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IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR 

Razão Social: Associação Saúde em Movimento- ASM 

Nome Fantasia: Hospital de Campanha Centro Médico 

da Polícia Militar/DF 

Responsável Legal: Leandra de Carvalho Santana 

Responsável Técnico: Dr. Claudio Roberto Mendonça Vitti 

CNES: 0252492 

CNPJ:27.324.279/0004-68 

Endereço: AE SPO CONJUNTO 4 Centro 

Médico Polícia Militar  

Bairro: Setor Policial Sul  

Cidade: Brasília/DF 

CEP: 70.610-212 

Fone/Fax: 61.3142.0212 

E-mail: asaudem@outlook.com 

 
Data de Fundação: 13/07/2020 

Natureza da Instituição: Pública/Municipal 

Horário de funcionamento: 24h 

Número de funcionários: 600  

 

Responsável Médico: Drº Claudio Roberto Mendonça Vitti 

Formação Profissional: Médico Intensivista  

Número do Registro no Conselho Profissional: CRM: Nº 28623 /BA 

TEL: 71 9951.1721 E-mail: diretoriamedica@asaudem.org.br 

 

Diretora Geral Assistencial: Enfª Ana Paula Marques Pereira Silva  

Formação Profissional: Enfermeira   

Número do Registro no Conselho Profissional: CORENENF: 381.375/mg 

TEL: 31.9 8820.5713 E-mail: diretoriageralap@asaudem.org.br 
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1) APRESENTAÇÃO 
 

DA INSTITUIÇÃO 

A ASM – ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO, pessoa jurídica de direito privado sem fins 

lucrativos, inscrita no CNPJ nº 27.324.279/0001-15, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 620, 

sala 2701-2705, Edf. Mundo Plaza, Caminho das Árvores, Salvador – Bahia, CEP: 41.820-020, se 

trata de uma Organização Social que tem por finalidade o fornecimento de serviços médicos 

hospitalares com a gestão de hospitais públicos no âmbito do terceiro setor.  

 

A sociedade civil é dividida em três setores, primeiro, segundo e terceiro. O primeiro setor é 

formado pelo Governo, o segundo setor é formado pelas empresas privadas, e o terceiro setor 

são as associações sem fins lucrativos. O terceiro setor contribui para chegar a locais onde o 

Estado não conseguiu chegar, fazendo ações solidárias, portanto possui um papel fundamental 

na sociedade. 

 

É importante referir que a ASM – Associação Saúde em Movimento tem responsabilidade social 

também pode contribuir para uma sociedade mais equilibrada e justa, levando ao serviço 

público uma abrangência maior com uma melhor qualidade. 

 

Neste sentido a ASM – Associação Saúde em Movimento fora criada em 2017, com o objetivo de 

amparar parte da sociedade que se utiliza dos serviços de saúde pública, atrelando a isso todo o 

amparo social e psicológico que envolve a assistência à população. 

 

Dado ao exposto, diante da pandemia mundial do covid-19 essa Instituição que já administrava 

e realizava gestão hospitalar pública há anos, iniciou a gestão também de hospitais de 

campanha em Salvador – BA, com 50 leitos de UTI e 50 leitos de resguardo, conforme contrato 

de gestão de nº 230/2020, e ao decorrer da execução da gestão do hospital de campanha, 

verificou que neste momento mundial, era de extrema importância para a sociedade a 

ampliação do seus serviços em todo o país. 
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DO CONTRATO Nº 104/2020 

Diante do momento de pandemia mundial, esta Associação se viu na obrigação de aplicar todo 

seu objetivo, uma vez que a função do SUS neste período é de extrema importância para o 

combate a covid-19. Portanto fora através desse objetivo que essa Organização firmou contrato 

com a SES – DF de nº 104/2020, para gestão e montagem do Hospital de Campanha Centro 

Médico da Polícia Militar do Distrito Federal, assinado pela representante da Leandra de 

Carvalho Santana inscrita no CPF 048.590.925-11 com contato telefônico de nº (71) 99209-4399 

e com endereço eletrônico gestaodeprojetos@asaudem.org.br e acompanhada de Claudio 

Roberto Mendonça Vitti com contato telefônico (71) 99951-7121 e com endereço eletrônico 

diretoriamédica@asaudem.org.br. 

 

O referido contrato tem por principal objetivo, o combate a pandemia da covid-19, 

determinando em sua estrutura a montagem de 86 leitos de suporte avançado e 20 leitos de 

enfermaria e sua gestão, bem como contratação de pessoal e execução de fluxos conforme 

preconiza as RDC’s da ANVISA. Entretanto, foram montados fisicamente 80 leitos, conforme se 

descreve no presente relatório. 

 

A execução do referido contrato tem por objetivo minimizar os impactos da pandemia da covidi-

19 no Distrito Federal, oferecendo a população local o melhor aparato no tocante a 

equipamentos médicos, uma vez que esta Instituição realizou a montagem do hospital com 

todos os equipamentos novos, incluindo os ventiladores pulmonares. Cumpre salientar que o 

ventilador pulmonar é o principal equipamento para salvar vidas dos infectados pela covid-19, 

cabe salientar também que ao assinar o contrato de nº 104/2020 a ocupação dos leitos de UTI 

no Distrito Federal estava em quase 80% e, portanto, a redução desse quadro crítico para o 

sistema de saúde, também foi uma das metas pretendidas pela Instituição. 

 

Como objetivo final do grande desafio de gerir o Hospital de Campanha Centro Médico da 

Polícia Militar do Distrito Federal, é ofertar tratamento de qualidade aos portadores da COVID 

19, ter os índices de alta mais elevado e reduzir o número de óbitos. Além de manter a ordem 

diante do apelo econômico da sociedade, que precisava reabrir o setor comercial.    
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DO CRONOGRAMA DE MONTAGEM 

No que se refere ao cronograma de montagem, informa-se que todo o processo durou 15 dias 

todos os equipamentos estavam à disposição, dentro do hospital, no dia 13 de julho de 2020, 

segunda-feira, portanto, estava programado o dia 14 e 15 de julho de 2020 para treinamento e 

aplicação dos fluxos, tornando o hospital completamente pronto para a inauguração na quarta-

feira, no dia 15 de julho de 2020. 

