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1. A ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO 

 

É uma organização social, fundada para oferecer gestão de saúde em todo o ter- 

ritório nacional, com sede na capital baiana. Contamos com uma equipe técnica qualifica- 

da, estrutura moderna, tecnologia e gestão competente, através de contratos firmados com 

o poder público. A ASM – Associação Saúde em Movimento – tem como atividade principal 

a Gestão de Saúde, bem como fornecimento de mão de obra qualificada na área de saúde 

e administração de serviços médicos. Nossas atividades englobam atenção hospitalar, 

médica ambulatorial, pronto-socorro, atendimentos de urgências e emergências e demais 

atividades relacionadas à saúde, cuja visão ser preferência e referência na gestão de saúde 

e prestar atendimento eficaz e ético nas nossas relações e ações. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O presente instrumento constitui na realização do Diagnóstico situacional da 

Policlínica Dr. Francisco Martins da Silva, realizado de 26 a 31 de Agosto de 2020, em 

consequência de avaliar as condições da unidade para inicio da gestão compartilhada, uma 

parceria realizada através de processo licitatório da Organização de Serviço social, 

Associação Saúde em Movimento e a Secretaria Municipal de Saúde. 

Entende-se por diagnóstico situacional o resultado de um processo de coleta e 

análise dos dados colhidos no local onde deseja realizá-lo. Dados estes oriundos da 

participação dos profissionais de ambas as partes, sendo considerada uma importante fer- 

ramenta de gestão, no contexto de pesquisar as condições de saúde, risco as quais a po- 

pulação está exposta, para programar e planejar ações. 

mailto:asaudem@outlook.com
mailto:asaudem@outlook.com
mailto:asaudem@outlook.com
mailto:asaudem@outlook.com
https://www.asaudem.org/
https://www.asaudem.org/
https://www.asaudem.org/


ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO 

Av. Tancredo Neves, 620 - Caminho das Árvores, Edifício Empresarial Mundo Plaza, sala 2701-2705 l CEP 41.820-020 - 

Salvador/BA (71) 3034.0103 I asaudem@outlook.com 

Página 5 de 40 

                                    

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

Realizar diagnóstico situacional da Policlínica Dr Francisco Martins na Silva do período de 

26 a 31 de Agosto de 2020 e implementação de processos e fluxos assistenciais e de 

gestão. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

Compreender a estrutura, fluxos de atendimento e oferta de serviços da 

policlínica Dr Francisco Martins da Silva; 
 

Propor melhorias na oferta do serviço através de fluxos de atendimento, com 

base nos dados coletados. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

O diagnóstico situacional é uma ferramenta utilizada para auxiliar na detecção de 

problemas, a conhecer organização dos serviço e as suas necessidades sociais e de saúde, 

logo é uma ferramenta importante para o levantamento de problemas, que por sua vez 

fundamenta o planejamento estratégico situacional que permite desenvolver ações de 

saúde efetivas. 

A estrutura física, recursos humanos, organização inadequada do serviço da 

Policlínica demonstra um ambiente desfavorável tanto para os usuários quanto para os 

profissionais, apresentando-se um ambiente de stress que desfavorece a qualidade do 

serviço. Logo se faz necessário a reorganização do serviço com implementação de 

estratégias que venham a contribuir em melhorias para o mesmo.
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5. METODOLOGIA 

 

A proposta metodológica para a construção deste intrumento, contitui-se em uma 

pesquisa de campo qualitativa e exploratória, possuindo um local de estudo que nesse caso 

é uma unidade de saúde de um município específico, para uma avaliação profunda e 

exaustiva de um objeto, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. 

5.1. Local de Estudo 

 

A Policlínica da Rua Nova Francisco Martins Da Silva, é um estabelecimento de 

saúde do tipo Policlínica que executa serviços ambulatoriais e de urgência,  localizada na  

Rua Cordeiro de Farias, número 136, no bairro Rua Nova da cidade Feira de Santana – BA, 

possuindo número do CNES 2505606. 

 

5.2. Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi realizada em Agosto de 2020, nas instalações da Políniclica Dr 

Francisco Martins da Silva, através de entrevistas com funcionários da unidade, avaliação 

observacional e aplicaçao de Check-List  de análise da unidade. Sendo elaborado um   

relatório pela Organização Social Associação Saúde em Movimento, sob o comanda do 

Enfermeiro Raphael Costa.  

 

6. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA POLICLÍNICA DR FRANCISCO MARTINS DA 

SILVA 

 

A Policlínica Dr Francisco Martins da Silva, endereçado na Rua do Cordeiro Farias, 

nº 136, bairro Rua Nova, cidade de Feira de Santana, estado da Bahia, faz parte das 06 

policlínicas  presentes no municipio que são localizadas estrategicamente para atender a 

demanda da média complexidade.  
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Figura 01 e 02. Fachada da Policlínica Dr Francisco Martins da Silva 

 

 

       

Figura 03 e 04 . Região onde está Localizada a Policlínica Dr Francisco Martins da 
Silva no Barro Rua Nova em Feira de Santana  

 

 

Feira de Santana é um município brasileiro no interior do estado da Bahia, Região 

Nordeste do país. É a cidade-sede da Região Metropolitana de Feira de Santana e 

encontra-se localizada no centro-norte baiano, a 108 quilômetros da capital estadual, com 

a qual se liga através da BR-324. Sua população foi estimada em 619.609 habitantes, 

conforme dados do IBGE de 2020. Possui densidade demográfica de 475 hab. por km². O 

mailto:asaudem@outlook.com
mailto:asaudem@outlook.com
mailto:asaudem@outlook.com
mailto:asaudem@outlook.com


ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO 

Av. Tancredo Neves, 620 - Caminho das Árvores, Edifício Empresarial Mundo Plaza, sala 2701-2705 l CEP 41.820-020 - 

Salvador/BA (71) 3034.0103 I asaudem@outlook.com 

Página 8 de 40 

                                

 

município é o segundo maior centro urbano da Bahia, o maior do interior do Norte-Nordeste 

e um dos mais importantes do país. Feira de Santana é dividida em bairros, sub-bairros e 

distritos. 

