestação 
regular de serviços de 

limpeza e higienização. 
O contrato atual das 
UPAs é emergencial. 

Realizar 
dimensionamento de 

pessoal 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

UPAs 

Quantidade de 
postos de trabalho 

X 
Valor dos postos de 

trabalho 
(por UPA) 

Realizar aditamento do 
contrato atual do Hospital 

de Base para as UPAs 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

Contratação regular de 
serviços de lavanderia 

e camareiros com 
fornecimento de 
enxoval e roupas 

privativas 

Abri a 
Jun/2019 

Garantir a prestação 
regular de serviços de 

Lavanderia e 
camareiros bem como 

a disponibilidade de 
enxoval para as UPAS. 

Realizar 
dimensionamento de 

pessoal e da necessidade 
de enxoval 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

UPAs 

Quantidade de 
postos de trabalho 

X 
Valor dos postos de 

trabalho 
X 

Necessidade de 
enxoval de cada UPA 

X 
Kg do 

processamento de 
roupas 

(por UPA) 

Realizar aditamento e 
sub-rogação do contrato 

atual do Hospital de Santa 
Maria e expandir os 

serviços para as UPAS 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Treinar quanto as regras 
de conduta e repasse de 

processos padrões 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

Aquisição de colchões 
para camas e macas e 

cadeiras de 
acompanhantes 

Abri a 
Jun/2019 

Garantir cumprimento 
das normas e melhor 

conformo aos 
pacientes  

Realizar 
dimensionamento da 

necessidade 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

UPAs 

Quantidade de Leitos 
e Macas 

X 
Valor dos produtos 

(por UPA) 
Realizar aditamento do 

contrato atual do Hospital 
de Base para as UPAs 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Contratação regular de 
serviços de coleta, 

recolhimento, 
tratamento e 

destinação final de 
resíduos de Serviços 

de Saúde 

Abri a 
Jun/2019 

Garantir cumprimento 
da legislação vigente 
referente a Resíduos 
de Serviços de Saúde 

Realizar 
dimensionamento dos 
tipos e quantidades de 
resíduos gerados pelas 

UPAS 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

UPAs 

Quantidade de Kg de 
resíduos  

X 
Valor do Kg de 

resíduos tratados 
(por UPA) 

Realizar aditamento do 
contrato atual do Hospital 

de Base para as UPAs 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Treinamento da 
equipe e distribuição 

do fluxograma / POP / 
Simulação. 

Jul/2019 

Padronização dos 
procedimentos e 
fluxos em todo o 

IGESDF 

Treinar por meio de 
apresentação/álbum 
seriado/ simulação 

realística/ aulas/ material 
didático acessível. 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

UPAs Sem custo  

Acompanhamento in 
loco da execução dos 

serviços (Avaliação 
Eficácia do 

treinamento) 
/Integração com 

Sistema de notificação 
de Não Conformidades 

Ago/2019 

Avaliação de eficácia 
dos treinamentos e 

mudança de estratégia 
– on job. 

Realizar visitas mensais a 
partir de: 01/08/19 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

UPAs Sem custo 
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5W2H - PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL UPAs 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Implantar o CFTV 
(Circuito Fechado de 

Televisão) 
Jul/19 

Proporcionar maior 
controle e vigilância 

das Unidades 

Elaborar Elemento 
Técnico 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

UPAs 
A ser estimado 

(por UPA) 

Contratar empresa para 
fornecimento, instalação 
e manutenção de sistema 

de CFTV 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Operacionalizar Sistema 
de CFTV 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

Formalizar contratos 
com empresas de 

Vigilância Patrimonial 
e Segurança 

Abr/19 

Garantir a prestação 
regular de serviços de 
Vigilância Patrimonial 

e Segurança  

Realizar 
dimensionamento de 

pessoal para cada UPA e 
da necessidade de 

Vigilantes 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

UPAs 
A Ser estimado 

(por UPA) 

Gerente de Pessoas 

Realizar aditamento e 
sub-rogação do contrato 

atual para o IGESDF 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Treinar quanto as de 
regras de conduta e 

repasse de processos 
padrões 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

Normatizar o serviço 
de Vigilância 
Patrimonial e 

Segurança 

Abr/19 

Padronização dos 
procedimentos e 
fluxos em todo o 

IGESDF 

Elaborar Protocolos e 
Normas e disseminar o 
conteúdo nas unidades 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

UPAs Sem custo 

Implantar controle de 
acesso às áreas críticas 

Mai/19 

Padronização dos 
procedimentos e 
fluxos em todo o 

IGESDF 

Elaborar Protocolos e 
Normas e disseminar o 
conteúdo nas unidades 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

UPAs Sem custo 

Gerente de Atendimento 

Implementar medidas 
de segurança nas áreas 

externas 
Abr/19 

Proporcionar maior 
controle e vigilância 

das Unidades 

Elaborar Protocolos e 
Normas e disseminar o 
conteúdo nas unidades 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

UPAs Sem custo 
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5W2H - FARMÁCIA HOSPITALAR 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Completar o quadro de 
pessoal da Farmácia 

Hospitalar 

Mai a 
Dez/2019 

Para permitir a 
operação plena 

Dimensionar a força de 
trabalho necessária. 
Inicialmente estima-se: 
• 3 farmacêuticos (1 
farmacêutico de 44h de 
segunda a sexta e 2 
farmacêuticos 12x36, a 
fim de cobrir feriados e 
finais de semana) 
• 2 auxiliares 12x36 
noturno 
• 4 auxiliares 12x36 
diurno (para 
dispensação, montagem 
de kits, movimentação 
interna de produtos, 
recebimento de 
material, entre outros) 
• 1 auxiliar 44h (para 
fracionamento de 
medicamentos e 
continuidade do serviço 
segunda a sexta) 

Gerente de Insumos e 
Logística 

Na sede 
do IGESDF 

A definir 
(por UPA) 

Executar o processo de 
seleção, contratando as 

pessoas conforme 
Regulamento 

Gerente de Pessoas 

Implementar rotinas 
de trabalho da 

Farmácia Hospitalar no 
formato do IGESDF 

Mai a 
Dez/2019 

Para que a operação 
seja compatível, 

estruturada e 
organizada dentro da 
operação do IGESDF 

Aplicar, ensinar e 
monitorar, com base nos 

Procedimentos 
Operacionais Padrões, a 

execução correta dos 
procedimentos  

Chefe do Núcleo de 
Insumos Farmacêuticos 

UPAs Sem custo 
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5W2H - CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME) 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Implementar rotinas 
que permitam a 

rastreabilidade dos kits 
esterilizados, da 

mesma forma como é 
feito no CME do HB 

Mai a 
Dez/2019 

Para segurança dos 
pacientes e dos 
procedimentos 

Implementar um sistema 
de impressão de 
etiquetas 

Chefe do Núcleo de 
Material Esterilizado 

UPAs A definir 

Executar a aquisição 
de lavadoras 
ultrassônicas 

Mai a 
Dez/2019 

Para a correta limpeza 
e higienização dos 

instrumentais 

Elaborar Elemento 
Técnico 

Chefe do Núcleo de 
Material Esterilizado 

UPAs A definir 

Executar processo de 
aquisição 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Executar a aquisição 
de lavadoras a alta 

pressão 

Mai a 
Dez/2019 

Para a correta limpeza 
e higienização dos 

instrumentais 

Elaborar Elemento 
Técnico 

Chefe do Núcleo de 
Material Esterilizado 

UPAs A definir 

Executar processo de 
aquisição 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Padronizar rotinas, 
papéis e 

responsabilidades 

Mai a 
Dez/2019 

Para segurança dos 
pacientes e dos 
procedimentos 

Treinar e orientar as 
pessoas de acordo com o 

Procedimento 
Operacional Padrão 

adotado no HB 

Chefe do Núcleo de 
Material Esterilizado e 

Gerência de 
Enfermagem 

UPAs Sem custo 

 

5W2H - ALMOXARIFADO 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Completar o quadro de 
pessoal 

Mai a 
Dez/2019 

Para permitir a 
operação plena 

Realizar 
dimensionamento de 
pessoal 

Chefe do Núcleo de 
Patrimônio e 

Almoxarifado do HB 
Na sede 

do IGESDF 
A definir (por UPA) Executar processo de 

seleção, contratando as 
pessoas conforme 
regulamento 

Gerente de Pessoas 

Implementar rotinas 
de trabalho do 

Almoxarifado no 
formato do IGESDF 

Mai a 
Dez/2019 

Para que a operação 
seja compatível, 

estruturada e 
organizada dentro da 
operação do IGESDF 

A partir dos 
Procedimentos 
Operacionais Padrões 

Chefe do Núcleo de 
Patrimônio e 

Almoxarifado do HB 
UPAs Sem custo 
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5W2H - PATRIMÔNIO 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Realizar o Inventário 
Patrimonial 