 

Ocorre que no dia 16 de julho de 2020 a ASM – Associação Saúde em Movimento foi intimada 

referente ao processo de nº 707/2020 no TCDF, em que uma decisão colegiada, prolatou uma 

medida cautelar, em que determinou a suspensão dos repasses a essa Instituição no que 

concerne ao contrato de nº 104/2020. 

 

Cabe ressaltar que em meio a discussão ao tocante teor da medida cautelar em vigor, o 

Ministério Público realizou inspeção no Hospital de Campanha da Polícia Militar no dia 24 de 

julho de 2020, atestando a capacidade de abertura da unidade hospitalar, conforme termo de 

inspeção e fiscalização Anexo 1. 

 

Diante o fato exposto, a inauguração fora suspensa até a reforma da decisão, que só veio 

ocorrer no dia 30 de julho de 2020, desta forma o hospital foi inaugurado no dia 01 de agosto de 

2020. 

 

Abaixo se apresenta a tabela de cronograma da montagem: 

 

CRONOGRAMA PROPOSTO PARA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO 

DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO CENTRO MÉDICO DA PMDF – Julho/2020 

DESCRIÇÕES DAS AÇÕES 
DIAS 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Assinar Contrato de Gestão nº 104/2020 X                         

Visita Técnica no espaço físico e adequação 
infraestrutura  

X 
 

           

Implementação do Manual de Recursos Humanos X             

mailto:asaudem@outlook.com
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Implantação do Regulamento de Contratação de 
Pessoal   X 

 
           

Implantação do Manual de Compras, 
Contratações de Serviços e Obras  X 

 
           

Receber ordem de início do serviço  X             

Solicitar Reunião com a Secretaria de Estado do 
Distrito Federal para definição dos fluxos em Rede 
do Hospital de Campanha para Enfrentamento ao 
COVID-19  

 

     X                 

Publicação de edital para recrutamento e seleção 
de pessoal 

 
   X X X X X X X X X 

Seleção e recrutamento de Recursos Humanos - 
Médicos/PJ   

   x x x x x x x x x 

Aquisição/Locação de mobiliário       x x x x x x x x x 

Aquisição/ Locação de equipamentos médicos      x x x x x x x x x 

Implantação do Fluxo de Gestão de Acesso         X  X   X  X   X  X  X  X  X 

Implantação do Fluxo Unidirecional no CME         X  X   X  X   X  X  X  X  X 

Implantação do Fluxo Unidirecional das Rouparia         X  X   X  X   X  X  X  X  X 
Acompanhar e Avaliar do Fluxo Unidirecional das 
Rouparia   

 
     X  X  X  X   X  X  X  X  X 

Implantação do Fluxo Unidirecional dos Resíduos 
de Saúde   

 
     X  X   X  X   X  X  X  X  X 

Acompanhar e Avaliar do Fluxo Unidirecional dos 
Resíduos de Saúde   

  
 X  X  X  X   X  X  X  X  X 

Implantação do Fluxo Unidirecional de 
Suprimentos   

 
     X  X   X  X   X  X  X  X  X 

Acompanhar e Avaliar do Fluxo Unidirecional de 
Suprimentos   

  
 X  X  X  X   X  X  X  X  X 

Montagem da estrutura física dos leitos          X  X  X  X  X  X  X  X 

Acompanhar o Fluxo de Gestão de Acesso   
 

         X  X   X  X  X  X  X 

Reunião com executor do contrato para 
alinhamento das metas   

  
              X   

 

Apresentação dos leitos montados para vistoria 
da SES-DF e Cartório    

   
        

 X 

Montagem do almoxarifado e farmácia central                   X 

Montagem dos setores de apoio (SND, ROUPARIA, 
CME)   

   
        

 X 
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2) ESTRUTURA 

 
O Organograma Funcional do Hospital de Campanha Centro Médico da Polícia Militar/DF, foi 

elaborado para atender além dos cargos mínimos estabelecidos no Contrato nº 104/2020, conforme 

observado no Anexo 5. 

 

2.1) Mapeamento dos leitos 

O Contrato nº 104/2020, tem por objeto o Serviço de Gestão Integrada de 86 (Oitenta e Seis) leitos de 

suporte avançado e 20 Leitos de enfermaria. Contudo, ao realizar a montagem dos leitos, devido a 

infraestrutura física, que não contemplava o espaço mínimo de distanciamento de leitos preconizado 

na RDC Nº 50/2002 e RDC Nº 07/2010, e pela presença de pilastras, foi necessário, readequar a 

distribuição para 80 leitos de UTI e 20 de enfermaria, que inicialmente foram distribuídos pela SES/DF 

e apresentados à ASM para organização e montagem dos leitos: 

SALA VERMELHA A e B – 20 LEITOS 
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UTI 1 – TERREO I – 18 LEITOS 

 

 

           UTI TERREO – II – 18 LEITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asaudem@outlook.com


 

        ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO 

AE SPO CONJUNTO 4 CENTRO MÉDICO POLÍCIA MILITAR DO DF – Bairro – Setor Policial Sul, CEP: 70.610-212 – Brasília                         

(61) 3142.0212 I asaudem@outlook.com 

10 
 

UTI SUPERIOR  – 1 – 14 LEITOS 

 

UTI SUPERIOR – II – 11 LEITOS 

 

 

UTI SUPERIOR – III – 05 LEITOS 

 

UTI SUPERIOR – IV – 05 LEITOS 
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UTI SUPERIOR – V – 05 LEITOS 

 

UTI SUPERIOR – VI – 4 

 

 