O bairro Rua Nova está entre os mais violentos da cidade, no ano de  2019 em todo 

o município foram registrados 332 homicídios e 14 latrocínios (roubos seguido de morte), 

totalizando 349 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), sendo que deste total 09 

ocorreram no bairro Rua Nova, sendo o 6º bairro com mais CVLIs na cidade.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE, a taxa de mortali- dade 

infantil média na cidade é de 14,67 óbitos para 1.000 nascidos vivos. As internações devido 

a diarreias são de 0,1 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os municí- pios do 

estado, fica nas posições 214 de 417 e 382 de 417, respectivamente. Quando com parado a 

cidades do Brasil todo, essas posições são de 1988 de 4734 e 731 de 5570, res- 

pectivamente. 

As Policlínicas são Unidades de Pronto Atendimento e fazem atendimento de 

especialidades ambulatoriais.  De acordo com a portaria nº 2048/GM de 05 de novembro de 

2002, as policlínicas são estruturas de complexidade intermediária entre as unidades básicas 

de saúde e unidades de saúde da família e as unidades hospitalares de atendimento às 

urgências e emergências, com importante potencial de complacência da enorme demanda 

que hoje se dirige aos pronto socorros, além do papel ordenador dos fluxos da urgência. 

 A Policlínica Dr Francisco Martins da Silva realiza atendimento ambulatorial com 

médicos de especialidades diferentes de segunda a sexta-feira. As consultas são feitas 

através de um agendamento prévio, que deve ser realizado pela Secretaria de Saúde via 

Central de Marcação. Alguns atendimentos constumam ser encaixados em caso de pacientes 

agendados faltarem. Segue abaixo no Quadro 01 as especialidade, o nome dos profissionais 

que  atendem e a média de atendimento mensal realizados até o momento:   

Quadro 01 -  Relação de Especidalidade, profissionais e média de atendimento mensal 

da policlínica Dr Francisco  

 

Especialidade Profissional Média de Atendimento Mensal 

Urologista Dr José Roberto  100 
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Cirurgia / Pequenos 

Procedimentos 

Dr Tales 40 

Cardiologista Dr Igor 100 

Endocrinologista Dr Nara 100 

Ginecologista Dr Almira 120 

Gastrologista Dr Keilon  100 

Pré-Natal de Alto Risco Dra Manuela 40 

 

Além do atendimento ambulatorial, a presente policlínica funciona 24 horas todos os 

dias da semana para atendimentos de urgência e emergência. Ficando dois médicos clinicos 

geral durante todo o período de plantão, para atender aos usuários do SUS portadores de 

quadro clínico agudo, diminuindo a sobrecarga dos hospitais e outras unidades de urgência / 

emergência do município.  
 

6.1 Fachada, garagem e área externa:  A área externa é composta de espaço para 

estacionamento de carro sem demarcação, área para armazenamento de resíduos sem 

cobertura ou proteção, área de espera, entrada principal e  passagem lateral para acesso a 

policlínica. Obs: Na área externa pode ser observado locais de infiltração, uma rachadura na 

parede lateral que pode comprometer a estrutura da unidade, piso quebrado e falta de 

recursos de segurança.  
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Figura 05, 06, 07 e 08 - Vista da área externa Policlínica Dr Francisco Martins da Silva no 

Barro Rua Nova em Feira de Santana – Ba.   

 

6.2 Recepção: espaço destinado à recepção e direcionamento dos pacientes de acordo 

com a demanda. Dispõe de 01 balcão, 01 arquivo com 04 gavetas, 03 cadeiras para 

funcio- nários, 02 computadores, 01 televisão de parede, 01 bebedeuro, 20 cadeiras 

de plasticos.  
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Figura 09 e 10 . Vista interna e externa da recepção da Policlínica Dr Francisco Martins 

da Silva no Barro Rua Nova em Feira de Santana – Ba.   

 

6.3 Sala da Gerencia – Espaço contendo um computador com defeito, 01 arquivo com 

quatro gavetas, 01 aparelho de ar-condicionado com defeito, um armário de duas portas, 

3 meses de escritório, 03 cadeiras e 01 aparelho de telefone com fax.   

 

 

Figura 11 e 12 . Vista da  sala da gerência da Policlínica Dr Francisco Martins da Silva 
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no Barro Rua Nova em Feira de Santana – Ba.   

 

6.3. Farmácia: Dispensação de medicamentos não possui um controle específico. Existe 

uma farmácia Satélite com 02 armários de aço para armazenar medicamentos e 

pensos e a chave fica com a enfermeira de plantão. Há um outro espaço de guarda 

de medimentos e materiais médico-hospitalar, porém esse mesmo espaço é 

utilizado para armazenamento de material de limpeza, impressos e descartaveis. A 

unidade não possui auxiliar de farmacia e nem farmacêutico.  

          

Figura 15 e 16 . Farmacia da Policlínica Dr Francisco Martins da Silva no Barro Rua 

Nova em Feira de Santana – Ba.   
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Figura 15 e 16. Farmacia da Policlínica Dr Francisco Martins da Silva no Barro Rua 

Nova em Feira de Santana – Ba.   

6.4. Consultorio 01 : Local destinado provisoriamente como leito de isolamento. Tem um 

banheiro sem chuveiro. Tem 02 macas fixas, 01 biombo, 01 cilindro de oxigenio, 01 

oximetro de pulso, uma mesa e uma lixeira.  

                

 

Figura 16 e 17 . Consultorio 01 da Policlínica Dr Francisco Martins. 

mailto:asaudem@outlook.com
mailto:asaudem@outlook.com
mailto:asaudem@outlook.com
mailto:asaudem@outlook.com


ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO 

Av. Tancredo Neves, 620 - Caminho das Árvores, Edifício Empresarial Mundo Plaza, sala 2701-2705 l CEP 41.820-020 - 

Salvador/BA (71) 3034.0103 I asaudem@outlook.com 

Página 14 de 40 

                                

 

 

Figura 18. Consultorio 01 da Policlínica Dr Francisco Martins. 

 

6.5. Consultorio 02: Setor destinado para atendimento médico, possui 01 mesa, 01 

cadeira, 01 computador, 01 maca, um negatoscópio e 01 ar-condicionado sem 

funcionar. Obs: uma das janelas está quebrada.  

