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Hospital Municipal Maternidade Escola de Vila Nova Cachoeirinha 
“Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva”(HMEC)

Perfil da organização
� situado na zona norte do município de São Paulo;

� inaugurado em 04.12.1972;

� caracteriza-se pelo atendimento terciário nas várias áreas da saúde da mulher 
(assistência às gestantes de alto risco e seus bebês, especialidades da ginecologia, 
oncologia pélvica e mamária, planejamento familiar e atenção à mulher vítima de 
violência sexual;

� em 2002 recebeu o Prêmio CREMESP Saúde da Mulher e o Prêmio Iniciativa 
Hospital Amigo da Criança;

� em 2004 foi habilitado como Centro de Capacitação para a Metodologia Canguru;

� Em 2005 conquistou a certificação do Programa Compromisso com a Qualidade 
Hospitalar – CQH;

� Em 2006 a UND aceitou o convite do CQH para participar das reuniões do Núcleo de 
Apoio à Gestão Hospitalar - NAGEH , para a elaboração de indicadores de qualidade 
passíveis de aplicação na Nutrição.



Início da terceirização da Unidade de Alimentação e Nutrição 
(UAN)

� A terceirização da produção de 
refeições e do lactário da UND 
ocorreu em 1995, devido a 
problemas na área física e a forte 
tendência de terceirizações 
naquele momento.

� Até 2002 o Hospital recebia 
refeições transportadas para 
pacientes e as fórmulas lácteas 
eram preparadas na Instituição.

� Em novembro de 2002 foram 
inauguradas as novas instalações 
da UAN em área externa ao prédio 
principal da Maternidade, com 
refeitório com capacidade para até
144 pessoas.

� Em meados de 2005, por meio de uma 
nova licitação foi firmado um novo contrato 
com a produção das refeições na própria 
UAN e melhor monitoramento de 
procedimentos.



Terceirização

� Terceirização é uma técnica administrativa 
pela qual se repassam algumas atividades 

(atividades meio) para terceiros, com os 
quais se estabelece uma relação de parceria. 

� Atividade meio é aquela que se presta a dar 
condições para que uma entidade pública ou 
privada atinja seus objetivos sociais.



Terceirização

� Na terceirização a empresa contratante visa 
alcançar maior qualidade, produtividade e 
redução de custos , possibilitando maior 
ênfase na sua atividade principal, buscando a 
qualidade e fazendo cumprir os princípios 
estabelecidos e contratados.



Terceirização – Vantagens e Desvantagens (3)

� Balchiunas (3) - A Unidade de Nutrição e Dietética, o seu papel como atividade - fim na 
organização hospitalar e sua terceirização.

� UNDs terceirizadas x UNDs não terceirizadas;

� pontos a favor e contra a terceirização;

� caracteriza a UND como um subsistema do sistema hospitalar que desempenha 
atividades meios e atividades fins;

� Conclui que sob a ótica do nutricionista com relação aos aspectos técnicos:

� a terceirização só é valida para a área de produção (que certamente não faz parte da atividade 
fim do hospital);

� enquanto para a área de nutrição clínica ou de assistência dietoterápica, que colaboram 
diretamente para a consecução do objetivo final da organização hospitalar, não foram 
apresentados pontos favoráveis à terceirização, pois houve prejuízo das atividades 
assistenciais inerentes à área de nutrição nas UNDs terceirizadas.



GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES

� Considerando

� Lei 8666/93 que institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública

� art. 66  – “ o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, respondendo cada 
qual pelas consequências de sua inexecução total ou parcial”

� art. 67  – A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administração especialmente designado...

� § 1o O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

� Contrato

� Legislação Vigente (Portaria 1210/06 SMS-G da Vigilância Sanitária 
da Prefeitura de São Paulo).



GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES

� Tendo em vista

� Saúde Pública;

� qualidade na prestação dos serviços;

� fatores de impacto das terceirizações;

� relevância do encargo do gestor do contrato;

� eficiência de um contrato está diretamente 
relacionada com a fiscalização de sua 
execução.



GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES

Forma Inicial de Gestão:

� De 1995 a meados de 2009 a gestão do contrato era realizada da seguinte forma:
� designava-se um nutricionista para ser o gestor do contrato para tomar as providências 

necessárias ao fiel cumprimento dos ajustes, tendo por parâmetro os resultados previstos no 
contrato.

� parte da equipe de colaboradores da UND fazia os controles diários quantitativos, enquanto a 
outra parte da equipe continuou a atuar na Clínica e no Ambulatório do Hospital.

� na inexecução total ou parcial das cláusulas contratuais o Nutricionista responsável pelo setor 
registrava as ocorrências em memorandos e os encaminhava ao gestor do contrato para contato 
formal com o preposto da Empresa. 

� estes memorandos eram anexados, juntamente com as notas fiscais da Empresa,e o atesto 
sendo encaminhados à Diretoria Administrativa do Hospital. Posteriormente seriam 
encaminhados para a Contabilidade para abertura de procedimento administrativo para 
pagamento ou aplicação de penalidade junto à Secretaria de Saúde.

Procedimento gerava dúvidas no momento da aplicação das penalidades, pois os 
memorandos citavam as inadequações técnicas, e não mencionavam as cláusulas 
contratuais e as especificidades das não conformidades.



GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO 
DE REFEIÇÕES - Intervenção

� Em abril de 2009 intervenção da Secretaria da Saúde –
Mônica França Horta (Coordenadora do Programa de 
Alimentação e Nutrição Paulistana) - diagnóstico da 
prestação de serviços de alimentação da empresa 
terceirizada, com a aplicação de um instrumento 
detalhado que monitorava todo o processo de produção 
de refeições. Este mesmo instrumento foi reaplicado 
dois meses após a intervenção. 



Resultados do diagnóstico inicial e após dois 
meses da intervenção

Inadequações na área de estoque - Hospital 
Cachoerinha

32

3
Diag. Após Int ervanção SMS.G

(jun/ 2009)"

Diag. Inicial (abr-mai/ 2009)



Resultados do diagnóstico inicial e após dois 
meses da intervenção

Inadequações - Câmara de lixo, banheiro 
funcionários e estoque limpeza - Hospital 

Cachoerinha

9

2
Diag. Após
Intervenção SMS.G
(jun/2009)

Diag. Inicial (abr-
mai/2009)



Resultados do diagnóstico inicial e após dois 
meses da intervenção

Inadequações UAN - área de pré preparo e preparo - 
Hospital Cachoerinha

32

21
Diag. Inicial (abr-
mai/2009)

Diag. Após Intervenção
SMS.g(jun/2009)



Resultados do diagnóstico inicial e após dois 
meses da intervenção

Inadequações VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS - Hospital Cachoerinha

2

2
Diag. Após Intervenção
SMS.G (jun/2009)

Diag. Inicial (abr-mai/2009)



Resultados do diagnóstico inicial e após dois 
meses da intervenção

Inadequações área de RECEBIMENTO - 
Hospital Cachoerinha

2

0

Diag. Inicial (abr-
mai/2009)

Diag. Após
Intervenção SMS.g
(jun/2009)



Resultados do diagnóstico inicial e após dois 
meses da intervenção

Inadequações Gerais na Prestação de Serviço de Fornecimento de 
Alimentação - Hospital Cachoerinha

83

29

Total Inadequações diag. Inicial
(abr-mai/2009)

Total Inadequações após
intervenção SMS.G (jun/2009)

Melhora de 65%



GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES

� Instrumento – FATORES DE QUALIFICAÇÃO RELACIONADOS 
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO  DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE 
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (aplicação diária).