Mai a 
Dez/2019 

Para inicialização da 
operação da unidade 

dentro do contrato de 
gestão do IGESDF 

Elaborar Elemento 
Técnico 

Chefe do Núcleo de 
Patrimônio e 
Almoxarifado  

UPAs A definir 

Realizar a contratação de 
empresa, conforme 
regulamento 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Realizar a aquisição de 
itens necessários 

 

Mai a 
Dez/2019 

Para realizar toda a 
gestão da Farmácia 

Hospitalar 

Realizar levantamento e 

Elemento Técnico dos 

itens necessários. Estima-

se que esses itens sejam: 

 5 CADEIRAS DE 
POLIPROPILENO 

 5 LONGARINAS 3 
LUGARES 

 12 CADEIRAS FIXA 
CONSULTÓRIO 
POLIPROPILENO 

 6 CADEIRAS DE 
BANHO 

 10 CADEIRAS DE 
DOADOR 

 2 FILTROS DE AGUA 

 15 BIOMBOS 

 5 CADEIRAS DE 
RODAS 

 15 CADEIRAS DE 
ACOMPANHANTE 

 20 SUPORTES DE 
SORO 

 1 MOCHO 

 2 CARRINHOS DE 
EMERGÊNCIA 

 5 HAMPERS 

 5 ESCADAS 3 
DEGRAUS 

Chefe do Núcleo de 
Patrimônio 

UPAs A definir 

Realizar a aquisição, 

conforme regulamento 
Gerente de Compras e 

Contratos 
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5W2H – ADEQUAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Adequação no 
quantitativo de 
impressoras 

Mai a 
Jul/2019 

Garantir que as áreas 
executem suas 
atividades  

Sub-rogar e aditivar o 
Contrato SES N°94/2017 
 
São 12 impressoras no 
total, sendo 2 
impressoras por UPA  –  
R$7.080,00 por UPA 

Superintendente de 
Tecnologia da 
Informação 

UPAs R$ 42.480,00 (total) 

Superintendente de 
Administração 

Solução de Gestão 
Hospitalar 

Abr a 
Jul/2019 

Garantir um melhor 
atendimento aos 
usuários e a gestão das 
atividades executadas 

Aditivar o Contrato 
N°101/2018 
 
São R$ 456.657,19 por 
UPA 

Superintendente de 
Tecnologia da 
Informação 

UPAs 
R$ 2.739.943,14 
(total) 

Superintendente de 
Administração 

Solução de 
Infraestrutura em 
nuvem 

Abr a 
Jul/2019 

Garantir uma 
infraestrutura 
adequada aos 
colaboradores 

Aditivar o Contrato 
N°100/2018 
 
São R$ 446.149,01 por 
UPA 

Superintendente de 
Tecnologia da 
Informação 

UPAs 
R$ 2.676.894,06 
(total) 

Superintendente de 
Administração 

Solução de Service 
Desk 

Abr a 
Jul/2019 

Garantir um serviço de 
suporte técnico 
adequada aos 
colaboradores 

Aditivar o Contrato 
N°97/2018 
 
São R$ 303.556,34 por 
UPA 

Superintendente de 
Tecnologia da 
Informação 

UPAs 
R$ 1.821.338,08 
(total) 

Superintendente de 
Administração 

Solução de Telefonia 
VOIP 

Abr a Mai/ 
2019 

Garantir um serviço de 
telefonia adequada 
aos colaboradores 

Aditivar o Contrato 
N°112/2018 
 
Quantitativo e valor por 
UPA: 

 UPA Ceilândia: 20 
telefones – 
R$19.200,00; 

 UPA Núcleo 
Bandeirante: 13 
telefones – 
R$12.480,00; 

 UPA Recanto das Emas 
– 13 telefones - 
R$12.480,00; 

 UPA Samambaia – 18 
telefones – 
R$17.280,00; 

 UPA São Sebastião – 
13 telefones- 
R$12.480,00; 

 UPA Sobradinho – 13 
telefones- 
R$12.480,00; 

Superintendente de 
Tecnologia da 
Informação 

UPAs R$ 84.600,00 (total) 

Superintendente de 
Administração 
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5W2H – ADEQUAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Solução Totens e Telas  
Abr a 
Mai/2019 

Garantir agilidade na 
comunicação aos 
usuários e 
colaboradores  

Aditivar o Contrato 
N°26/2019 

Superintendente de 
Tecnologia da 
Informação 

UPAs A definir 

Superintendente de 
Administração 

Aquisição de Desktop 
Abr a 
Mai/2019 

Garantir recursos para 
execução dos serviços 

Elaborar ET para 
contratação especifica 
e/ou Aderir Ata de 
Registro de Preços 
 
São 10 Desktops no total, 
sendo o quantitativo e 
valor por UPA: 

 UPA Ceilândia: 5 
Desktops – 
R$21.900,00; 

 UPA Núcleo 
Bandeirante: 1 
Desktop – R$4.300,00; 

 UPA Recanto das Emas 
– 1 Desktop – 
R$4.300,00; 

 UPA Samambaia – 1 
Desktop – R$4.300,00; 

 UPA São Sebastião – 1 
Desktop – R$4.300,00; 

 UPA Sobradinho – 1 
Desktop – R$4.300,00; 

Superintendente de 
Tecnologia da 
Informação 

UPAs R$ 43.800,00 (total) 

Superintendente de 
Administração 
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3.3 ENSINO E PESQUISA 

A parte de Ensino e Pesquisa foi estruturada da seguinte maneira:  

Ensino: Espaços de ensino e Estágios curriculares; 

Pesquisa: Pesquisa clínica e avaliação de tecnologias em saúde (ATS); e 

Gestão do conhecimento: Protocolos assistenciais e Educação permanente. 

5W2H – ESTRUTURAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS ESPAÇOS DE ENSINO 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Estruturação de 
Espaço de Ensino 

Mai a Set 
/2019 

Garantir a 
infraestrutura 
adequada para o 
desenvolvimento das 
atividades de ensino 

Realizar levantamento 
dos espaços disponíveis, 
mobiliário e dispositivos 
multimídia disponíveis 

Gerente da Escola de 
Saúde 

UPAs 
R$ 102.000,00 (por 

UPA) 

Adquirir carteiras, 
computadores, projetor 
multimídia e tela para 
projeção 

Gerente da Escola de 
Saúde 

Definir as regras de 
utilização dos espaços e 
implantação do sistema 
informatizado de 
gerenciamento de 
espaços de ensino 

Gerente da Escola de 
Saúde 

Gerenciamento do 
sistema de 
agendamento e 
monitorização dos 
espaços de ensino 

Mai a 
Set/2019 

Garantir o 
monitoramento, 
conservação e 
organização adequada 
dos espaços de ensino 

Contratar equipe para 
gerenciar o sistema de 
agendamento de espaços 
de ensino 

Gerente da Escola de 
Saúde 

UPAs 
R$ 24.000,00 (por 
mês) 
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5W2H – GERENCIAMENTO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES E VISITAS TÉCNICAS 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Criação de Estrutura 
de Gestão Acadêmica 

Jun-
Jul/2019 

Garantir a 
infraestrutura 
adequada para o 
monitoramento dos 
estágios curriculares 

Realizar levantamento 
das atividades de 
estágios curriculares 

Gerente da Escola de 
Saúde 

UPAs 
R$ 24.000,00 (por 
mês - por UPA) 

Ampliar convênios 
existentes com as 
Instituições de Ensino 

Gerente da Escola de 
Saúde 

Implantar fluxo de 
solicitação de estágios 
curriculares e visitas 
técnicas 

Gerente da Escola de 
Saúde 

Contratar equipe 
Gerente da Escola de 

Saúde 

Expansão dos 
Programas de 
Aperfeiçoamento 
profissional e Pós 
Graduação existentes 
no Hospital de Base 

Abr a 
Dez/2019 

Garantir que os Cursos 
de Aperfeiçoamento 
Profissional e 
Programas de 
Residências já 
credenciados possam 
ser desenvolvidos nas 
UPAS 

Solicitar pedido junto ao 
MEC para ampliação de 
cenários dos programas 
de residência do IGESDF 

Gerente da Escola de 
Saúde 

UPAs Sem custo adicional 

Selecionar Preceptores 
que irão atuar no 
acompanhamento dos 
programas de residência 

Gerente da Escola de 
Saúde 

Realizar treinamento da 
equipe de 
acompanhamento 
pedagógico que irá 
executar as ações dos 
programas 

Gerente da Escola de 
Saúde 
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5W2H - PESQUISA CLÍNICA 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Capacitação em 
pesquisa clínica 