            

Figura 19 e 20. Consultorio 02 da Policlínica Dr Francisco Martins  
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6.6. Consultorio 03: Setor que atualmente funciona como isolamento. Possui 01 mesa, 01 

cadeira, 01 maca e 01 poltrona.  

 

Figura 21. Consultorio 03 da Policlínica Dr Francisco Martins  

6.7. Consultorio 04: Setor destinado para atendimento médico, possui 01 mesa, 01 

cadeira, 01 computador, 01 maca danificada e 01 ar-condicionado funcionando com 

falhas. 
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Figura 22. Consultorio 04 da Policlínica Dr Francisco Martins. 

 

Obs: Atualmente, as consultas ambulatoriais ocorrem em apenas uma sala, devido à baixa 

demanda de marcação. Porém será necessário utilizar simultaneamente duas salas de 

atendimento de segunda a sexta-feira e uma sala extra em alguns turnos específicos.  

6.8. Sala de Classificação de Risco: A classificação de risco é uma ferramenta utilizada 

nos serviços de urgência e emergência, voltada para avaliar e identificar os pacientes 

que necessitam de atendimento prioritário, de acordo com a gravidade clínica, 

potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento. No momento da visita 

técnica a classificação está ocorrendo no mesmo ambiente do atendimento médico 

o que não é adequado e fere a privacidade do paciente.  A sala é ampla e  dispões 

de duas mesas computadores, balança, cadeiras e materiais de aferição de sinais 

vitais.  

6.9. Sala Administrativa: Setor destinado aos setores administrativos da unidade. Por 

possuir dois computadores e a unidade apresentar um quantativo insuficiente desses 

equipamentos profissionais médicos e enfermeiros utilizam a sala para realização de 

atividades envolvidas na assistencia como regulação, acesso a prontuário eletronico 

ou  impressão de documentos.  

 

6.10. Sala de Coleta de Exames: Local destinado a coleta de marial para biológico para 

exames laboratoriais. Este setor dispões de 01 geladeira, 02 mesas, 01 armário, uma 

cadeira de coleta e uma cadeira de plastico. Obs: Na unidade é só realizado a coleta 

e encaminhado para outro laboratório, na maioria das vezes para o laboratorio da 

Policlínica do Tomba.  
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Figura 23 e 24. Sala da Coleta de Exames da Policlínica Dr Francisco Martins. 

 

6.11. Auditório: Espaço amplo e pouco utilizado na unidade. Apresenta de iluminação 

precária, pontos de infiltração e cadeiras acolchoadas.  

 

           

Figura 25 e 26. Auditorio da Policlínica Dr Francisco Martins  
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6.12. Banheiros da recepção: São os únicos banheiros disponiveis para uso dos 

usuários.  

      

Figura 27 e 28. Banheiro da recepção da Policlínica Dr Francisco Martins  

6.13. Posto de Enfermagem: Area destinada à equipe de enfermagem para execução de 

atividades técnicas e administrativas relacionadas a assistencia a saúde. 
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Figura 29, 30, 31 e 32. Posto de Enfermagem da Policlínica Dr Francisco Martins  

 

6.14. Consultorio Odontologico: Local para atendimento do Dentista, tem um cadeita 

odontologica, um balcão, uma mesa, uma cadeira, um compressor e um raio-x. 

Segundo os profissinais que atendem no setor informaram o consultório atende as 

necessidades básicas para os principais procedimentos de demanda como extração 

simples, raspagem e restauração.  
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Figura 33 e 34. Consultório Odontológico da Policlínica Dr Francisco Martins 

 

6.15. Observação  Masculina: Destinado a observação de pacientes masculinos, em 

alguns momentos devido não conseguir transferencia para regulação pode funcionar 

como enfermaria. Não apresenta banheiro próprio (os paciente precisam utilizar da 

recepção).  Contém dois leitos, sendo que uma o colchão é de tamanho incompatível.  

 

6.16. ObservaçãoFeminina: Destinado a observação de pacientes feminino, em alguns 

momentos devido não conseguir transferencia para regulação pode funcionar como 

enfermaria. Não apresenta banheiro próprio (os paciente precisam utilizar da 

recepção).  Contém três leitos.  
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Figura 35. Observação Feminina da Policlínica Dr Francisco Martins 

 

6.17. Observação Infantil: : Destinado a observação de pacientes pediátricos, em alguns 

momentos devido não conseguir transferencia para regulação pode funcionar como 

enfermaria. Não apresenta banheiro próprio (os paciente precisam utilizar da 

recepção).  Contém dois leitos. 

 

Figura 36. Observação Feminina da Policlínica Dr Francisco Martins 
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6.18. Necrotério: Destinado a de permanência dos cadáveres para a realização da 

identificação e espera dos agentes funerários. Não dispõe de uma mesa adequada. 

 

                    

Figura 36. Necrotério da Policlínica Dr Francisco Martins 

 
6.19. Sala Vermelha: A sala vermelha é o local para atendimento ao paciente grave que 

deu entrada na unidade para estabilização e aguardar transferencia para unidade de 

atendimento específico. Segue a relação dos equipamentos necessários para 

funcionamento da mesma conforme Termo de Referencia e os disponiveis na 

unidade. 

Quadro 02 - Relação dos equipamentos necessários para funcionamento da Sala 

Vermelha conforme Termo de Referencia e os disponiveis na unidade. 