Entretanto, durante a montagem observou-se a impossibilidade de atender a distribuição dos leitos 

conforme  o mapa acima. Dessa forma, foi solicitada, a fim de adequação contatual, a repactuação do 

mapa de leitos, por meio do processo SEI, processo nº 00060-00355069/2020-14, nos seguintes 

modos:   

✓ UTI INF 1 passa a ser UTI A, com leitos de 1 a 10 

✓ UTI INF 2 passa a ser UTI B com leitos de 1 a 10 

✓ UTI SUP 1 passa a ser UTI C com leitos de 1 a 12 

✓ UTI SUP 2 passa a ser UTI D com leitos de 1 a 08 

✓ UTI SUP 3 passa a ser UTI E com leitos de 1 a 11 

✓ UTI SUP 4 passa ser UTI F com leitos de 1 a 29 

✓ UTI SUP 5 Exclui 

✓ SALA VERMELHA A passa a ser ENFERMARIA 1 com leitos de 1 a 12 

✓ SALA VERMELHA B passa a ser ENFERMARIA 2 com leitos de 1 a 08 

  

Destaca-se que este item está em consonância com o indicador 1: Leitos para a Central de Regulação 

da SES/DF; cuja meta é disponibilizar 100% dos procedimentos pactuados, por intermédio da Central 

de Regulação/SES/DF, Anexo IX – Pontuação para Definição de Percentual de Cumprimento de Meta 

Qualitativa, do Contrato nº 104/2020, conforme às fls. 31. 
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2.2) Processos de descontaminação, DML, Expurgo, Guarda temporária de resíduos e outros. 

Com efeito, todas as rotinas referentes a este item foram subsidiadas no disposto do manual de 

Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Limpeza e Desinfecção de Superfícies, editado pela 

Agência Nacional de Vigilância/2012 e legislações vigentes. 

 

Dessa forma, este Hospital, por meio da empresa contratada, para a higienização hospitalar, com a 

qualificação devida, visa racionalizar esforços, recursos e tempo, garantindo, assim, a segurança de 

pacientes e profissionais, de acordo com o exposto nos Anexos: 6 ao 12. 

 

2.3) Situação dos leitos junto ao CRDF e SisLeitos. 

A partir da inauguração do Hospital de Campanha Centro Médico da Polícia Militar/DF, a Associação 

Saúde em Movimento, por meio do Núcleo Interno de Regulação – NIR, manterá 100% dos leitos, 

sendo 80 de UTI e 20 de enfermaria, disponíveis no Sisleitos para fins de regulação e ocupação pelo 

Complexo Regulatório.  

 

Além disso, conforme a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 08/2020, os Hospitais de campanha/ 

estruturas provisórias do Distrito Federal precisam realizar o cadastro no CNES e no FormSUS, este 

também, tem o objetivo de conhecer parâmetros mínimos de estruturação desses serviços em relação 

à Segurança do Paciente. Desta forma, a Associação Saúde em Movimento, efetivará o cadastro e 

mantará atualizada as informações no Sistema, para fins de transparência.  

 

E diariamente, a Gestão Hospitalar alimentará o preenchimento do formsus, por meio do Formulário 

de Notificação de Eventos Adversos Relacionados à Assistência ao SNVS para Hospitais de Campanha e 

Demais Estruturas Provisórias - COVID- 19. 

 

2.4) Responsáveis Técnicos - RT por cada setor com respectivo contato telefônico e eletrônico 

Apresentação dos Responsáveis Técnicos do Hospital de Campanha Centro Médico da Polícia 

Militar/DF:  

✓ Érika Tomaz Bastos, Responsável Técnica da Farmácia, CRF:7165, telefone: 61. 998152205, 

email: cafhcamp.pmdf@gmail.com, Anexos 13 e 14. 

mailto:asaudem@outlook.com
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✓ Jair Rodrigues Trindade Júnior, Responsável Técnico/Diretor Médico, CRM: 8583, telefone: 

61.9159-9129, email:allanasales144@gmail.com, Anexo 15. 

✓ Mayara Pedrosa de Carvalho Fontes, Responsável Técnica Enfermagem, COREN: 455938, 

telefone: 992557049, email: coordenf.hcamppmdf@asaudem.org.br , Anexo 16. 

✓ Tesla Taraguassu Lopes, Responsável Técnica Fisioterapia, CREFITO: 247181, telefone: 

61.9919-6958, email: sadeshomecare@gmail.com, Anexo 17. 

 

Registre-se que todos esses profissionais já solicitaram o junto ao Conselho de Classe, respectivo, o 

registro de responsabilidade técnica e encaminharam, conforme cópias anexas, o Termo de 

Responsabilidade Técnica a SES/DF, por meio da Diretoria da Vigilância Sanitária, estando todos 

devidamente constituídos e atuantes no Hospital de Campanha Centro Médico da Polícia Militar/DF. 

 

2.5) Descritivo de cada setor e a atribuições dentro da estrutura  

a) DIRETORIA GERAL 

 Setor responsável pela gestão geral do Hospital de Campanha Centro Médico da Polícia Militar do 

Distrito Federal, representando à Associação Saúde em Movimento – ASM; responsável pela: 1) 

contratação de pessoal; 2) serviços terceirizados; 3) aprovação de compras de materiais e 

medicamentos hospitalares. Ademais, representante legal junto aos órgãos de fiscalização e controle 

estadual e federal. 

 

a.1) FATURAMENTO HOSPITALAR 

Setor responsável pela compilação dos dados e lançamentos de todos os procedimentos que 

compõem o prontuário no sistema de transmissão oficial do SUS  

 

a.2) FINANCEIRO 

Setor responsável pelos lançamentos de contas a pagar e a receber; fluxo de caixa; lançamentos e 

controle de notas fiscais de serviços e compras e movimentação bancária, bem como prestação de 

contas financeira. 