Abr a 
Ago/2019 

Desenvolver as 
habilidades de 
condução de pesquisas 
científicas nos 
colaboradores 

Ofertar cursos presenciais 
de curta duração 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica 

UPAs 
Custo da hora/aula 

do instrutor 

Indicar cursos na 
modalidade EAD 
ofertados por instituições 
nacionais 

Realizar Oficinas de 
Design Thinking 

Ampliação do 

gerenciamento das 

pesquisas clínicas para 

as unidades recém-

incorporadas 

Abr a 

Ago/2019 

Aprimorar os projetos 

de pesquisa para 

entrega de produtos 

com impacto 

assistencial 

Padronizar e divulgar o 
fluxo de submissão de 
projetos de pesquisa 

Gerente de Incorporação 

e Pesquisa Clínica 
UPAs 

Custo do analista de 

pesquisa clínica 

Monitorar as pesquisas 

Realizar assessoria 
técnico-científica aos 
pesquisadores 

Divulgar indicadores de 
pesquisa 

Captação de recursos 

por meio de pesquisas 

patrocinadas 

Contínuo 

Adequar os espaços e 
adquirir materiais 
direcionados a 
pesquisa e assistência 
ao paciente 

Monitorar publicação de 
editais Gerente de Incorporação 

e Pesquisa Clínica 
UPAs 

Custo do analista de 

pesquisa clínica 

Implementar parcerias 
público-privada 

Promover a integração 
a pesquisa e o serviço 

Contínuo 
Promover a melhoria 
da assistência ao 
paciente 

Realizar clubes de revista 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica e 
colaboradores 
envolvidos no projeto 

UPAs Custo do analista de 
pesquisa clínica 

Divulgação científica 
nas dependências da 
instituição 

Contínuo 
Promover a melhoria 
da assistência ao 
paciente 

Fixar painéis de 
divulgação nas unidades 
de saúde 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica 

UPAs 
Painéis de pesquisa 

Estruturação de 
grupos de pesquisa no 
IGESDF 

Mai a 
Set/2019 

Padronizar as ações de 
melhorias para 
pesquisa no IGESDF 

Realizar assessoria 
técnico-científica aos 
pesquisadores 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica 

UPAs 
Sem custo adicional 
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5W2H - PESQUISA CLÍNICA 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Cadastro do IGESDF no 
programa de bolsas de 
iniciação científica 

Jun/2019 
Obter de recursos 
junto à agência de 
fomento  

Cadastrar grupos de 
Pesquisa IGESDF junto ao 
CNPq. 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica 

UPAs 
Sem custo adicional 

Captação de recursos 
por meio de Editais e 
Convênios de fomento 
à pesquisa 

Contínuo 

Aprimorar a estrutura 
do local e adquirir 
materiais direcionados 
a pesquisa e 
assistência ao paciente 

Submeter projetos de 
pesquisa para obtenção 
de fomento e realização 
de oficinas para incentivo 
aos pesquisadores 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica e 
colaboradores 
envolvidos no projeto 

UPAs Custo do analista de 
pesquisa clínica 

Elaboração de projetos 
para captar recursos 
dos programas 
PRONON e 
PRONAS/PCD – 
Ministério da Saúde 

Jun a 

Set/2019 

Gerar fonte de 

recursos para o IGESDF 

visando ao 

investimento nas 

unidades de saúde 

Coordenar os grupos 

técnicos elaboradores das 

áreas assistências  

Gerente de Incorporação 

e Pesquisa Clínica 
UPAs 

Sem custo adicional 

Ampliação da atuação 
do Comitê de Ética em 
Pesquisa para as 
unidades recém-
incorporadas 

Abr a 
Dez/2019 

Melhoria do suporte à 
realização de 
pesquisas clínicas 

Estrutura participação e 
envolvimento do Comitê 
de Ética em Pesquisa nas 
unidades 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica 

UPAs 
Sem custo adicional 

Sistematização do 
monitoramento de 
pesquisas ponta-a-
ponta nas unidades 
recém-incorporadas 

Abr a 
Dez/2019 

Melhoria do suporte à 
realização de 
pesquisas clínicas 

Estruturar equipe de 
gerenciamento de 
pesquisa clínica 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica 

UPAs Custo do analista de 
pesquisa clínica 

Criação da Rede de 
Pesquisa Clínica 
IGESDF 

Abr a 
Dez/2019 

Padronizar as ações de 
melhorias para 
pesquisa no IGESDF 

Compartilhar experiências 
e articulação entre 
pesquisadores das 
unidades de saúde 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica 

UPAs 
Sem custo adicional 

 Regulamentação da 
Pesquisa Clínica no 
âmbito do IGESDF 

Abr a 
Dez/2019 

Normatizar a 
realização de 
pesquisas internas e 
patrocinadas  

Formular regulamento 
que contemple as 
unidades subordinadas 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica 

UPAs 
Sem custo adicional 
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5W2H - AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE (ATS) 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Capacitação em ATS 
Abr a 
Jun/2019 

Disseminar o conceito 
de ATS entre os 
colaboradores 

Ofertar cursos presenciais 
de curta duração 

Gerente de Incorporação 

e Pesquisa Clínica  
UPAs 

Custo da hora/aula 

do instrutor de 

Design Thinking 

Ofertar cursos na 
modalidade EAD 

Realizar Oficinas de 
Design Thinking 

Ampliação do 
programa Gestão de 
Incorporação de 
Tecnologias em Saúde 
- GITS para o escopo 
do IGESDF 

Abr a 
Jun/2019 

Assessorar a diretoria 
executiva sobre a 
tomada de decisão a 
respeito das 
tecnologias em saúde 
utilizadas na prática 
clínica 

Ampliar Comissão de 
farmácia e terapêutica 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica 

UPAs Custo da hora de 
cada profissional das 
comissões 

Ampliar Comissão de 
Incorporação de 
equipamentos para saúde 

Ampliar Comissão de 
Incorporação de Produtos 
para Saúde 

Ampliação do Fluxo de 
atenção às demandas 
judiciais do IGESDF 

Abr a 
Jun/2019 

Assessorar a diretoria 
executiva sobre a 
tomada de decisão a 
respeito das 
tecnologias em saúde 
utilizadas na prática 
clínica 

Definir processos de 
recebimento e 
estruturação da demanda 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica 

UPAs Custo do analista de 
ATS 

Realizar busca científica 
nas bases de dados 

Confeccionar nota técnica 
de revisão rápida (NTRR) 
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5W2H - PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Identificar os principais 
protocolos 

assistenciais existentes 
nas Unidades de 

Pronto Atendimento 
(UPAs) 

Mai/2019 
Para padronizar a 

assistência de 
qualidade aos usuários 

Mapear principais 
protocolos assistenciais 

Gerente de Gestão do 
Conhecimento/DEP/IGES
DF 

UPAs 
Sem custo adicional 

Elaborar protocolos 
inexistentes e revisar 

os desatualizados 

Mai a 
Set/2019 

Garantir assistência 
segura aos usuários 

Coordenar a elaboração 
dos protocolos em 
parceria com cada 

especialidade  

Profissional da área 
demandada, sob 
acompanhamento do 
Gerente da UPA 

UPAs 
Sem custo adicional 

Apresentar e 
disponibilizar os 

protocolos às equipes 
assistenciais 

Mai a 
Dez/2019 

Para padronizar 
atendimento, 

possibilitando uma 
melhor assistência aos 

usuários 

Dar publicidade ao 
material produzido 

Gerente de Gestão do 
Conhecimento  

UPAs 
Sem custo adicional 

Gerente de Qualidade e 
Inovação em Práticas 
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5W2H - EDUCAÇÃO PERMANENTE 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Implantação de Núcleo 
de Educação 
Permanente (EP) nas 
UPAS, com um 
Facilitador em cada 
Unidade  

Jun/2019 
Qualificar assistência 
em saúde 

Contratar profissionais 
que irão atuar na EP 

Diretor de Ensino e 
Pesquisa 

UPAs 
Custo de pessoal 

Dimensionar os 
facilitadores nas Unidades 

Capacitar facilitadores 
selecionados para o 
Núcleo de Educação 
Permanente 

Abr a 
Mai/2019 

Aumentar capilaridade 
de boas práticas de 
saúde, com 
qualificação da 
assistência. 

Realizar treinamentos/ 
oficinas 

Diretor de Ensino e 
Pesquisa 

UPAs 
Custo de pessoal 

Diagnóstico 
assistencial da unidade 
de ensino e 
planejamento de 
atividades 

Mar/2019 

Garantir atendimento 
das demandas da 
equipe de 
Enfermagem. 