SALA DE URGÊNCIA QUANTITATIVO MÍNIMO  DISPONÍVEL 

Ressuscitador manual kit adulto 2 2 

Ressuscitador manual kit infantil e 
neonatal 

1 1 

Aspirador portátil 2 1 

Mesa de Mayo 2 1 

Biombo 2 1 

Bomba de infusão 6 0 

Desfibrilador/cardioversor com monitor 
multiparâmetro e marcapasso 

1 1 

mailto:asaudem@outlook.com
mailto:asaudem@outlook.com
mailto:asaudem@outlook.com
mailto:asaudem@outlook.com


ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO 

Av. Tancredo Neves, 620 - Caminho das Árvores, Edifício Empresarial Mundo Plaza, sala 2701-2705 l CEP 41.820-020 - 

Salvador/BA (71) 3034.0103 I asaudem@outlook.com 

Página 23 de 40 

                                

 

Carro de urgência 1 1 

Eletrocardiógrafo portátil 2 0 

Monitor cardíaco  3 parâmetros ( PN1, 
ECG e Oximetria) 

2 1 

Refletor parabólico de luz fria 1 0 

Ventilador de transporte eletrônico 
microprocessador adulto/infantil com 
traqueias adulto, infantil e neonatal 

2 1 

Cilindro de oxigênio portátil 2 6 

 
Obs: O Desfibrilador/cardioversor disponivel não possui monitor multiparâmetro e 

marcapasso 
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Figura 37,38 e 39. Sala Vermelha da Policlínica Dr Francisco Martins 

 

 

6.20. Sala de Nebulização: Área destinalidade a procedimentos de Nebulização. Possui 

pontos de oxigenio, cadeiros e 01 balcão com pia.  
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Figura 40 e 41. Sala de Nebulização da Policlínica Dr Francisco Martins 

 

6.21. Central de Material Esterelizado: Unidade de apoio técnico a todas as áreas 

assistenciais, responsável por tarefas como processamento, limpeza, preparo, 

esterilização, estocagem e distribuição dos artigos médico-hospitalres. Esse setor 

da policlínica está necessitando de adequação e melhoria do serviço no contexto de 

material de uso diário insuficiente como por exemplo de  instrumentais cirurgico, 

adequação da estrutura física e fluxo de funcionamento, bem como local adequado 

para armazenamento. 

              

Figura 42 e 43. CME da Policlínica Dr Francisco Martins 

 

6.22. Conforto de Médicos e Enfermeiros: Espaço pequeno, pouco iluminado, com 

pontos de infiltração, ar-condicionado com falhas de funcionamente.  É utilizado para 

repouso e bem estar dos profissionais enfermeiros e médicos, em horário 

estabelecido e adequado de forma que não traga prejuízos a assistência em saúde.  

 

6.23. Conforto de Técnicos de Enfermagem: Local pequeno, com pontos de infiltração 

e pouca iluminação. É utilizado para repouso e bem estar dos profissionais técnicos 
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de enfermagem, em horário estabelecido e adequado de forma que não traga 

prejuízos a assistência em saúde.  

 

 

Figura 44. Conforto Técnico de Enfermagem da Policlínica Dr Francisco Martins 

 

6.24. Armários dos funcionários: Local para guardar os pertences dos colaboradores 

que fica localizado no corredor.  

               

Figura 45, 46 e 47. Armários para funcionários da Policlínica Dr Francisco Martins 

6.25. Copa / Cozinha: Local com pouco conforto para equipe, com mesas e cadeiras 

insuficientes, tem 01 geladeira, 01 fogão, 01 pia e 01 bebedouro.  

 

6.26. Quarda de Prontuarios / SAME: Local inadequado. Faltam prateleiras e caixas 
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arquivo. Os prontuários ficam jogados com risco de serem danificados. 

 

Figura 48. SAME da Policlínica Dr Francisco Martins 

 

6.27. Central de Gases Medicinais: Não possui ponto de ar comprimido. Possui  cilindros 

de oxigenio de 10m³ e 01 m³ que são trocados de acordo com a demanda.  

 

6.28. Área externa do fundo: Aréa pouco utilizada e com aspecto de abandonada. 
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Figura 49 e 50.  Área externa do fundo da Policlínica Dr Francisco Martins 

 

6.29. Regulação: A Política Nacional de Regulação, instituída pela Portaria GM/MS nº 

1.559/2008, está organizada em três dimensões integradas entre si: Regulação de 

Sistemas de Saúde, Regulação da Atenção à Saúde e Regulação do Acesso à Assis- 

tência, que devem ser desenvolvidas de forma dinâmica e integrada, com o objetivo 

de apoiar a organização do sistema de saúde brasileiro, otimizar os recursos disponí- 

veis, qualificar a atenção e o acesso da população às ações e aos serviços de saúde. 

Este setor dento da Policlinica Dr Francisco Martins da Silva, não tem sala especifica 

para funcionamento e não conta com a presença de Assistente Social,a enfermeira 

assitencial plantonista que realiza essa atividade. 

 

6.30. Antigo Conforto Motorista: Local pouco utilizado durante o dia, principalmente por 

estar em situação precária. A noite é utilizado para descanso da equipe de 

Higienização e Portaria.  

 

 

Figura 51.  Antigo conforto do motorista da Policlínica Dr Francisco Martins 
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7. Importância e Justificativa de listar problemas e propor melhorias 

 

No que se refere a qualidade na área de saúde pública, esse ainda é um movimento 

iniciante no Brasil. Os recursos são insuficientes para investimentos e melhorias, mas 

também falta  eficácia e efetividade, efêmero acolhimento dos usuários, baixo impacto das 

ações de saúde sobre os problemas da população,designam ainda problemas notórios. 

Vem a ser excepcionalmente necessário e urgente apontar possibilidades de mediações 

nesta contexto. Não basta melhorar o financiamento na saúde, é necessário fazer correções 

nos procedimentos organizacionais para minimizar custos, eliminar desperdícios, 

retrabalho, e reduzir a variedade nos processos de trabalho, sendo assim devemos 

compreender que para mover a administração pública é necessário o bom aproveitamento 

do orçamento. 

8. Problemas encontrados na Policlínica Dr Francisco Martins da Silva 

 

• Instalações físicas precárias, iluminação prejudicada, problemas sérios de infiltração 

e rachadura na estrutura; 

• Desconformidade do plano de gerenciamento de resíduos. A policlínica Dr Francisco 

Martins da Silva  acondiciona seus resíduos em bombonas e a uma empresa faz a 

coleta, porém o local é inadequado; 

• Não possui comissão interna de prevenção de acidentes, uma vez que essa comissão 

é regulamentada pela norma nº 05, aprova- da pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho 

de 1978, e atualizada pela Portaria SIT nº 247, de 12 de julho de 2011, do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), comissão paritária constituída por representantes dos 

empregados (eleitos) e dos empregadores (designados), que atuam na promoção da 

segurança e saúde de todos os trabalhadores; 

