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Plano de Ação Municipal 
 

A necessidade de ampliação de 
atendimento deve estar prevista 
no Plano de Ação Municipal. 

 

Mas como contratar? 

 

    

  

  

  

  



Exemplo: Leitos 
 Leitos compreende “3 Es”: estrutura, 
equipamento e equipe. 

  

 A ampliação de leitos não deve ser superior a 
20% da capacidade do Hospital. 

  

 Um hospital de 100 poderá ampliar até 20 leitos. 

  

 Um hospital pode receber de 5 a 10 pacientes 
graves em 24 horas, dependo de alguns fatores. 



Recomendações sobre leitos  
  

 Valor da diárias de UTI: R$ 1.600,00 

  UTI mensal = ((30 x 1.600,00) x 0,9) 

 Total por leito = R$ 43.200,00 

  

 Valor da AIH enfermaria: R$ 1.500,00 (5 dias) 

 Leito enfermaria mensal= ((6 x 1.500) x 0,9) 

 Total por leito = R$ 8.100,00 

  

  

  



Resumo do 5W2H 
O quê? Por quê? Quando? Onde? Quem? Como? Quanto? 

Aumentar 
leitos clínicos 
e de UTI 

Estima-se a 
necessidade 
de X leitos 
adicionais  
na rede 

Por 90 dias a 
partir da 
ordem de 
início 

Hospital 
público / 
Hospital 
privado 

Diretor do 
Hospital / 
Diretor da 
entidade 

Termo 
aditivo ao 
instrumento 
existente 

Por valor da 
AIH aprovada 
/Valor da 
Proposta 

O número de 
leitos de UTI 
deve 
representar 
10% do total 
de leitos do 
hospital. 

O cálculo 
dever ser 
realizado 
com base no 
número de 
casos 
projetados. 

Considerar 
condições de 
sazonalidade
, pico 
pandêmico, 
e aditivar se 
necessário. 

Hospital 
público tem 
preferência 
na 
contratação 

Representan
te legal do 
serviço 

No caso de 
serviços 
privado é 
possível 
realizar 
dispensa de 
licitação 

Por valor da 
AIH 
aprovada  



Legislação 



Legislação 



Referências 
 Lei Federal nº 13.992 de 22 de abril de 2020.  

  

 Ministério da Saúde. Plano de Resposta Hospitalar ao Covid-19. Projeto Lean nas Emergências. Disponível em: 
https://www.leannasemergencias.com.br/comunicacao/e-book-plano-de-resposta-hospitalar-ao-covid-19/ 

  

 Datasus. SIGTAP: Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. 
Disponível em: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp 

  

 Portaria Ministério da Saúde 662 de 1º de abril de 2020. 
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