Identificar as principais 
necessidades de ensino 
aprendizagem da equipe 
de Enfermagem. Gerente de Enfermagem 

UPAs Quantidade de 
pessoas x Salário 
profissional 

Planejar as ações a serem 
implementadas 

Diagnóstico 
assistencial da unidade 
de ensino e 
planejamento de 
atividades 

Mar/2019 

Garantir atendimento 
das demandas da 
equipe 
Multiprofissional 

Identificar as principais 
necessidades de ensino 
aprendizagem da equipe 
Multiprofissional. 

Chefe do setor, sob 
acompanhamento do 
Gerente da UPA 

UPAs Quantidade de 
pessoas x Salário 
profissional 

Planejar as ações a serem 
implementadas 

Capacitar às equipes 
assistenciais admitidas 
e já atuantes  

Abr a 
Dez/2019 

Qualificar e atualizar 
atendimento a 
população assistida 

Realizar e promover 
cursos, oficinas e estudos 
de caso 

Equipe de 
Multiplicadores 

UPAs Sem custos 
adicionais 

Ofertar curso de 
Manchester aos 
profissionais médicos e 
enfermeiros.  

Jul/2019 

Melhorar fluxo de 
atendimento e 
classificação dos 
usuários 

Selecionar profissionais 
envolvidos com a 
classificação 

Empresa contratada, sob 
supervisão do respectivo 
Fiscal do Contrato 

UPAs Sem custos 
adicionais Realizar cronograma de 

acordo disponibilidade 

Realizar e monitorar 
curso 

 
Capacitar a Equipe 

Multiprofissional em 
promoção, prevenção 

e recuperação da 
saúde do indivíduo em 

situações críticas, 
empregando um 

raciocínio critico no 
cuidado prestado ao 
paciente em situação 

de urgência e/ou 
emergência. 

Abr a 
Nov/2019 

Promover assistência 
fundamentada no 

atendimento 
sistematizado em 

diversas situações de 
urgências e 

emergências 

Realização de curso de 40 
h dividido em módulos 
com carga horária que 
varia de 1 a 4 horas. 

Diretor de Ensino e 
Pesquisa 

UPAs Carga horária do 
profissional 
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3.4 ASSISTÊNCIA 

A parte assistencial, por ser área finalística dentro da Unidade acaba tendo reflexos de todas as ações 

realizadas. Portanto a execução dos planos de trabalho de cada área/ setor gera impacto positivo na área 

assistência (direta e indiretamente). Ao longo da execução dos planos de ação é importante monitorar os 

indicadores de produção, desempenho das unidades, assim como a percepção dos usuários, seus 

acompanhantes e servidores (estatutários e celetistas) em relação, respectivamente, aos serviços prestados e 

as condições de trabalho. O contrato de gestão do IGESDF deverá abarcar informações complementares no que 

diz respeito a parte assistencial. 

4. HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

A parte de RH foi agrupada em dois blocos: Gestão/ Governança, no que diz respeito a processos, 

procedimentos, regras e objetivos do RH e Desenvolvimento/ capacitação de colaboradores, para aperfeiçoar o 

corpo técnico, administrativo e gerencial do IGESDF, visando uma prestação de serviço cada vez mais adequada 

à população. 
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5W2H - GESTÃO / GOVERNANÇA 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Desenvolvimento de 
estrutura orgânica 
matricial para a área 
de gestão de pessoas, 
contemplando 
prioritariamente a 
área 

Mar a 
Mai/2019 

Assegurar gestão de 
resultados cumprindo 
o que foi estabelecido 
no Contrato de Gestão  

Realizando o 
mapeamento da Cadeia 
de Valor, processos de 
trabalho e indicadores de 
desempenho 

Superintendente de 
Pessoas em conjunto 
com consultoria 
especializada 

IGES A definir 

Desenvolvimento, 
divulgação e aplicação 
de Plano de 
Movimentação 

Até Mai/19 

Garantir que as 
pessoas estejam 
melhor adaptadas ao 
local de trabalho, 
realizando o processo 
de forma transparente 

Definindo e divulgando os 
critérios para 
movimentações 

Gerente de 
Desenvolvimento 
Humano 
e 
Gerente de Pessoas 

IGES Sem custo adicional 

Realizando as 
movimentações 

Desenvolvimento, 
divulgação e aplicação 
do Plano de Cessão 

Abr/19 

Assegurar a opção de 
escolha dos servidores 
da SES em serem ou 
não cedidos ao IGES. 

Definindo a forma de 
escolha dos servidores 
quanto à cessão, além de 
prazo de saída e escolha 
do local de lotação 

Superintendente de 
Pessoas  
 
e  
 
Gerente de Pessoas 

Hospital 
Regional 
de Santa 
Maria 

Sem custo adicional 

Estruturando o controle 
dos servidores que 
optarem pelo retorno à 
SES, de forma a garantir a 
reposição para não 
impactar a assistência ou 
desenvolvimento de 
atividades administrativas 

Estabelecendo fluxo de 
retorno dos servidores 

Identificação de 
servidor em desvio de 
função nas UPAs e 
HRSM 

Mar a 
Abr/2019 

Garantir que o IGES 
não tenha servidores 
em desvio de função  

Realizando visita técnica 
às unidades 

Gerente de 
Desenvolvimento 
Humano 
 
e 
 
Gerente de Pessoas 

Hospital 
Regional 
de Santa 
Maria 

Sem custo adicional 

Realizando mapeamento 
de atribuições x cargo 
ocupante 

Realizando o plano de 
movimentação (entre 
atividade ou unidade) 

Dimensionamento do 
SESMT  

Abr a 
Mai/2019 

Dimensionar as 
equipes de SESMT 
considerando o 
dimensionamento 
total da unidade 

Tomando como base o 
Quadro II da NR4 

Chefe do SESMT 

Hospital 
de Base  
E 
Hospital 
Regional 
de Santa 
Maria 

A definir 

Realização de processo 
seletivo para cadastro 
reserva 

Mar a 
Abr/2019 

Realizando divulgação do 
edital 

Gerência de 
Desenvolvimento 
Humano 

Sem custo adicional 
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5W2H - GESTÃO / GOVERNANÇA 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Garantir que a 
demanda de 
contratação das 
unidades seja suprida 
pós assinatura do 
Contrato de Gestão, 
observando a carteira 
de serviços de acordo 
com a definição feita 
pela área assistencial 

Realizando os processos 
seletivos conforme grau 
de prioridade. 

Gerência de 
Desenvolvimento 
Humano 

Hospital 
de Base  
E 
Hospital 
Regional 
de Santa 
Maria 

Revisão do sistema de 
controle de incêndio 

Jun/2019 

Garantir a eficiência do 
Sistema de Prevenção 
e Combate a Incêndio 
 

Buscando informações 
junto à secretaria de 
saúde sobre o Projeto de 
Proteção à Incêndio 

Chefe do SESMT 

Hospital 
Regional 
de Santa 
Maria 

A definir 

Realizando o Plano de 
Evacuação 

Chefe do SESMT 

Adequação de espaço 
físico do SESMT para 
desenvolvimento das 
atividades 

Mar/2019 
Assegurar espaço físico 
adequado de trabalho 

Identificando espaço 
apropriado 

Superintendente de 
Pessoas 

Hospital 
de Base  
E 
Hospital 
Regional 
de Santa 
Maria 

A definir 

Gerente de Manutenção 
e Infraestrutura 

Elaborando o Elemento 
Técnico 

Superintendente de 
Pessoas 

Realizando aquisição de 
mobiliário para a equipe, 
conforme Regulamento 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Contratação de 
Brigada de Incêndio 

Jun/2019 

Assegurar a eficiência 
das ações de 
prevenção e 
emergência na 
edificação  

Solicitando aditivo de 
contrato de brigada para 
demais unidades IGESDF 
ou solicitando nova 
licitação para prestação 
desse serviço 

Chefe do SESMT 

Hospital 
Regional 
de Santa 
Maria 

A definir 

Realizando de Termo 
Aditivo ou seleção de 
fornecedores, conforme 
Regulamento 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Revisão da 
quantidade, tipo, carga 
e a validade dos 
extintores 

Jun/2019 

Garantir a eficiência do 
Sistema de Prevenção 
e Combate a Incêndio 
no que tange a 
Proteção por 
extintores 

Realizando visita técnica a 
fim de verificar validade e 
condições dos extintores; 

Chefe do SESMT 

Hospital 
Regional 
de Santa 
Maria 

Quantidade de 
extintores         X 
Valor unitário de 
acordo com o tipo de 
extintor 

Repassando ao setor de 
compras o levantamento 
quantitativo e qualitativo 
dos extintores 

Chefe do SESMT 

Realizando seleção de 
fornecedores, conforme 
Regulamento 

Gerente de Compras e 
Contratos 
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5W2H - GESTÃO / GOVERNANÇA 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Aquisição de relógios 
de ponto 

Mai/2019 

Disponibilizar 
equipamento de 
registro eletrônico de 
ponto para todos os 
colaboradores. 

