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1. OBJETIVO: 

Normatizar e estabelecer a metodologia e regras a serem aplicadas na elaboração, 

padronização e alteração dos documentos institucionais. 

2. ABRANGÊNCIA: 

Toda a documentação institucional da AMD  

3. GLOSSÁRIO: 

Para a melhor compreensão das disposições contidas na presente política, deverão ser 

observadas as definições das seguintes partes que a integram. 

4. INSTRUÇÕES: 

A. POLÍTICA 

A Política é um conjunto de diretrizes que partem da alta administração para os diversos 

escalões, de forma a esclarecer os documentos normativos que norteiam e orientam 

comportamentos, atitudes e a tomada de decisão no âmbito da instituição. 

B. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

É o documento que descreve de forma detalhada uma atividade de um processo com a 

finalidade de orientar todos os envolvidos na sua execução. 

ESTRUTURA DOS DOCUMENTOS- POLÍTICA E POP 

Os documentos apresentarão cabeçalho e rodapé padronizado e suas estruturas deverão 

estar de acordo com os padrões descritos abaixo: 

Utilizar a Fonte Tahoma, tamanho 12 em todo o texto do documento e os títulos em caixa 

alta/maiúscula, negrito, de forma sequencial em formato numérico. 

1. OBJETIVO: Definição precisa do assunto e da finalidade do documento. 

2. ABRANGÊNCIA: Áreas ou setores envolvidos no processo. 

3. GLOSSÁRIO: Sigla (s), palavra (s) ou termo (s) pouco (s) conhecido (s) e utilizado (s) no 

texto. 

4. INSTRUÇÕES: 

Descreva o texto de forma: 

 Detalhada; 

 Sequencial; 
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 Linguagem simples, direta e objetiva, de forma a facilitar o bom entendimento do público 

alvo àquele documento; 

Esse documento pode conter os profissionais responsáveis pela execução (cargo ou 

categoria profissional) 

Caso haja necessidade poderá ser descrita alguma observação, que não corresponde à 

sequência de atividades. 

5. REFERÊNCIAS: Relação de documentos, leis e/ou bibliografias que serviram de base para 

elaboração do documento. Será facultativo seu uso, no caso de procedimento operacional 

padrão (POP), que descreva atividade da área não relacionadas às leis, regulamentos ou 

outros documentos normativos. 

6. ANEXOS: Fluxogramas, algoritmos, formulários, relatórios e/ou tabelas necessárias à 

operacionalização do processo. 

Descreva o nome dos anexos conforme abaixo. 

Ex. ANEXO 1 – NOME DO ANEXO (Utilizar a Fonte Tahoman° 12 caixa alta/maiúscula). 

Caso não haja anexo no documento descrever Não se aplica. 

7. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO: 

Relacionar nome e área dos profissionais que participaram do desenvolvimento do 

documento 

C. REGIMENTO 

É um documento que sistematiza a composição, a competência e o inter-relacionamento 

entre os órgãos da administração, deve ser instituído para atendimento a requisito legal 

(Comissões). 

Podendo apresentar a estrutura organizacional das áreas/grupos profissionais que compõem 

a organização, seus objetivos, conjunto de normas e procedimentos para seu devido 

funcionamento. 

ESTRUTURA DOCUMENTO - REGIMENTO 

Os Regimentos deverão apresentar a seguinte estrutura: 

REGIMENTO DE COMITÊ E COMISSÕES 

1. OBJETIVO: Definição precisa do assunto e da finalidade da Comissão e/ou Comitê. 



 

Política 

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS 
INSTITUCIONAIS 

 

 

CÓPIA CONTROLADA – REPRODUÇÃO PROIBIDA 

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: Composição e atribuições dos membros do Comitê e/ou 

Comissões 

3. INSTRUÇÕES: Atividades executadas pelo Comitê e/ou Comissões 

4. REUNIÕES: Periodicidade das reuniões. 

5. REFERÊNCIAS: Relação de documentos, leis e/ou bibliografias que serviram de base para 

elaboração do documento. 

6. ANEXOS: Fluxogramas, algoritmos, formulários, relatórios, tabelas necessárias à 

operacionalização do processo e caso seja protocolo gerenciado anexar a Ficha do Indicador, 

conforme POP Formulários da Qualidade. 

7. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO: Relacionar nome e área dos profissionais que 

participaram do desenvolvimento do documento 

D. MANUAL 

Manual é um documento formal que apresenta uma visão geral podendo estar baseado em 

normas, procedimentos de operações de um processo, boas práticas e/ou recomendações. 

satisfazer as necessidades e objetivos, além da determinação de responsáveis, prazos e 

metas quando aplicável. 

   ESTRUTURA DO DOCUMENTO-MANUAL 

Poderá ser escrito em formato livre. 