 

a.3) NUCLEO DE SEGURANÇA PACIENTE 

Núcleo composto pela equipe multidisciplinar do Hospital, responsável pelas boas práticas 

assistenciais de cada categoria, assim como, aplicação dos protocolos de segurança dos pacientes, 

mailto:asaudem@outlook.com
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check lists de verificação, acompanhamento dos eventos adversos, gestão de risco, não 

conformidades, treinamentos de equipes, implantação de processo e fluxos e avaliação de 

desempenho da qualidade assistencial. 

 

a.4) OUVIDORIA 

Setor responsável por receber, analisar, encaminhar e responder ao cidadão e a Secretaria de Estado 

de Saúde/SES as suas demandas e analisar e mapear procedimentos e condutas, que contribuem para 

o estabelecimento de um processo gradativo de mudanças, visando sempre a melhor qualidade do 

atendimento à população. 

 

a.5) RECURSOS HUMANOS E DEPARTAMENTO PESSOAL 

Setor responsável pelas contratações dos funcionários, pagamento de salários, transporte, férias, 

licença médica, 13º Salário, organização dos horários de trabalho e rescisão contratual dos 

funcionários, bem como a implementação da política de qualidade da empresa. 

 

b) DIRETOR TÉCNICO MÉDICO 

Responde administrativamente e eticamente pelo Hospital e manutenção do funcionamento do 

atendimento, desde a chegada dos pacientes à recepção até a garantia da continuidade do 

abastecimento de energia ou gases medicinais nos diversos ambientes médicos do estabelecimento 

assistencial; englobando a responsabilidade pelos protocolos clínicos, assistência farmacêutica padrão, 

dimensionamento de equipe médica, análise de prontuários e óbitos e comissões de ética médica. 

 

b.1) DIREÇÃO CLÍNICA/ COORDENAÇÕES MÉDICAS/ESPECIALIDADES MÉDICAS 

A Direção Clínica atua diretamente na orientação dos coordenadores médicos e esses, por sua vez, 

atuam diretamente com os plantonistas e rotineiros nas orientações para a prestação da assistência 

médica.  

Registre-se que faz parte do corpo clínico os especialistas que atendem as inter consultas, de acordo 

com o perfil, desta unidade, quais sejam: Nefrologia, Cardiologia, Pneumologia, Infectologia, Cirurgia 

Geral, Nutrólogo, Intensivistas. 
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c) GESTÃO OPERACIONAL 

Gestor responsável pelo acompanhamento dos setores de apoio e prestadores de serviços 

terceirizados, realiza acompanhamento da execução das atividades de cada prestador, bem como 

acompanha o funcionamento estrutural da edificação no que tange a parte: elétrica, hidráulica, ar 

condicionado, canalização de gases medicinais e serviços de apoio. Com efeito, presa pelo 

funcionamento adequado de todos os serviços que permitem prestação de assistência segura ao 

paciente. 

 

c.1) ALMOXARIFADO 

O serviço de Almoxarifado realiza a compra, o armazenamento e o fornecimento de materiais médico 

hospitalares, medicamentos, materiais de escritório, impressos padronizados, produtos de limpeza e 

saneantes a todas às clínicas e setores do Hospital de Campanha.  

 

c.2) BRIGADA DE INCÊNDIO 

Prevenir situações de risco e executar salvamentos terrestres, protegendo pessoas e patrimônios de 

incêndios, explosões, vazamentos ou qualquer outra situação de emergência, com o objetivo de salvar 

e resgatar vidas; prestar 

primeiros   socorros,   verificando   o   estado   da   vítima   para   realizar   o   procedimento adequado; 

realizar cursos e campanhas educativas, formando e treinando equipes, 

brigadas   e   corpo   voluntário   de   emergência. Realizar   operações   preventivas   contra acidentes. 

Instalar e vistoriar equipamentos de prevenção e combate a incêndio. 

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional do Hospital de Campanha. 

 

c.3) ENGENHARIA CLÍNICA 

Responsável por estabelecer critérios para garantir rastreabilidade, qualidade, eficiência, eficiência, 

segurança e desempenho aos equipamentos médicos durante o ciclo de vida, incluindo o 

planejamento dos recursos físicos e humanos, além da capacidade dos profissionais envolvidos ao 

processo. 
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c.4) HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR 

Responsável pela limpeza, desinfecção e conservação das superfícies fixas e equipamentos 

permanentes das diferentes áreas. Tem a finalidade de preparar o ambiente para suas atividades, 

mantendo a ordem e conservando equipamentos e instalações, evitando principalmente a 

disseminação de microrganismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saúde. 

 

c.5) LAVANDERIA  

Serviços de apoio ao atendimento aos pacientes e aos colaboradores do Hospital, responsável pelo 

processamento do enxoval e do conjunto privativo sujo será realizado por empresa terceirizada. 

 

c.6) MANUTENÇÃO INTERNA APOIO 

Atender chamados para retirada de mobília, logística de troca de galões de água, reparos em 

equipamentos como: dispenser de álcool, cabideiros, mobílias, carregamento de materiais e outras 

demandas internas exigidas pelo Hospital de Campanha. 

 

c.7) MANUTENÇÃO EXTERNA TERCEIRIZADA 

Responsável por atender os chamados de reparos em infraestrutura predial, hidráulica elétrica, ar 

condicionado, central de gazes medicinais, gás de cozinha e gerador de energia.  

 

c.8) RECEPÇÃO e PORTARIA 

Recepção: ter o controle e registro de entrada de todos pacientes no local, comunicar o setor, o qual, 

receberá o paciente, solicitar a presença dos padioleiros para a locomoção interna do paciente, bem 

como cadastrar os pacientes nos sistema de internação hospitalar padronizados (CPC e Trackcare). 

Portaria: Controle e registro de todos profissionais e prestadores de serviço que procuram o Hospital 

de Campanha, realizando o registro na entrada, para garantir rastreabilidade e segurança, medição de 

temperatura de todas as pessoas que entrarão no hospital. 

