
ANEXO V

RELATÓRIO DE CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

I – SERVIÇOS DA COBERTURA DO SAD

Profissionais Técnicos do Quadro da 
Empresa (Quantidade)

Obs.: Anexar  cópia  das  identidades 
profissionais.
No  caso  dos  profissionais  de 
enfermagem, tanto de nível superior 
como  de  nível  técnico,  anexar 
comprovação  do  vínculo 
empregatício.

Profissionais de Enfermagem
Nível Técnico Nível Superior

Profissional(is) de Fisioterapia

Profissional(is) de Nutrição

Profissionais de Fonoaudiologia

II – MATERIAIS E SERVIÇOS DA COBERTURA DO SAD

DECLARO  expressamente  possuir  capacidade  de  providenciar,  sempre  que  necessário,  os 

equipamentos e insumos seguintes:

01 – Bomba para Aspiração de Secreção.
02 – Oxímetro de Pulso.
03 – Material para Hemoglicoteste com Fita de HGT.
04 – Concentrador de O2.
05 – Cilindro de Oxigênio mais cilindro de Transporte.
06 – Ventilador BiPap ou Cpap com ou sem umidificador.
07 – Bolsa de Colostomia c/ Karaya.
08 – Bolsa de Urostomia c/ Karaya ou Flange.
09 – Sondas Folley 02 Vias 05CC (todos os números).
10 – Sonda uretral Plástica.
11 – Sonda de Aspiração Traqueal 4/6/8.



12 – Catéter Descartável tipo óculos nasal de silicone.
13 – Luvas, seringas, gazes, luvas e demais e objetos.

III – CAPACIDADE DE ATENDIMENTO*

Porto Alegre e Região Metropolitana** Disponibilidade de atender até              casos

Disponibilidade de atender até              casos

Disponibilidade de atender até              casos

Disponibilidade de atender até              casos

Disponibilidade de atender até              casos

Disponibilidade de atender até              casos

Disponibilidade de atender até              casos

Disponibilidade de atender até              casos

Disponibilidade de atender até              casos

Disponibilidade de atender até              casos

Disponibilidade de atender até              casos

Disponibilidade de atender até              casos

Disponibilidade de atender até              casos

Disponibilidade de atender até              casos

*Fica a empresa cientificada que deverá se comprometer em disponibilizar a quantidade mínima de atendimentos que 
julgar ter capacidade de oferecer em Porto Alegre e Região Metropolitana, sendo que este mínimo não pode ser inferior 
a 15 (quinze) casos. Em relação à capacidade de atendimento em outras cidades do interior do Estado, a declaração da 
empresa será meramente informativa, não obrigando a empresa à disponibilização, mesmo que a extensão do serviço 
seja aprovada nos termos do art. 25, §3°, “b”.  Caso seja aprovada a extensão do serviço para todo o território estadual,  
as  empresas  serão  comunicadas  para  que  possam  manifestar  oficialmente  sobre  interesse  e  capacidade  de 
atendimento no interior.



**Alvorada,  Cachoeirinha,  Campo Bom, Canoas,  Estância Velha,  Esteio,  Gravataí,  Guaíba,  Novo Hamburgo,  Porto 
Alegre, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Viamão, Dois Irmãos, Eldorado do Sul, Glorinha, Ivoti, Nova Hartz, 
Parobé, Portão, Triunfo, Charqueadas, Araricá, Nova Santa Rita, Montenegro, Taquara, São Jerônimo, Arroio dos Ratos, 
Santo  Antônio  da  Patrulha,  Capela  do  Santana,  Rolante,  Igrejinha  e  São Sebastião  do  Caí.  Atualizado  até  a  Lei 
Complementar Estadual n° 14.047, de 09 de Julho de 2012. 
 

V – DIETAS E MEDICAMENTOS DA COBERTURA

DECLARO  expressamente  possuir  capacidade  de  providenciar,  sempre  que  necessário,  os 

medicamentos seguintes:

Heparina Subcutânea

Antibióticos Endovenosos ou Intramusculares*

*Apenas aqueles previstos na cobertura do IPE-Saúde com seu valor de Tabela. Consultas a esses medicamentos 
podem ser feitas na Gerência de Relacionamento com o Prestador pelo e-mail: grp@ipe.rs.gov.br .

V – ITENS NÃO COBERTOS PELO SAD

Informamos que o preenchimento da tabela abaixo é exclusivamente informativo, não vinculando 
o IPERGS ao pagamento de qualquer deles, uma vez que se trata de itens que não estão 
presentes na cobertura do SAD.

Unidade de Tratamento Móvel¹

Profissional de Psicologia²

Profissional do Serviço Social²

Terapeutas Ocupacionais²

Cuidador(a)²

Profissional de Odontologia²

Profissional da Medicina²

Profissional Farmacêutico²

Produtos Farmacêuticos³

mailto:grp@ipe.rs.gov.br


Medicamentos³

Cama hospitalar³

Cadeira de Rodas³

Cadeira de Banho³

¹TIPO A – Ambulância de Transporte: veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não 
apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo.
TIPO B – Ambulância de Suporte Básico: veículo destinado ao transporte interhospitalar de pacientes com risco de vida 
conhecido  e  ao  atendimento  pré-hospitalar  de  pacientes  com  risco  de  vida  desconhecido,  não  classificado  com 
potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino.
TIPO C - Ambulância de Resgate:  veículo de atendimento de urgências pré- hospitalares de pacientes vítimas de 
acidentes ou pacientes em locais de difícil acesso, com equipamentos de salvamento (terrestre, aquático e em alturas).
TIPO D – Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco 
em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. 
Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função.
²Informar o quantitativo atual de colaboradores empregados.
³São  exemplos  de  produtos  farmacêuticos  os  de  higiene  e  cuidados  pessoais  como  pomadas,  cremes,  fraldas, 
enxaguantes  bucais,  entre  outros.  Considerar  medicamentos  orais  de  uso  comum  (paracetamol,  dipirona  etc.)  e 
quimioterápicos. No caso das cadeiras e da cama hospitalar, informar valores de orçamento, se possível.

Local e data:                                            ,           de                                de              .       

_______________________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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