E. PROTOCOLO 

É um conjunto de critérios que padronizam condutas clínicas, baseadas nas diretrizes e 

evidências da literatura, que devem ser adotadas (ou que servem como guia) em um estudo, 

investigação, intervenção clínico específico ou no cuidado com o paciente. 

Os algoritmos poderão ser utilizados como esquema de fácil visualização ficando em anexo 

ao protocolo descrito. 

ESTRUTURA DOCUMENTO–PROTOCOLO 

1. OBJETIVO: Definição precisa do assunto e da finalidade do documento. 

2. ABRANGÊNCIA: Áreas ou setores envolvidos no processo. 

3. GLOSSÁRIO: Sigla (s), palavra (s) ou termo (s) pouco (s) conhecido (s) e utilizado (s) no 

texto 
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4. APLICABILIDADE: critérios de inclusão e critérios de exclusão 

5. INTRODUÇÃO: breve descrição do contexto 

6. INSTRUÇÕES: Descrição do protocolo 

7. GERENCIADO: Descrever o nome do indicador de monitoramento do protocolo quando 

aplicável, caso não seja gerenciado descrever “Não se aplica”. 

8. REFERÊNCIAS: Relação de documentos, leis e/ou bibliografias que serviram de base para 

elaboração do documento. 

9. ANEXOS: Fluxogramas, algoritmos, formulários, relatórios, tabelas necessárias à 

operacionalização do processo e caso seja protocolo gerenciado anexar a Ficha do Indicador, 

conforme POP Formulários da Qualidade. 

10. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO: Relacionar nome e área dos profissionais que 

participaram do desenvolvimento do documento 

 

REVISÃO DOS DOCUMENTOS 

O controle de revisão dos documentos é de responsabilidade do Departamento de Gestão 

da Qualidade, sendo determinado que a revisão ocorra quando necessário pelos gestores, 

num prazo máximo de 36 meses. 

A revisão deverá ser realizada sempre que houver alterações nos processos, 

independentemente da data da última revisão e informado imediatamente ao Departamento 

de Qualidade para que encaminhe a alteração na área restrita do site. 

 

CANCELAMENTO DE DOCUMENTOS 

O cancelamento de qualquer documento só poderá ser feito pelo Departamento de 

Qualidade, após submetido ao fluxo de validação e aprovação. 

Após seu cancelamento, ele será arquivado como documento obsoleto. Seu código não 

poderá ser reutilizado para novos documentos, devendo seguir sua ordem sequencial. 

 

FLUXO DE ELABORAÇÃO VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO 
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Os níveis de autoridade deverão ser seguidos desde a elaboração até a aprovação dos 

documentos normativos aqui estabelecidos: 

 Elaborador/Revisor: Deve ser determinado apenas um profissional que pode ser qualquer 

membro do grupo para POP, Protocolos e Manuais. Para Políticas, o elaborador deve 

pertencer ao Departamento de Qualidade. 

 Aprovador 1- Um membro da Diretoria ou do Conselho Conselho Consultivo que esteja 

diretamente ligado ao tema em questão. Não poderá ser o mesmo profissional destacado 

como Elaborador e Aprovador 2. 

 Aprovador 2: Será o presidente da Instituição, não poderá ser o mesmo profissional 

destacado como Elaborador e Aprovador 1. 

É função da Equipe da Qualidade verificar a consistência dos documentos antes da 

divulgação. Quando for o caso, recomenda-se que sejam realizadas as respectivas 

alterações. 

Será aceita a documentação da Qualidade pertencentes ao Complexo Beneficência 

Portuguesa, certificadas ou acreditadas quando atenderem aos requisitos de acreditação. 

 

PUBLICAÇÃO DOCUMENTOS NA ÁREA RESTRITA DO SITE 

A validação, aprovação e publicação de um documento na área restrita do site, segue 

o fluxo abaixo: 

Início ➔ Elaborador/Revisor ➔ Qualidade➔ Aprovador 1 ➔Aprovador 2 ➔Marketing 

Solicitar a inclusão/ revisão do documento via e-mail para: 

qualidade@amd.com.br 

 

5. REFERÊNCIAS 

1. Regras gerais da associação brasileira normas técnicas – ABNT, Edição 2014. 

2. Manual Padrões de Acreditação da Joint Commission Internacional para Hospitais , Edição 

2015. 

3. ABNT NBR ISSO 9001:2008, Sistemas de Gestão da Qualidade, Edição 2012 

6. ANEXO: 

mailto:qualidade@amd.com.br
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N/A 

 

 

RESPONSÁVEL ÁREA 

Andrea da Costa Moreirra de Oliveira  Qualidade AMD 

Mara Lucia Pinheiro Oliveira  Qualidade AMD 
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