� PRODUÇÃO – Lactário

� PRODUÇÃO – Cozinha 

� CLÍNICA 



Fatores de Qualificação Relacionados ao Contrato de Prestação de Serviço Terceirizado de 
Alimentação na Clínica do Hospital Municipal Maternidade Escola de V. N. Cachoeirinha



Fatores de Qualificação Relacionados ao Contrato de Prestação de Serviço 
Terceirizado de Alimentação na Clínica do Hospital Municipal Maternidade Escola 
de V. N. Cachoeirinha



GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES

Forma Atual de Gestão:

� diariamente a Empresa é informada, com base no relatório diário 
sobre fatos e atos em desacordo com os termos do contrato e 
legislação vigente;

� elabora-se relatório mensal de forma clara e concisa para que não 
pairem dúvidas quanto às informações registradas;

� o relatório é anexado, juntamente com as notas fiscais da Empresa, 
e o atesto sendo encaminhados à Diretoria Administrativa do 
Hospital. Posteriormente são encaminhados para a Contabilidade 
para abertura de procedimento administrativo e pagamento ou 
aplicação de penalidade junto à Secretaria de Saúde.



GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES

� Modelo de gestão da Fundação Nacional 
da Qualidade – FNQ, adotado pelo 
Programa Compromisso com a 
Qualidade Hospitalar (CQH), que tem 
entre seus fundamentos a GESTÃO 
BASEADA EM FATOS 

� Neste tipo de gestão o uso de indicadores de 
qualidade é condição imperativa e considerado um 
dos elementos fundamentais.

� Utilização dos indicadores no HMMEVNC desde o 
início de 2007.



GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -
APLICAÇÃO DOS INDICADORES – RESULTADOS

Médias das porcentagens de não conformidades com as 
entregas de fornecedores, distribuidas quadrimestralmente
Série Histórica: do 2º quadrimestre de 2007 ao 2º de 2009
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2ºQ/073ºQ/071ºQ/082ºQ/083ºQ/081ºQ/092ºQ/09 3º/09

ruim



GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -
APLICAÇÃO DOS INDICADORES - RESULTADOS

Médias das porcentagens de satisfação do cliente distribuidas 
quadimestralmente

Série Histórica:  do 1º quadrimestre de 2007 ao 2º de 2009
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1ºQ/07 2ºQ/07 3ºQ/07 1ºQ/08 2ºQ/08 3ºQ/08 1ºQ/09 2ºQ/09

bom



GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -
APLICAÇÃO DOS INDICADORES - RESULTADOS

Médias das porcentagens da satisfação do cliente quanto ao sabor 
das refeições,  distribuidas quadimestralmente

Série Histórica:  do 1º quadrimestre de 2007 ao 2º de 2009
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1ºQ/07 2ºQ/07 3ºQ/07 1ºQ/08 2ºQ/08 3ºQ/08 1ºQ/09 2ºQ/09
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GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -
APLICAÇÃO DOS INDICADORES - RESULTADOS

Médias das porcentagens da satisfação do cliente quanto à 
temperatura das refeições,  distribuidas quadimestralmente
Série Histórica:  do 1º quadrimestre de 2007 ao 2º de 2009
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bom



GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -
APLICAÇÃO DOS INDICADORES - RESULTADOS

Médias da satisfação do cliente quanto à apresentação visual da 
refeição,   distribuidas quadimestralmente

Série Histórica:  do 1º quadrimestre de 2007 ao 2º de 2009
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GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -
APLICAÇÃO DOS INDICADORES - RESULTADOS

Médias da satisfação do cliente quanto à variedade do cardápio,   
distribuidas quadimestralmente

Série Histórica:  do 1º quadrimestre de 2007 ao 2º de 2009
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1ºQ/07 2ºQ/07 3ºQ/07 1ºQ/08 2ºQ/08 3ºQ/08 1ºQ/09 2ºQ/09

bom



GESTÃO DE CONTRATOS
UND        - produção de bens de consumo

- prestação de serviços (fornecendo assistência dietoterápica adequada     
à clientela assistida, desenvolvendo ainda atividades de ensino, 
pesquisa e controle de qualidade). 
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