• Inexistência da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar,levando em conta as 

de- terminações da Lei nº 9431 de 6 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a 

obrigatorieda- de da manutenção pelos hospitais do país, de Programa de Controle 

de Infecções Hospitalares, o Hospital Municipal de Mundo Novo não contem a 
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comissão, nem plano de gerenciamento sobre o tema citado; 

• Apesar de não  ser obrigatório a implantação do Núcleo de vigilância epidemiológica, 

compreende-se a necessidade e importância do mesmo, sendo que a Policlínica Dr 

Francisco Martins não contempla deste de acordo com a Portaria Conjunta nº 

20/SAS/SVS/MS, de 25 de maio de 2005, que estabelece que todas as Autorizações 

de Internação Hospita- lar (AIH) com Classificação Internacional de Doenças (CID) 

referente à doença de notificação compulsória sejam avaliadas pela equipe de 

vigilância epidemiológica, neste caso o núcleo, em âmbito hospitalar ou, em sua 

ausência, o serviço fica por conta da Secretaria Municipal ou da Estadual de Saúde; 

• No que se refere á segurança do paciente a policlínica, não dispõe de um plano para 

esse tema relevante em consonância com a Portaria nº 529/GM/MS, de 01 de abril 

de 2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP); 

• Ausência do Profissional Farmaceutico, auxiliares de farmacia e Comissão de 

Farmácia; 

• Insuficiencia da quantidade de consultórios de atendimento ambulariais para a 

demanda proposta de atendimento das especialidades que estão como exigência no 

TERMO DE REFERÊNCIA; 

• Ausencia de Banheiro com chuveiro para pacientes na área de observação masculina, 

feminina e infantil; 

• Não há Protocolos Clínicos disponiveis e de fácil a cesso a equipe; 

• Central de Material Esterializado não apresenta fluxo adequado e não se adequa na 

RESOLUÇÃO - RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012 que dispõe sobre requisitos 

de boas práticas para o processamento de produtos para saúde; 

• Não possui Comissão de Ética em Enfermagem e Comissão de Ética Médica; 

• Faltam equipamentos necessários para assistencia asaúde qualificada, sobretudo na 

sala vermelha; 

• A sala de sutura e sala para pequenos procedimentos é a mesma, o que aumenta o 

risco de infecção e impossibilita as atividades de pequenas cirurgias ambulatoriais em 

horarios que seja necessario realizar suturas de pacientes que deram entrada na 

emergencia; 
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• Falta de informatização adequada na unidade que atendam as todas as atividades 

desenvolvida na mesma; 

• A maioria dos aparelhos de ar-condiconado não funcionam adequadamente; 

•  Falta treinamento sitemáico da equipe e implementação de protocolos para 

padronizar os atendimentos e qualificar a assistencia aos usuários. 

 

METAS QUALITATIVAS - Período 26/08/2020 a 31/08/2020 

 

1.1: Produção de Exames Laboratoriais  

 

O Posto de coleta/ Laboratório da Policlinica, realiza coleta de exames e entrega de 

resultados, o processamento das amostras, conforme fluxo pré-existente, tinha como 

fluxo a Policlinica de Tomba. Os registros desse periodo eram realizados em livro ata – 

cópia em anexo, comprovando os exames coletados/realizados: 39 coletas no período 

26/08/2020 a 31/08/2020, equivalente a 1,56%. No periodo mencionado, não houve 

nenhuma solicitação de exame não atendida, desta foram, ressaltamos o deferimento da 

meta por falta de demanda compativel ao percentual esperado. A Policlinica atende por 

demanda espontânea, sendo a realização de exames laboratoriais executada de acordo 

com a demanda de gravidade dos pacientes em atendimento/observação e para aqueles 

que estão aguardando internação, considerando o critério de avaliação e solicitação  

médica.  

 

POLICLINICA RUA NOVA - EXAMES LABORATORIAIS  

Período 26/08/2020 a 31/08/2020 

META MES 

EXAMES  

EXAMES 

SOLICITADOS/REALIZADOS  

PERCENTUAL PERIODO 

2.500 39  1,56% 
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  Fonte: Sistema de registros da unidade 

 

 

 

1.2: Produção Eletrocardiograma – ECG 

 

. A Policlinica atende por demanda espontânea, sendo a realização de exames de 

eletrocardiograma -ECG, executada de acordo com a demanda de gravidade dos 

pacientes em atendimento/observação e para aqueles que estão aguardando internação, 

considerando o critério de avaliação e solicitação  médica. No período de 26/08/2020 a 

31/08/2020 não houveram solicitações, , desta foram, ressaltamos o deferimento da meta 

por falta de demanda compativel ao percentual esperado.  

 

1.3: Acolhimento com Classificação de Risco 

Classificação de risco é um mecanismo que dá suporte ao atendimento em serviços de 

urgência e emergência, apoiando a rápida triagem de pacientes de acordo com a 

gravidade clínica, para identificar ás prioridades. No periodo de 26/08/2020 a 31/08/2020 

foram realizados na Policlinica, 461 atendimentos com acolhimento e classificação de 

META MES EXAMES EXAMES SOLICITADOS PERCENTUAL PERIODO

2.500

39 1,56%

POLICLINICA RUA NOVA - EXAMES LABORATORIAIS 
PERÍODO 26/08/2020 A 31/08/2020
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risco, sendo evidenciado a maior procura por usuários adultos entre 25 anos a 55 anos, 

conforme relatórios comprobatórios anexos.  

A meta esperada para o mês de agosto é de 4.500 Acolhimento com Classificação de 

Risco, sendo previsto diariamente o atendimento por demanda espontânea de 145 

usuários. Considerando apenas 06 dias de execução de contrato em agosto, o percentual 

alcançado foi de 461 atendimentos com acolhimento e classificação. Ressaltamos que a 

classificação de risco funciona 24 horas, sendo ofertada a todos os usuários, desta foram, 

ressaltamos o deferimento da meta por falta de demanda compativel ao percentual 

esperado.  