 

c.9) SERVIÇO DIAGNOSTICO IMAGEM 

Serviço que utiliza tecnologia para obter imagens do interior do corpo, permitindo fazer a identificação 

de anomalias e o acompanhamento de condições e tratamentos do COVID, utilizando para isso Raio X 

Digital, tomografia computadorizada, eletrocardiograma e ultrassonografia. 
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c.10) TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

Atender chamados para resoluções de sinais de rede, funcionamento adequado dos telefones, 

câmeras, computadores, impressoras, manutenção de cabeamento e de todos os aparelhos de 

informática. Criação de senhas, e cadastro de usuários no sistema e computadores. 

 

c.11) TRANSPORTE ADM. E AMBULÂNCIAS 

Locomoção de pacientes na área externa, conduzir paciente de alta para residência, se for necessário, 

transferir paciente do hospital para outra unidade, em casos específicos, locomoção de amostras do 

laboratório interno para o laboratório externo. 

 

c.12) SERVIÇO DE TRANPORTE INTERNO E REMOÇÃO - PADIOLEIROS 

Locomoção de pacientes nas áreas internas, locomoção de óbito do setor internação para o 

necrotério, auxílio no reconhecimento facial do falecido, bem como liberação do corpo junto à 

funerária. 

 

d) GESTÃO ASSISTENCIAL 

d.1) CAF - FARMÁCIAS SATÉLITES 

Central de abastecimento farmacêutico e farmácias satélites destinadas ao armazenamento dos 

medicamentos adquiridos para o tratamento da COVID-19, do Hospital da PM. 

Atende os preceitos da vigilância sanitária quanto ao controle e dispensação de medicamentos críticos 

e controlados, realiza fracionamentos, dispensação e controle total de todos os fármacos.    

 

d.2) SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Prestar assistência e orientações institucionais aos familiares, amigos e/ou outras pessoas de 

referência de paciente internados na unidade; orientar sobre direitos sociais acerca das políticas 

públicas gerais, principalmente as políticas sociais recém-estabelecidas para o enfrentamento da 

COVID-19. 

Realizar trabalho de educação em saúde, orientações sociais, orientações de rotina institucional, 

fornecimento de informações sobre o funcionamento do HCPM DF ao longo da pandemia e dos fluxos 

internos, de modo a antecipar problemas que podem surgir ao longo da internação. 
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d.3) SERVIÇO DE CME 

Setor de armazenamento e distribuição de material esterilizado, processado por empresa terceirizada, 

assim, visa estabelecer regras para o fluxo de entrega e recebimento de materiais nos setores como: 

bacias, papagaios e comadres e instrumentais. Encaminhamento de produtos à saúde, para 

esterilização em óxido de etileno.  

 

d.4) SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO 

Setor que tem por objetivo reduzir a ocorrência de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, com 

a criação de equipe responsável por ações envolvendo a prevenção e controle de infecção, inseridos 

no cenário mais abrangente do conceito de Segurança do Paciente. 

 

d.5) SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

Setor responsável pela educação permanente dos trabalhadores do Hospital de Campanha, bem como 

pela elaboração, revisão e implementação de POP’s, fluxos e rotinas pertinentes à assistência segura 

dos pacientes. 

 

 d.6) SERVIÇO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 

Setor responsável por estabelecer critérios e procedimentos a serem adotados quando da ocorrência 

de acidentes de trabalho com os colaboradores do Hospital de Campanha. Ademais, visa à preservação 

da integridade física e mental dos empregados, por meio de ações integradas das áreas de Segurança, 

Saúde e assegura o treinamento técnico e de segurança a todo empregado, antes de assumir suas 

funções. 

 

d.7) SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 

Setor responsável por pacientes críticos e em cuidados intermediários, internados em unidades de 

terapia intensiva e enfermarias, ofertando terapias respiratórias, motoras e de reabilitação aos 

pacientes em tratamento da COVID -19. 

 

d.8) SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA 

Setor responsável que tem como objetivo avaliar os pacientes com suspeita de disfagia orofaríngea, 

internados nas unidades de terapia intensiva e enfermarias do Hospital de Campanha do PM/DF; atua 
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na realização de testes de deglutição, liberação de consistências de dietas, preparo de extubação entre 

outros processo assistências, relacionados ao tratamento dos pacientes de COVID-19. 

 

d.9) SERVIÇO DE NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUÇÃO 

Setor responsável pela promoção, manutenção e recuperação do estado nutricional e auxílio na 

recuperação do estado geral dos pacientes COVID-19 internados no Hospital de Campanha PMDF, 

realiza avaliação diária dos pacientes para prescrição de dietas, acompanhamento nutricional 

individualizado e fiscalização da nutrição de produção. 

 

d.10) SERVIÇO DE ODONTOLOGIA 

Setor responsável por promover a saúde bucal do paciente, destacando princípios norteadores como: 

prevenção, profilaxia, redução das taxas de infecção e diagnóstico de lesões bucal, nos pacientes 

internados da unidade intensiva e enfermaria do Hospital de Campanha PMDF 

 

d.11) SERVIÇO DE PSICOLOGIA 

Setor responsável pela admissão, acolhimento e avaliação de demanda do paciente em estado 

consciente e vigil por meio de ronda hospitalar, busca ativa em sistema de informações (prontuário 

eletrônico) participação das visitas multidisciplinares, e apontamentos da equipe multiprofissional. 

Ademais, intervenções em crise, se necessário, informações de como participar positivamente do 

tratamento; observar e avaliar a elaboração psíquica do paciente; apresentação do setor e 

funcionamento da assistência multidisciplinar no Hospital de Campanha da PM. 

 

d.12) SERVIÇO DE ROUPARIA 

Setor responsável pela distribuição diária dos conjuntos privativos e EPI’s a todos os colaboradores no 

ato de chegada ao plantão, bem como responsável pelo abastecimento e distribuição dos enxovais 

limpos aos setores assistenciais. 