Dimensionando o número 
de relógios necessários 
conforme número de 
colaboradores ativos 

Gerente de Pessoas 

Hospital 
Regional 
de Santa 
Maria 

A definir 
Avaliando o contrato 
vigente para aquisição 
dos relógios 

Gerente de Pessoas 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Realizando de Termo 
Aditivo ou seleção de 
fornecedores, conforme 
Regulamento 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Revitalização do 
refeitório 

Dez/2019 

Oferecer o melhor 
ambiente para 
refeições possível, com 
o mesmo padrão para 
todos os 
colaboradores do IGES 

Incluindo no contrato de 
fornecimento de 
refeições a 
obrigatoriedade de 
revitalização de todos os 
refeitórios 

Gerente de Pessoas 

Hospital 
Regional 
de Santa 
Maria 

Estima-se negociar a 
revitalização sem 
custo. 

Gerente de Atenção 
Multiprofissional 

Aprovando projeto 
arquitetônico e 
comunicação visual 
elaborada pelo 
fornecedor e 
acompanhando 
implementação 

Gerente de Pessoas 

Gerente de Atenção 
Multiprofissional 

Revisão do contrato de 
fornecimento de 
refeições 

Jun/2019 

Garantir o 
fornecimento de 
refeições com 
qualidade, 
padronizadas e com o 
menor custo possível 

Fazendo levantamento 
dos fornecedores de 
refeições nas unidades. 

Gerente de Pessoas 

IGES A definir 

Gerente de Atenção 
Multiprofissional 

Avaliando os contratos de 
refeição em especial os 
prazos de vigência, 
valores das refeições e 
multa em caso de quebra 
contratual. 

Gerente de Pessoas 

Gerente de Atenção 
Multiprofissional 

Definindo sobre a 
manutenção dos 
contratos ou publicação 
de Elemento Técnico para 
contratação de 
fornecedor único. 

Gerente de Pessoas 

Gerente de Atenção 
Multiprofissional 
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5W2H - DESENVOLVIMENTO / CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Desenvolvimento de 
Programa de 
Capacitação dos 
Colaboradores  

Mai a 
Jul/2019 

Promover a qualidade 
dos serviços prestados 

Identificando público alvo 

Gerente de 
Desenvolvimento 
Humano 

Hospital 
Regional 
de Santa 
Maria 

A definir 

Definindo tema do 
treinamento usando 
como base as 
necessidades/ indicadores 
da unidade. Ex: qualidade 
de atendimento 

Realizando avaliação de 
reação/ eficácia 

Desenvolvimento de 
Programa de 
Treinamento 
“Conscientização IGES” 

Abr/2019 

Garantir que todos os 
servidores tenham 
conhecimento sobre o 
modelo de gestão e 
política de 
atendimento ao 
usuário 

Promovendo: 
 
I Encontros informativos 
sobre o modelo de 
Gestão; 
 
II Encontros informativos 
sobre política de 
atendimento e regulação; 
 
III Encontros informativos 
sobre os processos de 
Gestão de Pessoas. 

Superintendente de 
Pessoas com a 
participação de demais 
áreas do IGES 

Hospital 
Regional 
de Santa 
Maria 

Sem custo adicional 
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4.2 APOIO OPERACIONAL 

A parte de apoio operacional foi dividida em 9 blocos, a saber: Manutenção Predial, Engenharia Clínica, 

Hotelaria, Segurança, Farmácia, CME, Almoxarifado, Patrimônio e Tecnologia da Informação. 

5W2H - MANUTENÇÃO PREDIAL 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Diagnóstico da 
estrutura física 

Abr a 
Jun/2019 

Quantificar itens 
avariados para realizar 
substituição 

Realizando visita à UPA, 
verificando os problemas 
pontuais e levantando 
informações com os 
colaboradores 

Chefe do Núcleo de 
Manutenção Predial 

Hospital 
Regional 
de Santa 
Maria 

Sem custo 

Realizar serviços de 
baixa complexidade 

Abr a 
Jun/2019 

Liberar equipamentos 
da estrutura física  

Reparo em: 

 Sistemas elétricos 
(luminárias, tomadas, 
interruptores, entre 
outros); 

 Sistema hidrossanitário 
(torneiras, chuveiros, 
vaso sanitário, 
desentupimentos, rede 
de água e esgoto); 

 Marcenaria, vidraçaria, 
serralheria, 
estofamento, entre 
outros. 

Chefe do Núcleo de 
Manutenção Predial 

Hospital 
Regional 
de Santa 
Maria 

R$ 400.000,00 

Realizar serviços de 
média complexidade 

Jun a 
Set/2019 

Ajustar a estrutura 
física às capacidades 
da unidade 

Estudo energético, análise 
do sistema elétrico, 
análise do sistema de 
proteção contra descarga 
atmosférica (SPDA), 
análise do sistema de 
combate a incêndio, 
análise de qualidade da 
água e do ar 

Chefe do Núcleo de 
Manutenção Predial 

Hospital 
Regional 
de Santa 
Maria 

R$ 350.000,00 

Realizar serviços de 
alta complexidade 

Mar a 
Dez/2019 

Adequação e melhoria 
da estrutura física 

Reformas e obras. 
Chefe do Núcleo de 
Manutenção Predial 

Hospital 
Regional 
de Santa 
Maria 

R$1.000.000,00 

Adequar Equipe 
técnica 

Abr a 
Mai/2019 

Gerir e fiscalizar a 
execução dos serviços 
de manutenção predial 

Contratando: 
Engenheiro 
Civil/Eletricista 
Fiscal de contrato 
Auxiliar administrativo 

Gerente de Pessoas 

Hospital 
Regional 
de Santa 
Maria 

Conforme salário 
definido pela 
Gerência de Pessoas 

Contratação de 
serviços de 
manutenção predial  

Abr a 
Dez/2019 

Para executar a 
manutenção predial 

Elaborar Elemento 
Técnico 

Gerente de Manutenção 
e Infraestrutura 

Hospital 
Regional 
de Santa 
Maria 

R$6.000.000,00 

Executar a seleção de 
fornecedores, conforme 
regulamento de compras 

Gerente de Compras e 
Contratos 
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5W2H – GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS  
WHAT? WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Formar equipe de 
compras e 
contratações 
 

Abr a 
jun/2019 

Realizar as compras e 
contratações 
conforme 
Regulamento de 
Compras e 
Contratações 
(Aumentar a 
celeridade nas 
aquisições). 

Contratação de pessoal Gerência de Pessoas  
Hospital 
de Santa 
Maria 

Com base salarial 
dos colaboradores 
do HB. 

Estabelecer fluxo de 
trabalho 

Abr a 
Jul/2019 

Dar maior celeridade e 
organização aos 
trabalhos, visando a 
segurança das 
tratativas. 

Padronizando documentos e 
procedimentos 

Gerência de Compras 
e Contratos 

Hospital 
de Santa 
Maria 

Sem custo  

Verificar a 
necessidade de sub-
rogar os contratos 
firmados pela SES  

Abr a 
jul/2019 

Garantir r a 
continuidade da 
prestação de serviço, 
sem perdas causar 
danos na 
funcionalidade.  

Fazer levantamento com as 
áreas demandantes afim de 
verificar a necessidade das 
sub-rogações. 

