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NOSSOS PRINCÍPIOS
MISSÃO
Prover uma sociedade justa e igualitária, através de instrumentos eﬁcientes que assegurem o funcionamento excelente da Administração Pública Brasileira, sendo ﬁdedigna ao cumprimento das determinações da Constituição Federal e suas respectivas leis regulamentadoras.

VISÃO
Aprimorar e modernizar os serviços de Saúde, Assistência Social e Educação brasileira, em todas as
esferas de atuação do Poder Público, trazendo como prática de sustentabilidade a pesquisa cientíﬁca e a tecnologia, tornando-se referência na satisfação popular e no desenvolvimento social.

VALORES
O INTS tem como princípios éticos a legalidade, a transparência de seus atos, o desenvolvimento de recursos de utilidade pública e a reforma social em busca de qualidade de vida.

POLÍTICA DE QUALIDADE
Prover a Administração Pública com Soluções de gestão e tecnologia nas áreas
de saúde, educação e assistência social, cumprindo as determinações de suas
respectivas leis regulamentadoras, sempre promovendo a melhoria contínua
da gestão da organização para aumentar a satisfação dos clientes.

PALAVRA DO PRESIDENTE
Temos hoje a honra e o prazer de sermos
contemporâneos de uma nova etapa que se
iniciou no ano de 2017: O Marco Regulatório
das Organizações da Sociedade Civil. Através
da Lei 13.019/2014 temos o Estabelecimento
do regime jurídico das parcerias voluntárias,
envolvendo ou não transferências de recursos ﬁnanceiros, entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em
regime de mútua cooperação, para a consecução de ﬁnalidades de interesse público; a
deﬁnição de diretrizes para a política de
fomento e de colaboração com organizações
da sociedade civil; a instituição do termo de
colaboração e o termo de fomento; e a alteração das Leis nº 8.429, de 2 de junho de
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.
As Organizações da Sociedade Civil têm
papel de importância preponderante no
apoio à Gestão Pública desde 1543 com a
criação da Santa Casa de Misericórdia de
Santos. Desde então, o Primeiro Setor tem

contado com o sustentáculo do Terceiro Setor em
áreas primordiais do Estado.
O INTS promove ações sociais no território nacional, buscando atender a uma das maiores missões
do terceiro setor com atuação na área de saúde
pública. Com o objetivo de ampliar a atuação no
atendimento ao público carente, proporciona campanhas e entrega soluções na área de saúde em
regiões de alta vulnerabilidade social.
As ações promovidas pelo INTS têm efeitos duradouros na população, pois as mudanças promovidas têm bases sólidas e de forma inteligente, contaminam os ambientes em que convivem os colaboradores, contratados e voluntários dos municípios
em que trabalham, assim como na sua sede.
A sinfonia regida pelo INTS procura levar mudanças
signiﬁcativas, não só para os envolvidos diretamente, mas para todo o Brasil.

ESTRUTURA E

ABRANGÊNCIA
DE ATUAÇÃO
Contando com uma equipe qualiﬁcada, o INTS possui um quadro com mais
de 2.000 funcionários. Além da matriz,
cada contrato conta com um escritório
local para atender as necessidades
dos clientes e funcionários de maneira
rápida e eﬁciente.
O INTS, ao longo dos anos de fundação, já contribuiu para a gestão de 25
municípios brasileiros nos estados da
Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Espírito Santo, Goiás, Rondônia e Pernambuco, aplicando as melhores práticas
tecnológicas e de inovação.

Juntos e em completa sintonia, podemos ajudar e
fazer acontecer uma saúde melhor para o nosso país.
ints.org.br

TITULAÇÕES

PÚBLICAS DO INTS
Título de Organização Social (município)

. Barueri/SP
. Bertioga/SP
. Biguaçu/SC
. Biritiba Mirim/SP
. Camaçari/BA
. Caucaia/CE
. Diadema – SP
. Embu das Artes/SP

. Ferraz de Vasconcelos/SP
. Jundiaí/SP
. Maracanaú/CE
. Marília/SP
. Mauá/SP
. Poá/SP
. Praia Grande/SP
. Rio Grande da Serra/SP
. Salvador/BA

. Santo Amaro
da Imperatriz/SC
. São Bernardo
do Campo/SP
. São Paulo/SP
. Serra/ES
. Suzano/SP
. Taubaté/SP
. Vila Velha/ES

Título de Utilidade
Pública (município)

Título de Organização
Social (Estado)

. Mauá/SP
. Salvador/BA
. Suzano/SP

. Bahia
. Goiás
. Rondônia

ESCOPO DE

ATUAÇÃO

TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE GESTÃO
• Implantação e desenvolvimento de sistemas integrados.
• Consultoria e implementação BI.
• Fornecimento de toda a infraestrutura tecnológica para funcionamento dos sistemas.
• Integração com sistemas ministeriais.