 

 

ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

META MES META ALCANÇADA PERCENTUAL PERIODO 

4.500 461 10,24% 

 

 

 

  Fonte: Sistema Voipy e registros da unidade 

 

 

 

META MES META ALCANÇADA PERCENTUAL PERIODO

4.500

461
10,24%

POLICLÍNICA DR. FRANCISCO MARTINS DA SILVA – RUA NOVA 

ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (26/08 - 31/08/2020
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1.4: ATENDIMENTO MÉDICO EM URGÊNCIA  

 

Trata-se dos pacientes que buscam atendimento médico de urgência e emergência nas 

24 horas de atendimento da Policlinica, por demanda espontânea ou referenciados pela 

rede básica. Todos os usuários são atendidos por ordem de classificação de risco, desta 

foram, ressaltamos o deferimento da meta por falta de demanda compativel ao percentual 

esperado.  

 

 

POLICLINICA RUA NOVA – 2020 - ATENDIMENTO MÉDICO EM URGÊNCIA 

Período 26/08/2020 a 31/08/2020 

META MES ATENDIMENTOS REALIZADOS POR 

DEMANDA ESPONTÂNEA  

PERCENTUAL PERIODO 

4.200 445 10,59% 

  

 

Fonte: Sistema Voipy e registros da unidade 

 

1.5: ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS 

Trata-se dos pacientes que permanecem em observação clinica, aguardando melhora do 

estado geral ou transferência para continuidade do tratamento proposto. A unidade 

META MES ATENDIMENTOS
REALIZADOS POR

DEMANDA ESPONTÂNEA

PERCENTUAL PERIODO

4.200

445
10,59%

POLICLINICA RUA NOVA – 2020 - ATENDIMENTO MÉDICO EM URGÊNCIA PERÍODO 
26/08/2020 A 31/08/2020
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possui estrutura adequada/leitos para a permanência em observação e esta se da por 

critério clinico e definição médica, desta foram, ressaltamos o deferimento da meta por 

falta de demanda compativel ao percentual esperado.  

 

POLICLINICA RUA NOVA  

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS 

Período 26/08/2020 a 31/08/2020 

META MES ATENDIMENTOS REALIZADOS POR 

DEMANDA ESPONTÂNEA  

PERCENTUAL PERIODO 

300 121 40,33% 

 

 

 

Fonte: Sistema Voipy e registros da unidade 

 

1.6: PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM – GERAL  

Trata-se da assistência de enfermagem/procedimentos ofertados aos usuários, de 

urgência e emergência nas 24 horas de atendimento da Policlinica, por demanda 

espontânea ou referenciados pela rede básica. Todos os usuários demandantes, foram 

atendidos,sendo 233 procedimentos realizados pelos Enfermeiros ( avaliação 

antropometrica =32 / glicemia capilar= 48 / administração de medicamentos=5 / aferição 

META MES OBSERVAÇÕES ATÉ 24
HORAS

PERCENTUAL PERIODO

300

121

40,33%

POLICLINICA RUA NOVA
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS

PERÍODO 26/08/2020 A 31/08/2020 
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de pressão arterial= 148 ) e 298 procedimentos realizados pelos técnicos de 

enfermagem, sendo (297 administração de medicamentos/ 01 aferição de pressão 

arterial), desta foram, ressaltamos o deferimento da meta por falta de demanda 

compativel ao percentual esperado.  

POLICLINICA RUA NOVA  

PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM – GERAL 

Período 26/08/2020 a 31/08/2020 

META MES PROCEDIMENTOS REALIZADOS  PERCENTUAL PERIODO 

15.000 531 3,54% 

 

 

Fonte: Sistema Voipy e registros da unidade 

 

 

1.7: SERVIÇOS CORRELATADOS EM SAÚDE 

A Policlinica atende por demanda espontânea, sendo os atendimentos correlatados em 

saúde, executados de acordo com a demanda dos pacientes em 

atendimento/observação e para aqueles que estão aguardando internação, considerando 

o critério de avaliação e solicitação  médica. No período de 26/08/2020 a 31/08/2020 não 

houveram solicitações, , desta foram, ressaltamos o deferimento da meta por falta de 

demanda compativel ao percentual esperado. 

META MES PROCEDIMENTOS
REALIZADOS

PERCENTUAL PERIODO

15.000

531 3,54%

POLICLINICA RUA NOVA 
PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM – GERAL 

PERÍODO 26/08/2020 A 31/08/2020
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2.1: ECO-CARDIOGRAFIA TRANSTORACICO 

 

O ambulatório da Policlinica, atende por agendamento realizado via regulação e 

marcação pela Secretaria Municipal de Saúde. A agenda com ás vagas para ás consultas 

com os profissionais especialistas da cardiologia é encaminhada ao final de cada mês, 

para atendimento no mês subsequente, sendo os exames de Ecocardiograma 

Transtorácico solicitados pós consulta ou por encaminhamentos da regulação, sendo 

executada de acordo com a demanda de gravidade dos pacientes, considerando o critério 

de avaliação e solicitação  médica. No período de 26/08/2020 a 31/08/2020 não 

houveram solicitações, por se tratar de período de transição da gestão municipal para 

organização social , desta forma, ressaltamos o deferimento da meta por ausência de 

demanda compativel ao percentual esperado. 

 

 

2.2: CONSULTAS EM UROLOGIA  

 

O ambulatório da Policlinica, atende por agendamento realizado via regulação e 

marcação pela Secretaria Municipal de Saúde. A agenda com ás vagas para ás consultas 

com os profissionais especialistas da Urologia é encaminhada ao final de cada mês, para 

atendimento no mês subsequente. No período de 26/08/2020 a 31/08/2020 houveram 

agendamento de 09 consultas realizadas. Desta forma, ressaltamos o deferimento da 

meta por ausência de demanda compativel ao percentual esperado. 

 

POLICLINICA RUA NOVA  

CONSULTAS EM UROLOGIA 

Período 26/08/2020 a 31/08/2020 

META MES CONSULTAS REALIZADAS  PERCENTUAL PERIODO 

300 09 3,0% 
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Fonte: Sistema Voipy e registros da unidade 

 

 

 

2.3: CONSULTAS EM NEFROLOGIA 

O ambulatório da Policlinica, atende por agendamento realizado via regulação e 

marcação pela Secretaria Municipal de Saúde. A agenda com ás vagas para ás consultas 

com os profissionais especialistas da Nefrologia é encaminhada ao final de cada mês, 

para atendimento no mês subsequente. No período de 26/08/2020 a 31/08/2020 não 

houveram solicitações, por se tratar de período de transição da gestão municipal para 

organização social , desta forma, ressaltamos o deferimento da meta por ausência de 

demanda compativel ao percentual esperado. 