Áreas demandantes 
Hospital 
de Santa 
Maria 

Valores das parcelas 
referentes a cada 
unidade com a sub-
rogação. 
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5W2H - ENGENHARIA CLÍNICA 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Diagnóstico do parque 
tecnológico 

1º mês 

Quantificar 
equipamentos 
existentes e quais 
necessitam de 
manutenção 

Realizando visita à 
Unidade e levantando 
informação de todos 
equipamentos 

Chefe do Núcleo de 
Engenharia Clínica 

Hospital 
Regional 
de Santa 
Maria 

Sem custo 

Manutenções 
corretivas avulsas 

2º, 3º e 4° 
meses 
 

Permitir 
funcionamento de 
equipamentos básicos 
da unidade 

Elaboração de Elemento 
Técnico para manutenção 

Chefe do Núcleo de 
Engenharia Clínica Hospital 

Regional 
de Santa 
Maria 

R$150.000,00 
Seleção do fornecedor 
para execução da 
manutenção, conforme 
Regulamento 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Contratação de 
serviços de Engenharia 
Clínica 

2° mês 

Aplicar gestão integral 
de equipamentos 
médicos, permitindo 
segurança dos 
pacientes 

Aplicando aditivo ao atual 
contrato de Engenharia 
Clínica do Hospital de 
Base 

Chefe do Núcleo de 
Engenharia Clínica Hospital 

Regional 
de Santa 
Maria 

Mão de obra 
R$624.000,00/ ano 
 
Peças e serviços 
especiais R$ 
480.000/ ano) 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Ampliação de equipe 2° mês 
Gerir e fiscalizar a 
execução dos serviços 
de engenharia clínica 

Contratando: 
Engenheiro Clínico  
Auxiliar administrativo 
Técnico em 
equipamentos médicos 

Gerente de Pessoas 

Hospital 
Regional 
de Santa 
Maria 

Conforme salário 
definido pela 
Gerência de Pessoas 

Aquisição de 
equipamentos 

2º mês 

Suprir demanda de 
equipamentos da 
unidade, que se 
encontra defasada 

Relacionar necessidade 
de equipamentos 

Chefe do Núcleo de 
Engenharia Clínica 

Hospital 
Regional 
de Santa 
Maria 

R$ 15.000.000,00 
(ventilador 
pulmonar, monitor 
multiparamétrico, 
desfibrilador, 
oxímetro, cama, 
ECG, equipamentos 
de imagem) 

2º e 3º 
meses 

Elaborar Elemento 
Técnico de aquisição 

Chefe do Núcleo de 
Engenharia Clínica 

3º e 4º 
meses 

Realizar processo de 
contratação 

Gerente de Compras e 
Contratos do IGESDF 

A partir do 
4º mês 

Receber e distribuir 
equipamentos 

Chefe do Núcleo de 
Engenharia Clínica 
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5W2H - PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE HOTELARIA NO HOSPITAL REGONAL DE SANTA 
MARIA 

WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Contratação regular de 
serviços de limpeza e 

Higienização 

Abr a 
Jun/2019 

Garantir a prestação 
regular de serviços de 

limpeza e higienização. 
O contrato atual das 
HRSM é emergencial. 

Realização de 
dimensionamento do 

HRSM 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Quantidade de 
postos de trabalho 

X 
Valor dos postos de 

trabalho 
Realização aditamento do 
contrato atual do Hospital 

de Base para o HRSM 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

Aquisição de colchões 
para camas e macas e 

cadeiras de 
acompanhantes 

Abr a 
Jun/2019 

Garantir cumprimento 
das normas e melhor 

conformo aos 
pacientes  

Realização de 
dimensionamento das 
necessidades do HRSM 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Quantidade de Leitos 
e Macas 

X 
Valor dos produtos Realização aditamento do 

contrato atual do Hospital 
de Base para as UPAs 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Contratação regular de 
serviços de coleta, 

recolhimento, 
tratamento e 

destinação final de 
resíduos de Serviços 

de Saúde 

Abr a 
Jun/2019 

Garantir cumprimento 
da legislação vigente 
referente a Resíduos 
de Serviços de Saúde 

Realização de 
dimensionamento tipos e 
quantidades de resíduos 

gerados pelo HRSM 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Quantidade de Kg de 
resíduos  

X 
Valor do Kg de 

resíduos tratados 
Realização aditamento do 
contrato atual do Hospital 

de Base para as UPAs 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Treinamento da 
equipe e distribuição 

do fluxograma / POP / 
Simulação. 

Jul/2019 

Padronização dos 
procedimentos e 
fluxos em todo o 

IGESDF 

Através de 
apresentação/álbum 
seriado/ simulação 

realística/ aulas/ material 
didático acessível. 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Sem custo 

Acompanhamento in 
loco da execução dos 

serviços (Avaliação 
Eficácia do 

treinamento) 
/Integração com 

Sistema de notificação 
de Não Conformidades 

Ago/2019 

Avaliação de eficácia 
dos treinamentos e 

mudança de estratégia 
– on job. 

Mensal Início: 01/08/19 
Gerente de Hotelaria em 

Saúde 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Sem custo 
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5W2H - PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL NO HOSPITAL 
REGIONAL DE SANTA MARIA 

WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Implantar o CFTV 
(Circuito Fechado de 

Televisão) 
Jul/19 

Proporcionar maior 
controle e vigilância 

das unidades 

Elaboração do Elemento 
Técnico 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

A ser definido 

Contratação de empresa 
para fornecimento, 

instalação e manutenção 
de sistema CFTV 

Gerente de Compras e 
Contratos  

Operacionalização do 
Sistema de CFTV 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

Superintendente de 
Tecnologia da Informação 

Formalizar contratos 
com empresas de 

Vigilância Patrimonial 
e Segurança 

Abr/19 

Garantir a prestação 
regular de serviços de 
Vigilância Patrimonial 

e Segurança  

Realização de 
dimensionamento de 

pessoal para cada UPA e 
da necessidade de 

Vigilantes 

Gerente de Pessoas 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

R$ 721.617,06 
Realização aditamento e 
sub-rogação do contrato 

atual para o IGESDF 

Gerente de Compras e 
Contratos 

Treinamento de regras de 
conduta e repasse de 

processos padrões 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

Normatizar o serviço 
de Vigilância 
Patrimonial e 

Segurança 

Abr/19 

Padronização dos 
procedimentos e 
fluxos em todo o 

IGESDF 

Através da Elaboração de 
Protocolos e Normas 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Sem custo 

Implantar controle de 
acesso às áreas críticas 

Mai/19 

Padronização dos 
procedimentos e 
fluxos em todo o 

IGESDF 

Através da Elaboração de 
Protocolos e Normas 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Sem custo 

Gerente de Atendimento 

Implementar medidas 
de segurança nas áreas 

externas 
Abr/19 

Proporcionar maior 
controle e vigilância 

das Unidades 

Através da Elaboração de 
Protocolos e Normas 

Gerente de Hotelaria em 
Saúde 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Sem custo 
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5W2H – ADEQUAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Adequação no 
quantitativo dos ativos 
de rede, incluindo 
Switch e Racks 

Mai a Dez/ 
2019 

Garantir que os 
colaboradores tenham 
acesso a sistemas com 
segurança 

Elaborar Elemento 
Técnico específico ou 
Aditivar os futuros 
contratos que estão em 
andamento na 
Superintendência de 
Administração 

Superintendente de 
Tecnologia da 
Informação 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

A definir 

Superintendente de 
Administração 

Adequação no 
quantitativo de 
impressoras 

Mai a 
Jul/2019 

Garantir que as áreas 
executem suas 
atividades  

Sub-rogar e aditivar o 
Contrato SES N°94/2017 
 
São 50 impressoras 

Superintendente de 
Tecnologia da 
Informação 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

R$ 87.000,00 

Superintendente de 
Administração 

Solução de Gestão 
Hospitalar 

Abr a 
Jul/2019 

Garantir um melhor 
atendimento aos 
usuários e a gestão das 
atividades executadas 

Aditivar o Contrato 
N°101/2018 

Superintendente de 
Tecnologia da 
Informação 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

R$ 3.436.690,59 

Superintendente de 
Administração 

Solução de 
Infraestrutura em 
nuvem 

Abr a 
Jul/2019 

Garantir uma 
infraestrutura 
adequada aos 
colaboradores 

Aditivar o Contrato 
N°100/2018 

Superintendente de 
Tecnologia da 
Informação 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

R$ 2.676.894,06 

Superintendente de 
Administração 

Solução de Service 
Desk 

Abr a 
Jul/2019 

Garantir um serviço de 
suporte técnico 
adequada aos 
colaboradores 

Aditivar o Contrato 
N°97/2018 

Superintendente de 
Tecnologia da 
Informação 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

R$ 2.124.894,42 

Superintendente de 
Administração 

Solução de Telefonia 
VOIP 

Abr a Mai/ 
2019 

Garantir um serviço de 
telefonia adequada 
aos colaboradores 

Aditivar o Contrato 
N°112/2018 

Superintendente de 
Tecnologia da 
Informação 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

R$ 172.800,00 

Superintendente de 
Administração 

Solução Totens e Telas  
Abr a 
Mai/2019 

Garantir agilidade na 
comunicação aos 
usuários e 
colaboradores  

Aditivar o Contrato 
N°26/2019 

Superintendente de 
Tecnologia da 
Informação 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

A definir 

Superintendente de 
Administração 

Aquisição de Desktop 
Abr a 
Mai/2019 

Garantir recursos para 
execução dos serviços 

Elaborar ET para 
contratação especifica 
e/ou Aderir Ata de 
Registro de Preços 
 
São 11 Desktops 

Superintendente de 
Tecnologia da 
Informação 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

R$ 48.180,00 

Superintendente de 
Administração 
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4.3 ENSINO E PESQUISA 

A parte de Ensino e Pesquisa foi estruturada da seguinte maneira:  

Certificação como Hospital de Ensino; 

Ensino: Espaços de ensino e biblioteca, estágios curriculares e expansão dos cursos de aperfeiçoamento e 

pós graduação; 

Pesquisa: Pesquisa clínica e avaliação de tecnologias em saúde (ATS); e 

Gestão do conhecimento: Protocolos assistenciais e Educação permanente. 