 

2.6) Comissões e seus integrantes:  

• Comissão de Controle de Infecção Hospitalar:  

A CCIH tem por finalidade o desenvolvimento do programa de controle de infecções hospitalares, 

considera-se programa de controle de infecções hospitalares o conjunto de ações desenvolvidas 
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deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade 

das infecções hospitalares. 

No Hospital de Campanha Centro Médico da Polícia Militar/DF, foi constituída em 01/08/2020, a 

citada Comissão, sendo composta pelos seguintes membros Consultores, conforme os Anexos 18 

e 19: 

✓ Ana Paula Marques Pereira Silva– Diretora Geral 

✓ Dr. Jair Rodrigues Trindade Junior– Diretor Clínico  

✓ Paulo Roberto Mendes Bezerra – Enfermeiro – Coordenador do CME 

✓ Mayara Pedrosa de Carvalho Fontes – Enfermeira – Coordenadora de 

Enfermagem 

✓ Maria Charlene Batista de Andrade – Coordenadora de Enfermagem 

✓ Erika Tomaz Bastos – Farmacêutica 

✓ Dr. Fábio Ferreira Amorim – Coordenador da Equipe Médica Intensiva  

✓ Macionil Silva Junior – Biomédico – Representante da Microbiologia  

Membros Executores do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar - SCIH: 

✓ Dr. Gilberto Nogueira – Médico Infectologista – Coordenador do SCIH 

✓ Dr. Fernando Cerqueira – Médico Infectologista 

✓ Nathália Gomes de Lucena – Enfermeira SCIH 

 

• Núcleo de Segurança do Paciente:  

O Núcleo de Segurança do Paciente tem por finalidade reduzir eventos adversos assistenciais ao 

mínimo aceitável, através da padronização de processos, gestão de riscos institucionais e 

promoção de ações voltadas para a segurança do paciente, a fim de garantir a qualidade 

assistencial.  

No Hospital de Campanha Centro Médico da Polícia Militar/DF, foi constituído em 01/08/2020, o 

citado Núcleo, composto pelos seguintes membros, conforme anexos 20 e 21: 

✓ Ana Paula Marques Pereira Silva – Presidente 

✓  Mayara Pedrosa de Carvalho Fontes – Vice-Presidente  

✓ Erika Tomaz Bastos– Aux. Diretoria – Secretária  

✓ Maria Charlene Batista de Andrade – Membro 

✓ Paulo Roberto Mendes Bezerra – Membro 
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✓ Nathália Gomes de Lucena – Membro 

✓ Suêlania Maria – Membro; 

✓ Yole Cristina Neves - Membro; 

✓ Ligia Fonseca Bias - Membro; 

✓ Debora Kelly - Membro; 

✓ Cleide Souza- Membro; 

✓ Adriana Ferreira; 

✓ Ionara Cruz - Membro 

✓ Tesla Lopes - Membro 

 

• Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde 

O Hospital de Campanha Centro Médico da Polícia Militar/DF buscar uniformizar as ações 

referentes ao manejo dos Resíduos de Serviços de Saúde no âmbito interno e externo, 

obedecendo às diretrizes constantes na legislação vigente, controlando os fatores de riscos de 

importância para a saúde pública e meio ambiente. 

Dessa forma, foi implementada a Comissão Composta pelos seguintes Membros, Anexos 22 e 23: 

✓ Ana Paula Marques Pereira Silva; 

✓ Erika Tomaz Basto – Membro;  

✓ Maria Charlene Batista de Andrade – Membro; 

✓ Mayara Pedrosa de Carvalho Fontes – Membro; 

✓ Nathália Gomes de Lucena – Membro; 

✓ Debora Kelly - Membro; 

✓ Raphael Ramon – Membro 

 

3) FLUXOS e PROCEDIMENTOS OPERACIONAL PADRÃO/POP 
Para entendimento do fluxo, segue a descrição dos itens solicitados:  

3.1) Definição de área limpa e área contaminada  

• Área Limpa ou não Critica: no Hospital de Campanha é classificado como área limpa ou não 

crítica, os ambientes assistenciais de saúde não ocupados por pacientes e onde não se 

realizam procedimentos de risco. As áreas são: vestiário, refeitório, áreas administrativas, 

almoxarifado, rouparia e arsenal 
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• Área contaminada ou crítica: no Hospital de Campanha são os ambientes onde existe risco 

aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos de risco, com ou sem 

pacientes ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos. As áreas são: unidade de terapia 

intensiva (UTI), unidade de diálise, unidade de internação, laboratório de análises clínicas, 

unidades de isolamento, central de material e esterilização (CME), serviço de nutrição e 

dietética (SND), farmácia e guarda roupa suja e expurgo. 

 

3.2) Descontaminação preventiva de agentes externos 

O processo de descontaminação se dá: 

• Área Limpa ou não Critica: nesta área a higienização está preconizada de forma concorrente, 

duas vezes por dia e limpeza terminal mensal ou sempre que necessária. 

• Área contaminada ou crítica: nesta área a higienização está preconizada de forma 

concorrente, três vezes por dia e limpeza terminal semanal ou sempre que necessária. 

 

3.3) Fluxo inicial de recebimento de pacientes  

No Hospital de Campanha o processo de recebimento se dá inicialmente, por meio do aceite da 

Central de Regulação. Ao ser direcionado a esta Instituição de saúde o paciente dá entrada de 

Ambulância, e é recepcionado na portaria, que direciona à recepção geral de paciente (local este 

destinado exclusivamente a entrada de pacientes). 

A recepção recebe a ficha de encaminhamento, realiza internação do paciente no Sistema Hospitalar 

CPC e confirma a ocupação no leito no Sistema Trackcare. 

É gerado a pulseira de identificação com os seguintes descritores: nome completo, data de 

nascimento, leito e unidade. 

Os padioleiros são acionados e imediatamente, o paciente é conduzido para a Unidade/Leito de 

destino pela equipe do SAMU e Equipe Interna do Hospital. 