 

2.4: CONSULTAS EM NEFROLOGIA PEDIATRICA  

O ambulatório da Policlinica, atende por agendamento realizado via regulação e 

marcação pela Secretaria Municipal de Saúde. A agenda com ás vagas para ás consultas 

com os profissionais especialistas da Nefrologia Pediatrica  é encaminhada ao final de 

META MES CONSULTAS REALIZADAS PERCENTUAL PERIODO

300

9 3,00%

POLICLINICA RUA NOVA 
CONSULTAS EM UROLOGIA

PERÍODO 26/08/2020 A 31/08/2020
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cada mês, para atendimento no mês subsequente. No período de 26/08/2020 a 

31/08/2020 não houveram solicitações, por se tratar de período de transição da gestão 

municipal para organização social , desta forma, ressaltamos o deferimento da meta por 

ausência de demanda compativel ao percentual esperado. 

2.5: CONSULTAS EM PNEUMOLOGIA PEDIATRICA  

O ambulatório da Policlinica, atende por agendamento realizado via regulação e 

marcação pela Secretaria Municipal de Saúde. A agenda com ás vagas para ás consultas 

com os profissionais especialistas da Pneumologia Pediatrica  é encaminhada ao final de 

cada mês, para atendimento no mês subsequente. No período de 26/08/2020 a 

31/08/2020 não houveram solicitações, por se tratar de período de transição da gestão 

municipal para organização social , desta forma, ressaltamos o deferimento da meta por 

ausência de demanda compativel ao percentual esperado. 

  

2.6: CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA 

O ambulatório da Policlinica, atende por agendamento realizado via regulação e 

marcação pela Secretaria Municipal de Saúde. A agenda com ás vagas para ás consultas 

com os profissionais especialistas da Endocrinologia  é encaminhada ao final de cada 

mês, para atendimento no mês subsequente. No período de 26/08/2020 a 31/08/2020 

não houveram solicitações, por se tratar de período de transição da gestão municipal 

para organização social , desta forma, ressaltamos o deferimento da meta por ausência 

de demanda compativel ao percentual esperado. 

 

O ambulatório da Policlinica, atende por agendamento realizado via regulação e 

marcação pela Secretaria Municipal de Saúde. A agenda com ás vagas para ás consultas 

com os profissionais especialistas da Pneumologia Pediatrica  é encaminhada ao final de 

cada mês, para atendimento no mês subsequente. No período de 26/08/2020 a 

31/08/2020 não houveram solicitações, por se tratar de período de transição da gestão 

municipal para organização social , desta forma, ressaltamos o deferimento da meta por 

ausência de demanda compativel ao percentual esperado. 

  

mailto:asaudem@outlook.com
mailto:asaudem@outlook.com
mailto:asaudem@outlook.com
mailto:asaudem@outlook.com


ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO 

Av. Tancredo Neves, 620 - Caminho das Árvores, Edifício Empresarial Mundo Plaza, sala 2701-2705 l CEP 41.820-020 - 

Salvador/BA (71) 3034.0103 I asaudem@outlook.com 

Página 40 de 40 

                                

 

 

2.7: CONSULTAS EM GERIATRIA  

 

 

 O ambulatório da Policlinica, atende por agendamento realizado via regulação e 

marcação pela Secretaria Municipal de Saúde. A agenda com ás vagas para ás consultas 

com os profissionais especialistas da Geriatria  é encaminhada ao final de cada mês, 

para atendimento no mês subsequente. No período de 26/08/2020 a 31/08/2020 não 

houveram solicitações, por se tratar de período de transição da gestão municipal para 

organização social , desta forma, ressaltamos o deferimento da meta por ausência de 

demanda compativel ao percentual esperado. 

 

2.8: CONSULTAS EM CARDIOLOGIA 

 

O ambulatório da Policlinica, atende por agendamento realizado via regulação e 

marcação pela Secretaria Municipal de Saúde. A agenda com ás vagas para ás consultas 

com os profissionais especialistas da Cardiologia  é encaminhada ao final de cada mês, 

para atendimento no mês subsequente. No período de 26/08/2020 a 31/08/2020 não 

houveram solicitações, por se tratar de período de transição da gestão municipal para 

organização social , desta forma, ressaltamos o deferimento da meta por ausência de 

demanda compativel ao percentual esperado. 

 

2.9: CONSULTAS EM MASTOLOGIA 

 

O ambulatório da Policlinica, atende por agendamento realizado via regulação e 

marcação pela Secretaria Municipal de Saúde. A agenda com ás vagas para ás consultas 

com os profissionais especialistas da Mastologia é encaminhada ao final de cada mês, 

para atendimento no mês subsequente. No período de 26/08/2020 a 31/08/2020 não 

houveram solicitações, por se tratar de período de transição da gestão municipal para 

organização social , desta forma, ressaltamos o deferimento da meta por ausência de 

mailto:asaudem@outlook.com
mailto:asaudem@outlook.com
mailto:asaudem@outlook.com
mailto:asaudem@outlook.com


ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO 

Av. Tancredo Neves, 620 - Caminho das Árvores, Edifício Empresarial Mundo Plaza, sala 2701-2705 l CEP 41.820-020 - 

Salvador/BA (71) 3034.0103 I asaudem@outlook.com 

Página 41 de 40 

                                

 

demanda compativel ao percentual esperado. 

 

2.10: CONSULTAS EM PSIQUIATRIA 

 

O ambulatório da Policlinica, atende por agendamento realizado via regulação e 

marcação pela Secretaria Municipal de Saúde. A agenda com ás vagas para ás consultas 

com os profissionais especialistas da Psiquiatria é encaminhada ao final de cada mês, 

para atendimento no mês subsequente. No período de 26/08/2020 a 31/08/2020 não 

houveram solicitações, por se tratar de período de transição da gestão municipal para 

organização social , desta forma, ressaltamos o deferimento da meta por ausência de 

demanda compativel ao percentual esperado. 