5W2H – CANDIDATURA À CERTIFICAÇÃO COM HOSPITAL DE ENSINO 

WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Mapeamento dos 
requisitos previstos 

para Certificação como 
Hospital de Ensino 

Abr a 
Mai/2019 

Qualificar a assistência 
no hospital e captar 

recursos do incentivo 
destinado a Hospitais 

de Ensino 

Rastrear ativamente no 
HRSM as atividades de 

ensino e pesquisa 
necessárias para 

candidatura 

Diretor de Ensino e 
Pesquisa 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Sem custo 

Elaborar Planos de 
Ação para 

cumprimento dos 
requisitos previstos 

para Certificação como 
Hospital de Ensino 

Mai a 
Jun/2019 

Qualificar a assistência 
no hospital e captar 

recursos do incentivo 
destinado a Hospitais 

de Ensino 

Construção conjunta das 
ações para resultados 
necessários no HRSM 

Diretor de Ensino e 
Pesquisa 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Sem custo 

Executar Planos de 
Ação para 

cumprimento dos 
requisitos previstos 

para Certificação como 
Hospital de Ensino 

Jun a 
Out/2019 

Qualificar a assistência 
no hospital e captar 

recursos do incentivo 
destinado a Hospitais 

de Ensino 

Coordenar ações com 
lideranças técnicas 

específicas em cada plano 
de ação 

Diretoria de Ensino e 
Pesquisa 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Sem custo 

Submeter a 
candidatura do HRSM 
à Certificação como 
Hospital de Ensino 

Out a 
Dez/2019 

Qualificar a assistência 
no hospital e captar 

recursos do incentivo 
destinado a Hospitais 

de Ensino 

Realizar pedido junto ao 
Ministério da Saúde 

Diretoria de Ensino e 
Pesquisa 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Sem custo 
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5W2H – ESTRUTURAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS ESPAÇOS DE ENSINO E BIBLIOTECA 

WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Estruturação de 
Espaço de Ensino 

Mai a 
Set/2019 

Garantir a 
infraestrutura 
adequada para o 
desenvolvimento das 
atividades de ensino 

Realização do 
levantamento dos 
espaços disponíveis, 
mobiliário e dispositivos 
multimídia disponíveis 

Gerente de Escola de 
Saúde 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 
 

R$ 173.500,00 

Aquisição de carteiras, 
computadores, projetor 
multimídia e tela para 
projeção 

Definição das regras de 
utilização dos espaços e 
implantação do sistema 
informatizado de 
gerenciamento de 
espaços de ensino 

Gerenciamento do 
sistema de 
agendamento e 
monitorização dos 
espaços de ensino 

Mai a 
Set/2019 

Garantir o 
monitoramento, 
conservação e 
organização adequada 
dos espaços de ensino 

Contratação de equipe 
para gerenciar o sistema 
de agendamento de 
espaços de ensino 

Gerente de Escola de 
Saúde 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

R$4.000,00 (por 
mês) 

Reestruturação da 
Biblioteca 

Mar a 
Jun/2019 

Garantir a estrutura 
adequada para 
atividades de consultas 
a bases de dados e 
estudo individual 

Realização do 
levantamento do 
mobiliário, acervo físico e 
dispositivos multimídia 
disponíveis 

Gerente de Escola de 
Saúde 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

A definir 
Aquisição de acervo físico 
e digital 

Implantação do Sistema 
UpToDate 

 

5W2H – GERENCIAMENTO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES E VISITAS TÉCNICAS 

WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Criação de Estrutura 
de Gestão Acadêmica 

Jun a 
Jul/2019 

Garantir a 
infraestrutura 
adequada para o 
monitoramento dos 
estágios curriculares 

Realização do 
levantamento das 
atividades de estágios 
curriculares 

Gerente de Escola de 
Saúde 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Sem custo 

Ampliação dos convênios 
existentes com as 
Instituições de Ensino 

Implantação do fluxo de 
solicitação de estágios 
curriculares e visitas 
técnicas 

Treinamento da equipe 
existente 
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5W2H – EXPANSÃO DOS CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E PÓS-GRADUAÇÃO 

WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Expansão dos 
Programas de 
Aperfeiçoamento 
profissional e Pós 
Graduação existentes 
no Hospital de Base 
 

Abr a 
Dez/2019 
 

Garantir que os Cursos 
de Aperfeiçoamento 
Profissional e 
Programas de 
Residências já 
credenciados possam 
ser desenvolvidos no 
HRSM 

Solicitação de pedido 
junto ao MEC para 
ampliação de cenários 
dos programas de 
residência do IGESDF 

Gerente de Escola de 
Saúde 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Sem custo 

Seleção de Preceptores 
que irão atuar no 
acompanhamento dos 
programas de residência 

Treinamento da equipe 
de acompanhamento 
pedagógico que irá 
executar as ações dos 
programas 

Seleção de Preceptores 
que irão atuar no 
acompanhamento dos 
programas de residência 
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5W2H - PESQUISA CLÍNICA 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Capacitação em 
pesquisa clínica 

Abr a 
Ago/2019 

Desenvolver as 
habilidades de 
condução de pesquisas 
científicas nos 
colaboradores 

Cursos presenciais de 
curta duração 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Custo da hora/aula 
do instrutor 

Indicação de cursos na 
modalidade EAD 
ofertados por instituições 
nacionais 

Oficinas de Design 
Thinking 

Ampliação do 

gerenciamento das 

pesquisas clínicas para 

as unidades recém-

incorporadas 

Abr a 

Ago/2019 

Aprimorar os projetos 

de pesquisa para 

entrega de produtos 

com impacto 

assistencial 

Padronização e 
divulgação do fluxo de 
submissão de projetos de 
pesquisa 

Gerente de Incorporação 

e Pesquisa Clínica 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Custo do analista de 

pesquisa clínica 

Monitoramento das 
pesquisas 

Assessoria técnico-
científica aos 
pesquisadores 

Divulgação de indicadores 
de pesquisa 

Captação de recursos 

por meio de pesquisas 

patrocinadas 

Contínuo 

Adequar os espaços e 
adquirir materiais 
direcionados a 
pesquisa e assistência 
ao paciente 

Monitoramento de 
publicação de editais Gerente de Incorporação 

e Pesquisa Clínica 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Custo do analista de 

pesquisa clínica 

Implementação de 
parcerias público-privada 

Promover a integração 
a pesquisa e o serviço 

Contínuo 
Promover a melhoria 
da assistência ao 
paciente 

Realização de clubes de 
revista 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica e 
colaboradores 
envolvidos no projeto 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Custo do analista de 
pesquisa clínica 

Divulgação científica 
nas dependências da 
instituição 

Contínuo 
Promover a melhoria 
da assistência ao 
paciente 

Fixação de painéis de 
divulgação nas unidades 
de saúde 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Painéis de pesquisa 

Estruturação de 
grupos de pesquisa no 
IGESDF 

Mai a 
Set/2019 

Padronizar as ações de 
melhorias para 
pesquisa no IGESDF 

Assessoria técnico-
científica aos 
pesquisadores 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Sem custo 
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5W2H - PESQUISA CLÍNICA 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Cadastro do IGESDF no 
programa de bolsas de 
iniciação científica 

Jun/2019 
Obter de recursos 
junto à agência de 
fomento  

Cadastramento dos 
grupos de Pesquisa 
IGESDF junto ao CNPq. 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Sem custo 

Captação de recursos 
por meio de Editais e 
Convênios de fomento 
à pesquisa 

Contínuo 

Aprimorar a estrutura 
do local e adquirir 
materiais direcionados 
a pesquisa e 
assistência ao paciente 

Submissão de projetos de 
pesquisa para obtenção 
de fomento e realização 
de oficinas para incentivo 
aos pesquisadores 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica e 
colaboradores 
envolvidos no projeto 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Custo do analista de 
pesquisa clínica 

Elaboração de projetos 
para captar recursos 
dos programas 
PRONON e 
PRONAS/PCD – 
Ministério da Saúde 

Jun a 

Set/2019 

Gerar fonte de 

recursos para o IGESDF 

visando ao 

investimento nas 

unidades de saúde 

Coordenação dos grupos 

técnicos elaboradores das 

áreas assistências  

Gerente de Incorporação 

e Pesquisa Clínica 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Sem custo 