  

3.4) Caminho interno do paciente 

No Hospital de Campanha para que não haja cruzamento de serviços internos e de pacientes, foi 

destinada a recepção exclusiva para admissão inicial de todos os pacientes, sendo direcionado para 

UTI Térreo através de corredor exclusivo, e para o primeiro pavimento acesso por meio de elevador 
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exclusivo. Desta forma, o caminho interno percorrido pelos pacientes tem por finalidade evitar 

contaminação cruzada. 

 

3.5) Fluxo de entrada de veículos de serviço/entregas  

O Hospital de Campanha possui diversos prestadores de serviços, que diariamente necessitam ter 

acesso a esta Instituição. Dessa forma, para que não haja cruzamento de fluxo e risco de contaminação 

cruzada, foi definido acesso exclusivo para carga e descarga e remoções. 

• Entrada 1 – Necrotério: 

O Hospital de Campanha possui entrada exclusiva para as remoções de corpos no necrotério. 

Ao chegar ao Hospital a funerária apresenta ordem de liberação ou cópia da Declaração de 

Óbito/DO, do falecido, sendo registrado na portaria e direcionado para a entrada 1, exclusiva 

para esse fim. Os padioleiros recebem a documentação e acionam o Serviço Social para 

procedem a conferência e a liberação da remoção. 

 

• Entrada 2 – Serviço Terceirizado/Entregas de Compras: 

Ao chegar ao Hospital, o veículo desses serviços é recepcionado pela portaria, registrado no 

livro de controle de acesso e direcionado a entrada da lateral 3, exclusiva para essa finalidade, 

sendo para as seguintes entregas:  

✓ Enxoval limpo; 

✓ Material esterilizado; 

✓ Material médico hospitalar e insumos diversos; 

✓ Medicamentos; 

✓ Material de Expediente e  

✓ EPI’s; 

 

• Entrada 3 – Carga e descarga do serviço de nutrição e dietética de produção: 

Exclusiva para carga e descarga do serviço de nutrição e dietética de produção; onde são 

realizadas entregas: 

✓  Gêneros alimentícios, 

✓ Carnes diversas,  

✓ Hortifruti e  

mailto:asaudem@outlook.com


 

        ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO 

AE SPO CONJUNTO 4 CENTRO MÉDICO POLÍCIA MILITAR DO DF – Bairro – Setor Policial Sul, CEP: 70.610-212 – Brasília                         

(61) 3142.0212 I asaudem@outlook.com 

24 
 

✓ Dietas industrializadas.  

 

3.6) Rotinas de recebimento de insumos / mercadorias 

O Setor de Compras realiza as cotações, autoriza a ordem de fornecimento e aprova a compra. O 

fornecedor realiza a entrega de insumos e mercadorias adquiridas com apresentação de nota fiscal. O 

Setor de Almoxarifado ou Farmácia, recebe a nota fiscal e procede com a conferência 

manual/contagem de item a item. Após validação dos itens relacionados na nota, procede-se o 

lançamento da nota fiscal e respectivos itens no sistema hospitalar CPC, que gera registro de estoque 

para fins de relatórios de entradas de mercadorias, além de lançamentos de notas fiscais para o 

financeiro. Este processo permite controle absoluto do estoque dos insumos, mercadorias e 

medicamentos adquiridos para prestação de assistência no Centro Médico da PM/DF. 

 

3.7) Rotinas de segurança no portão de entrada para identificação de acesso  

O Hospital de Campanha preza pelo controle e registro de todos profissionais, familiares e 

prestadores de serviço que acessam o hospital, realizando registro na entrada em livro de 

protocolo, para garantir o controle de acesso, a rastreabilidade e a segurança, além da medição 

de temperatura de todos as pessoas que entram no hospital. Assim a rotina de segurança é: 

✓ Registrar a entrada de ambulâncias, contendo nome do motorista, placa do veículo, 

horário de entrada e saída; 

✓ Aferição de temperatura corporal de todas as pessoas antes de entrar no hospital, 

impossibilitando a entrada daqueles com temperatura acima do permitido, para a 

proteção de todos; 

✓ A chegada de familiares: comunica-se ao Serviço Social e áreas responsáveis, para a 

liberação da entrada; 

✓ Liberação de funcionários e prestadores de serviços, apenas nos horários permitidos, 

para evitar aglomeração; 

✓ A chegada de imprensa, comunicar a direção para a liberação ou não; 

✓ A saída de colaboradores, não é permitida a saída do hospital portando conjuntos 

privativos, ou materiais hospitalares. 
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4) PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADÃO – POP (anexados ao final do Relatório) 

 

Seguem anexos os Procedimento Operacionais Padrão que subsidiam a área assistencial, 

administrativa e operacional do Hospital de Campanha Centro Médico da Polícia Militar/DF.  

 

5) DADOS E ESTATÍSTICAS  
 

As coletas dos estatísticos do Contrato nº 104/2020, firmado entre a Secretaria Estado da Saúde e a 

Associação Saúde em Movimento, cujo rol são: 1) LEITOS PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO DA SES) 2)  

SATISFAÇÃO DOS FAMILIARES DE PACIENTES DO HOSPITAL; 3) SATISFAÇÃO DOS PACIENTES; 4) 

OUVIDORIA; 5) DENSIDADE DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO 

CENTRAL (IAVC); 6) TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR  e 7) MÉDIA DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR, se 

dará a partir de 01ª ao dia  31/08/2020, se mantendo continua, durante todos os meses de execução 

do contrato. 

Em relação ao presente Relatório refere-se, somente, às informações relativas ao Marco Zero, ou seja, 

ao processo de implantação das ações a serem executas. 

 

5.1) Relatório de admissões e alta de pacientes 

O relatório de admissão diz respeito à entrada do paciente neste serviço de saúde para ocupar um 

leito com a finalidade de se submeter a tratamento da COVID-19, seja na unidade de tratamento 

intensiva ou na enfermaria, assim, sendo será enviado mensalmente para apreciação dessa pasta. 