 

2.11: CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL  

 

O ambulatório da Policlinica, atende por agendamento realizado via regulação e 

marcação pela Secretaria Municipal de Saúde. A agenda com ás vagas para ás consultas 

com os profissionais especialistas da Cirurgia Geral é encaminhada ao final de cada mês, 

para atendimento no mês subsequente. No período de 26/08/2020 a 31/08/2020  

houveram 02 solicitações, sendo devidamente atendidas, desta forma, ressaltamos o 

deferimento da meta por ausência de demanda compativel ao percentual esperado. 

 

POLICLINICA RUA NOVA  

CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL 

Período 26/08/2020 a 31/08/2020 

META MES CONSULTAS REALIZADAS  PERCENTUAL PERIODO 

300 02 0,66% 
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Fonte: Sistema Voipy e registros da unidade 

 

 

 

2.12: PROCEDIMENTOS EM CIRURGIA GERAL  

 

O ambulatório da Policlinica, atende por agendamento realizado via regulação e 

marcação pela Secretaria Municipal de Saúde. Os procedimentos de cirurgia geral, são 

realizados de acordo com avaliação clínica e perfil de baixa complexidade. No período 

de 26/08/2020 a 31/08/2020  houveram 02 solicitações, sendo devidamente atendidas, 

desta forma, ressaltamos o deferimento da meta por ausência de demanda compativel 

ao percentual esperado. 

 

 

POLICLINICA RUA NOVA  

PROCEDIMENTOS EM CIRURGIA GERAL 

Período 26/08/2020 a 31/08/2020 

META MES CONSULTAS REALIZADAS  PERCENTUAL PERIODO 

250 02 0,8% 

META MES CONSULTAS REALIZADAS PERCENTUAL PERIODO

300

2 0,66%

POLICLINICA RUA NOVA 
CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL

PERÍODO 26/08/2020 A 31/08/2020
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Fonte: Sistema Voipy e registros da unidade 

 

 

SERVIÇOS ODONTOLOGICOS  

3.1 – CONSULTAS ODONTOLOGICAS – SEM DEMANDA  

3.2 – MODALIDADES DE RESTAURAÇÃO - SEM DEMANDA 

3.3 – MODALIDADES DE RASPAGEM - SEM DEMANDA 

3.4 – MODALIDADES DE EXODONTIA - SEM DEMANDA 

 

O serviço de odontologia  da Policlinica, atende por agendamento realizado, a partir da 

procura do usuário, através de demanda espontânea. A agenda com ás vagas para ás 

consultas com os profissionais odontologistas é monitorada pela coordenação da 

unidade, sendo ofertado os procedimentos de: Consultas odontologia, modalidades de 

restauração, raspagem e exodontia, considerando o critério de avaliação,indicação e 

gravidade. No período de 26/08/2020 a 31/08/2020 não houveram demandas para este 

serviços, ressaltamos o deferimento da meta por ausência de demanda compativel ao 

percentual esperado. 

 

 

META MES CONSULTAS REALIZADAS PERCENTUAL PERIODO

250

2 0,80%

POLICLINICA RUA NOVA 
PROCEDIMENTOS EM CIRURGIA GERAL

PERÍODO 26/08/2020 A 31/08/2020
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4.1 – MATERIAL PENSO - No período de 26/08/2020 a 31/08/2020, por se tratar de 

período de transição da gestão municipal para organização social e de inventário do 

estoque remanecente, não houveram aquisições de pensos. Os insumos necessários 

neste periodo foram cedidos pela secretaria municipal através do termo de emprestimo 

que será quitado em 10/11/2020. 

 

4.2 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - No período de 26/08/2020 a 31/08/2020, por se 

tratar de período de transição da gestão municipal para organização social e de inventário 

do estoque remanecente, não houveram aquisições de Materiais de expediente.  

 

4.3 – MEDICAMENTOS  - No período de 26/08/2020 a 31/08/2020, por se tratar de 

período de transição da gestão municipal para organização social e de inventário do 

estoque remanecente, não houveram aquisições de medicamentos. Os insumos 

necessários neste periodo foram cedidos pela secretaria municipal através do termo de 

emprestimo que será quitado em 10/11/2020. 

 

4.4 – GASES MEDICINAIS : No período de 26/08/2020 a 31/08/2020, por se tratar de 

período de transição da gestão municipal para organização social e de inventário do 

estoque remanecente, não houve necessidade de abastecimentos de gases medicinais 

, estando o estoque da unidade em conformidade com a necessidade daquele período.  

 

4.5 – MATERIAL ODONTOLOGICO  

. No período de 26/08/2020 a 31/08/2020 não houveram demandas para o serviço de 

odontologia, desta forma, por se tratar de período de transição da gestão municipal para 

organização social, inventário do estoque remanecente e baixa demanda, não houve 

necessidade aquisições.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O diagnóstico situacional da Policlínica Dr. Francisco Martins da Silva oferece 

ferramentas relevantes como um marco inicial para melhorar a oferta do serviço de saúde, 

bem como o esforço da empresa Associação Saúde em Movimento de ofertar um serviço 

de saúde de acordo com a realidade do SUS. 

Tivemos a oportunidade de ver de perto as condições da unidade referida, para 

identificarmos os problemas, e assim, planejar as ações de forma a não superlotar o serviço 

e trazendo resolutividade para as demandas da população, redirecionando programas de 

melhorias relacionadas a qualificação de processos assistenciais, administrativos e 

gerenciais, otimizar problemas estruturais que têm impacto no atendimento aos usuários, 

espaços e insumos já existentes. 

 Além do diagnóstico realizado no período, ressaltamos que a  coordenação local 

nomeada pela Associação Saúde em Movimento - ASM , prezou por realizar um processo de 

transição pacífico, na tentativa de minimizar os desgastes, assim como na construção do 

processo de integração da nova equipe. Diante do exposto, ás metas referidas acima, 

comprovam que prontamente ao ínicio, assumimos a responsabilidade de manutenção dos 

processos e atendimentos, com objetivo de ofertar uma assistencia segura e de qualidade .  

Ressalta-se que as informações ora apresentadas, constituem práticas assistenciais 

pactuadas, sempre com foco na resolutividade e qualidade assistencial. 

 
ANA PAULA MARQUES PEREIRA SILVA 

DIRETORA GERAL  
ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM 

CNPJ Nº 27.324.279/0001-15
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