Ampliação da atuação 
do Comitê de Ética em 
Pesquisa para as 
unidades recém-
incorporadas 

Abr a 
Dez/2019 

Melhoria do suporte à 
realização de 
pesquisas clínicas 

Comitê de Ética em 
Pesquisa 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Sem custo 

Sistematização do 
monitoramento de 
pesquisas ponta-a-
ponta nas unidades 
recém-incorporadas 

Abr a 
Dez/2019 

Melhoria do suporte à 
realização de 
pesquisas clínicas 

Equipe de gerenciamento 
de pesquisa clínica 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Custo do analista de 
pesquisa clínica 

Criação da Rede de 
Pesquisa Clínica 
IGESDF 

Abr a 
Dez/2019 

Padronizar as ações de 
melhorias para 
pesquisa no IGESDF 

Compartilhamento de 
experiências e articulação 
entre pesquisadores das 
unidades de saúde 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Sem custo 

 Regulamentação da 
Pesquisa Clínica no 
âmbito do IGESDF 

Abr a 
Dez/2019 

Normatizar a 
realização de 
pesquisas internas e 
patrocinadas  

Formulação de 
regulamento que 
contemple as unidades 
subordinadas 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Sem custo 
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5W2H - AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE (ATS) 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Capacitação em ATS 
Abr a 
Jun/2019 

Disseminar o conceito 
de ATS entre os 
colaboradores 

Cursos presenciais de 
curta duração 

Gerente de Incorporação 

e Pesquisa Clínica  

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Custo da hora/aula 

do instrutor de 

Design Thinking 

Cursos na modalidade 
EAD 

Oficinas de Design 
Thinking 

Ampliação do 
programa Gestão de 
Incorporação de 
Tecnologias em Saúde 
- GITS para o escopo 
do IGESDF 

Abr a 
Jun/2019 

Assessorar a diretoria 
executiva sobre a 
tomada de decisão a 
respeito das 
tecnologias em saúde 
utilizadas na prática 
clínica 

Ampliar Comissão de 
farmácia e terapêutica 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Custo da hora de 
cada profissional das 
comissões 

Ampliar Comissão de 
Incorporação de 
equipamentos para saúde 

Ampliar Comissão de 
Incorporação de Produtos 
para Saúde 

Ampliação do Fluxo de 
atenção às demandas 
judiciais do IGESDF 

Abr a 
Jun/2019 

Assessorar a diretoria 
executiva sobre a 
tomada de decisão a 
respeito das 
tecnologias em saúde 
utilizadas na prática 
clínica 

Recebimento e 
estruturação da demanda 

Gerente de Incorporação 
e Pesquisa Clínica 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Custo do analista de 
ATS 

Realização de busca 
científica nas bases de 
dados 

Confecção de nota 
técnica de revisão rápida 
(NTRR) 

 

5W2H - PROTOCOLOS 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Identificar os principais 
protocolos existentes 
na unidade de saúde 

Mai/2019 

Para padronizar a 
assistência de 

qualidade aos usuários 
e segurança aos 
colaboradores 

Levantar seus principais 
protocolos e 

procedimentos 
operacionais padrão 

O chefe de cada área 
e/ou especialidade, sob 
acompanhamento do 
Superintendente do 
HRSM 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Carga horária a mais 
caso necessário 

Elaborar protocolos 
inexistentes e revisar 

os desatualizados 

Mar a 
Dez/2019 

Garantir uma 
assistência segura aos 

usuários e 
colaboradores 

Coordenar a elaboração 
dos protocolos em 
parceria com cada 

especialidade  

O chefe de cada área 
e/ou especialidade, sob 
acompanhamento do 
Superintendente do 
HRSM 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Carga horária a mais 
caso necessário 

Apresentar e 
disponibilizar os 

protocolos e POPs às 
equipes 

Contínuo 

Para direcionar 
atendimento, 

possibilitando uma 
melhor assistência aos 

usuários 

Dar publicidade ao 
material  

Chefe de cada área 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Sem custo 
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5W2H - EDUCAÇÃO PERMANENTE 
WHAT WHEN WHY HOW WHO WHERE HOW MUCH 

O QUE?  QUANDO? PORQUE? COMO? QUEM? ONDE? QUANTO? 

Capacitar facilitadores 
selecionados para o 
Núcleo de Educação 
Permanente 

Abr a 
Mai/2019 

Aumentar capilaridade 
de boas práticas de 
saúde, com 
qualificação da 
assistência. 

Realizar treinamentos / 
oficinas 

Diretor de Ensino e 
Pesquisa 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Custo de pessoal 

Ofertar curso de 
Manchester aos 
profissionais médicos e 
enfermeiros 

Jul/2019 

Melhorar fluxo de 
atendimento e 
classificação dos 
usuários 

Selecionar profissionais 
envolvidos com a 
classificação Empresa contratada, sob 

supervisão do respectivo 
Fiscal do Contrato 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Sem custo Realizar cronograma de 
acordo disponibilidade 

Realização do curso 

Adequação da força de 
trabalho das equipes 
multidisciplinares em 
educação permanente 
em saúde 

Mar a 
Nov/2019 

Garantir atendimento 
das demandas da 

sociedade 

Realização de 
dimensionamento dos 
profissionais por unidade 

Gerente de cada área 
multiprofissional 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Quantidade de 
pessoas x Salário 
profissional 

Capacitação dos 
profissionais já 
identificados como 
replicadores dentro da 
instituição 

Diretor de Ensino e 
Pesquisa e parceiros 

Capacitar às equipes 
assistenciais admitidas 
e já atuantes 

Contínuo 
Qualificar e atualizar 
atendimento a 
população assistida 

Cursos, oficinas, estudos 
de caso 

Equipe de 
Multiplicadores do 
HRSM 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Quantidade de 
pessoas x Salário 
profissional 

Diagnóstico 
assistencial da unidade 

de ensino e 
planejamento de 

atividades 

Mar/2019 

Garantir atendimento 
das demandas da 

equipe de 
Enfermagem. 

Identificar as principais 
necessidades de ensino 
aprendizagem da equipe 
de Enfermagem 

Gerente de Enfermagem 
Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Quantidade de 
pessoas x Salário 
profissional Planejar as ações a serem 

implementadas 
Diretor de Ensino e 
Pesquisa e parceiros 

Realizar ações planejadas 
conforme cronograma 

Diretor de Ensino e 
Pesquisa e parceiros 

Diagnóstico 
assistencial da unidade 

de ensino e 
planejamento de 

atividades 

Mar/2019 

 
Garantir atendimento 
das demandas da 
equipe 
Multiprofissional 
Farmácia logística  
Farmácia clínica 
Laboratório 
Banco de Sangue 
Radiologia 
Banco de leite 
Psicologia  
Serviço social  
Terapia ocupacional 
Fonoaudiologia 
Fisioterapia  
Nutrição  
Saúde do trabalhador 
Controle de infecção 
Vigilância 
epidemiológica 

Identificar as principais 
necessidades de ensino 
aprendizagem  

Gerente da área 

Hospital 
Regional 
de Santa 

Maria 

Quantidade de 
pessoas x Salário 
profissional 

Planejar as ações a serem 
implementadas 

Diretor de Ensino e 
Pesquisa e parceiros 

Realizar ações planejadas 
conforme cronograma 

Diretor de Ensino e 
Pesquisa e parceiros 
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4.4 ASSISTÊNCIA 

A parte assistencial, por ser área finalística dentro do Hospital acaba tendo reflexos de todas as ações 

realizadas. Portanto a execução dos planos de trabalho de cada área/ setor gera impacto positivo na área 

assistência (direta e indiretamente). Ao longo da execução dos planos de ação é importante monitorar os 

indicadores de produção, desempenho das unidades, assim como a percepção dos usuários, seus 

acompanhantes e servidores (estatutários e celetistas) em relação, respectivamente, aos serviços prestados e 

as condições de trabalho. O contrato de gestão do IGESDF deverá abarcar informações complementares no que 

diz respeito a parte assistencial. 

5. PRÓXIMOS PASSOS 

As respectivas áreas e os respectivos responsáveis por cada ação, já estão atuando em cima dos pontos 

listados, para prover, de forma mais tempestiva as soluções necessárias, frente aos desafios do IGESDF. Cabe 

agora a alta administração, acompanhar e fornecer os meios para atingimento desses planos. 

Concomitantemente, ocorrerá a elaboração, validação e formalização do contrato de gestão entre IGESDF e SES. 

Esse processo deve levar em consideração o orçamento disponível, a necessidade da população e a capacidade 

atual e planejada do IGESDF. 

O prazo para conclusão do contrato de gestão, conforme decreto n° 39.674 de 19/02/2019 é de 120 dias da 

data de entrega deste plano de trabalho.  

 

 

 

 