 

De outra parte, relatório de alta refere-se ao encerramento da assistência prestada ao paciente no 

Hospital de Campanha do Centro Médico da Polícia Militar/DF, de igual forma será enviado 

mensalmente para apreciação. 

 

5.2) Relatório de tempo médio de permanência  

Com efeito, será enviado mensalmente para apreciação. 

 

5.3) Relatório de bloqueio de leitos 

Registre-se que esta Organização Social está entregando o total de leitos pactuados. Contudo, se no 

decorre da execução houver bloqueio de leitos, em função estrutural, de dimensionamento de equipe 

ou material, será comunicado imediatamente a Central de Regulação de Leitos, aos Executores de 
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Contrato e a SES/DF, Todavia, o intuído e o empenho desta Instituição serão em disponibilizar em 

100% dos leitos. 

 

5.4) Relatório de Manutenção de Equipamentos e bens 

O Hospital de Campanha do Centro Médico da Polícia Militar/DF ao implantar o sistema de 

manutenção de equipamentos hospitalares, entende necessário considerar a importância do serviço a 

ser executado e principalmente a forma de gerenciar a realização desse serviço; pois é preciso 

conhecer o nível de importância do equipamento nos procedimentos clínicos ou nas atividades de 

suporte (apoio) a tais procedimentos. 

Assim, considerando o exposto, esclarecemos que os equipamentos médicos hospitalares, 

administrados pela Empresa ORBIS ENGENHARIACLÍNICA são todos novos, assim, não constará 

relatório preventivo. Para tanto, nos Anexos de 24 a 32 estão elencadas a documentação referente ao 

planejamento e execução das atividades da aludida empresa, na implantação do Hospital de 

Campanha. 

 

Por fim, no Anexo 33, está elencados os equipamentos considerados bens duráveis, localizados no 

Hospital de Campanha do Centro Médico da Polícia Militar/DF. 

  

5.5) Índice de infecção Hospitalar  

Com embasamento nos Critérios Diagnósticos de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, 

publicado em 2017 pela ANVISA, e reiterado na NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES Nº 03/2019, o Serviço 

de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do Hospital de Campanha irá monitora desde a inauguração 

todos os paciente de forma continua, e caso haja evidencias de infecção hospitalar será prontamente 

notificado aos órgãos de controle, conforme pactuado Instrumento de Contrato.  

 

A Associação Saúde em Movimento – ASM, presa pelo processo de qualidade assistencial, desta forma 

por meio do controle de infecção e da governança clínica será aplicado instrumento de trabalho para 

nortear a assistência, sendo eles:  bundle de prevenção de infecção da corrente sanguínea associada 

ao cateter vascular, infecção do trato urinário e  prevenção e diminuição da incidência da pneumonia 

associada à ventilação mecânica, além do monitoramento e controle da troca de dispositivos 

invasivos, bem como higienização das mãos. 
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5.6) Índice de Mortalidade 

Serão contabilizados todos os óbitos ocorridos nesta Instituição e os mesmos serão analisados pela 

Comissão de Óbito, para dar legitimidade à análise, e mensalmente o relatório com índice ser enviado 

para apreciação. 

 

5.7) Relatório de compras de matérias e medicamentos com custo médio  

Apresenta-se o Relatório com a relação de compras de: medicamentos e insumos para a estruturação 

inicial do Hospital de Campanha, Anexos 34 

 

5.8) Índice de Satisfação do Cliente (Conforme contrato) 

Preliminarmente, informa-se que esse item está previsto no Indicador 2, cuja Meta: Garantir a 

satisfação dos responsáveis e familiares maior que 75%, do Contrato nº 104/2020, fls. 31. 

Dessa forma, a partir do dia 1º/08/2020, o Setor de Humanização será responsável em aplicar a 

pesquisa de satisfação junto aos familiares. E mensalmente serão compilados os dados para enviar 

para apreciação dessa pasta. 

 

5.9) Índice resolutividade Ouvidoria 

Registre-se que esse item está previsto no Indicador 4, cuja Meta: Dar encaminhamento adequado a 

80% das manifestações apresentadas, do Contrato nº 104/2020, fls. 31. 

Com efeito, este Hospital receberá do Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal, denúncia, 

manifestação, críticas de familiares dos pacientes. 

A Ouvidoria é um canal de comunicação imparcial e democrático constitui-se em efetiva ferramenta 

de gestão que contribuirá através de informações para que o Hospital de Campanha da Polícia 

Militar/DF possa realizar melhorias dos processos de trabalho.  

 

O fluxo será: a Ouvidoria receberá e analisará as demandas, recomendando medidas possíveis para a 

solução ou prevenção das falhas, junto com manifestação formal ou documentação que subsidie a 

resposta ao reclamante, em no máximo 05 (cinco) dias a manifestação deste Hospital será enviada ao 

órgão que direcionou a denúncia. 

 

 RELATÓRIOS 

Os Relatórios de Implantação Operacionais são:   

• Dimensionamento da Equipe – Relação de Ativados contratados pelo RH, em regime 

CLT,  Anexo 35; 

mailto:asaudem@outlook.com


 

        ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO 

AE SPO CONJUNTO 4 CENTRO MÉDICO POLÍCIA MILITAR DO DF – Bairro – Setor Policial Sul, CEP: 70.610-212 – Brasília                         

(61) 3142.0212 I asaudem@outlook.com 

28 
 

• Contrato Terceirizados- Pessoas Jurídicas, Anexo 36. 

 

 

CONCLUSÃO 

Considerando a implantação Hospital de Campanha do Centro Médico da Polícia Militar/DF no 

dia 15/07/2020, e inicio das atividades assistenciais em 01/08/2020 os dados apresentados 

neste relatório inicial, correspondem a comprovação da organização e estruturação do espaço 

físico, preparado para prover a assistência multidisciplinar contínua para enfrentamento da 

COVID-19.  

Brasília, 03 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enfª Ana Paula Marques Pereira Silva 

Diretora Geral Assistencial 
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