CERTIFICAÇÕES

DO INTS

GESTÃO DE UNIDADES
• Gestão e operação de unidades na área de saúde pública.
• Diagnóstico de atendimento aos programas ministeriais.

GESTÃO DE PESSOAS
• Fornecimento e gestão eﬁciente de proﬁssionais médicos, técnicos e enfermeiros.
• Programas de educação permanente.
• Capacitação e treinamentos.
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BENEFÍCIOS E VANTAGENS

NA PARCERIA COM AS OS
• Acesso a novos recursos tecnológicos e inovações;
• Previsibilidade dos gastos;
• Economicidade ampla;
• Replicabilidade e mensuração das soluções adotadas;
• Prazos de implementação sensivelmente menores;
• Acesso a pessoal técnico qualiﬁcado;
• Velocidade na tomada de decisões;
• Prestação de contas integral;
• Acompanhamento mais próximo do corpo técnico e executivo;
• Governança e transparência na gestão;
• Delegação com política de metas contratualizadas.
“Um dos principais benefícios para os gestores de saúde é ter dados reais e atualizados em tempo
real através de sistemas avançados, acessados de qualquer lugar e a qualquer momento.”

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
PARA OS GESTORES PÚBLICOS:
Economicidade, melhor gerenciamento dos postos de saúde, redução do desperdício, segurança, prevenção à fraudes, maior visibilidade política, informações atualizadas e disponíveis em tempo real, melhor gerenciamento dos
recursos e proﬁssionais médicos.

SISTEMA DE GESTÃO INTS MÓDULOS

É um sistema de gestão em saúde pública capaz de gerenciar as ações de forma integrada,
facilitando assim o processo de planejamento, monitoração e avaliação dos indicadores de
saúde do município. Esta aplicação atende as áreas da saúde básica, média e alta complexidade
(pré-hospitalar ﬁxa e móvel – SAMU 192).
MÓDULO ACOLHIMENTO
Responsável pela recepção e priorização do atendimento de forma humanizada e transparente. Classiﬁca atendimentos por tipo (agendados e não agendados); disponibiliza relação de pacientes para cada serviço e monitora
tempo médio de serviço prestado.

MÓDULO FATURAMENTO
Automatiza todo o processo de faturamento da produção nas unidades executantes tanto da rede própria
quanto da contratada. Gerenciamento de informações geradas pelos módulos cadastro, estabelecimento e
regulação, consolidação da execução dos procedimentos realizados.

MÓDULO VACINA

Gestão dos imunobiológicos contemplando desde o controle da aquisição, recebimento, armazenamento e até a aplicação das vacinas nos pacientes SUS; gestão do calendário vacinal; registro e
acompanhamento dos imunos aplicados; quantitativo populacional vacinado, dentre outros.

MÓDULO FARMÁCIA

Modulo responsável pela gestão de medicamentos e materiais hospitalares das farmácias dos EAS; controle do estoque da farmácia inter-relacionando com as dispensas
executadas e as notas ﬁscais recebidas; dispensação de medicamentos e materiais
hospitalares realizadas para os pacientes SUS.

MÓDULO ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE
(EAS)/PROFISSIONAL

Maior conhecimento da realidade da rede assistencial existente e suas potencialidades. Importação de arquivo XML dos municípios e EAS. Cadastro e
pesquisa de proﬁssionais e EAS.

MÓDULO REGULAÇÃO

Otimiza processos de regulação, avaliação e controle dos procedimentos ambulatoriais da rede de atenção básica e procedimentos e
exames da rede de média e alta complexidade. Agendamento de
consultas, exames e cirurgias eletivas on-line.

PARA A COMUNIDADE:
Aumento imediato da satisfação, acesso a serviços de saúde de primeira linha,
maior respeito pelo cidadão, atendimentos mais ágeis, melhoria geral dos
processos, maior dignidade, reconhecimento individualizado do cidadão, atendimento único e personalizado em toda a rede de saúde.

MÓDULO SEGURANÇA
Garante que o usuário tenha acesso restrito, conforme
parametrizado pelos gestores e permite auditoria sobre ações
realizadas.

MÓDULO CADASTRO
O usuário poderá solicitar o seu Cadastro Nacional de Saúde
e receber imediatamente o cartão SUS nos postos informatizados.

PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE:
Maior reconhecimento, melhor ambiente de trabalho, motivação adicional e
orgulho por fazer parte de um projeto único e diferenciado, maior agilidade
e gerenciamento integrado de toda a rede de saúde.

MÓDULO ATENDIMENTO
Gerenciamento dos atendimentos e/ou serviços de saúde da rede e
dimensionamento do histórico de saúde do paciente na rede.

MÓDULO LABORATÓRIO
Gerenciamento dos exames laboratoriais disponibilizados pela rede de saúde
municipal, contemplando todo o ﬂuxo desde a solicitação até a emissão de
laudos dos exames.

SISTEMA DE GESTÃO INTS

CADASTRO DE CARTÃO

AÇÕES SOCIAIS

REGULAÇÃO

O resultado dos trabalhos do INTS é todo revertido
em ações sociais voltadas para a população de baixa
renda, com os seguintes projetos:
FARMÁCIA

É um cartão instituído e regulamentado pela Portaria MS nº 940,
do Ministério da Saúde.
Por meio deste cartão poderemos
vincular todos os atendimentos
do cidadão realizados na rede
municipal de saúde.

SEGURANÇA

BENEFÍCIOS DO USO DO CARTÃO
COM O SISTEMA DE GESTÃO INTS

ATENDIMENTO

SISTEMA DE GESTÃO INTS

+ Alegria Salvador

Prevenção e promoção da
saúde bucal e nutricional
para alunos da rede
pública de ensino.

Banho de Alegria

Oferece banheiros
móveis para higiene
básica a moradores em
situação de rua.

Nutrição

Oferece
acompanhamento
nutricional para alunos
da rede pública de
ensino.

INDICADORES DE GESTÃO

VACINA

Painéis indicativos: medicamentos, telefone, energia elétrica e água, entre
outros.

LABORATÓRIO

Vida + Rosa
Oferece exames de
mamograﬁa digital à
mulheres carentes e
acima de 35 anos.

De Olho na Saúde

Oferece consulta e
exames oftalmológicos
à pessoas carentes e
acima de 55 anos.

Alimentando sem Fronteiras

Oferece alimentação de
qualidade a moradores
em situação de rua.

CADASTRO

Inclusão Digital

FATURAMENTO

Oferece a inclusão digital
a indivíduos em situação
de vulnerabilidade
econômica.

ATENDIMENTO

EAS
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Tempo de Saúde

Realiza cadastramento de
proﬁssionais de saúde que
se interesse em ser voluntários, doando parte do
seu tempo a atendimentos
aos pacientes dos projetos
sociais do INTS.

Recreando

Oferece recreação com
jogos e brincadeiras
educativos a alunos da
rede pública.

SISTEMA MAS

AGENTES DE SAÚDE

ALGUNS DIFERENCIAIS DO MAS®
• Identiﬁcação dos agentes de saúde via login e senha;
• Possibilidade de acesso aos domicílios já cadastrados;
• Possibilidade de inserção de novos cadastros;
• Hierarquização na inserção de dados dos domicílios:
família e membros e visita domiciliar;
• Mapa interativo identiﬁcando os locais das visitas
domiciliares;
• Filtragem dos dados por sexo;
• Idade e doenças dentre outros critérios.
O Multitoky Agentes de Saúde ® – MAS ® – é uma solução especialmente
desenvolvida para Secretarias de Saúde destinada à otimização do trabalho de
Agentes de Saúde. Com o MAS a Secretaria de Saúde economiza em tempo e
dinheiro, recursos raros, ao agilizar os processos de coleta e gestão de
informações.
A solução é composta por dois módulos, o Aplicativo MAS e o Portal
MAS. O Aplicativo Multitoky Agentes de Saúde ® elimina as ﬁchas
impressas, a falta de padrão no preenchimento e o acúmulo de
material ao disponibilizar nos tablets dos seus Agentes de Saúde
ﬁchas de atendimento básico no novo modelo implantado pelo
Ministério da Saúde, o E-SUS.
O Multitoky Agentes de Saúde ® é a ferramenta ideal para
uma gestão pública eﬁcaz.

ESTATÍSTICAS
DOS RESULTADOS
CADASTRADOS

Através de gráﬁcos claros e
objetivos, o gestor visualiza
os resultados de maneira
rápida, otimizando as tomadas de decisões.

FICHAS DIGITAIS
E SINCRONISMO

Pelo aplicativo MAS os agentes
de saúde preenchem as ﬁchas
do E-SUS no tablet. Ao conectar o
aparelho a uma rede de internet,
os dados serão sincronizados
com os servidores do MAS.

GEORREFERENCIAMENTO DAS VISITAS
DOMICILIARES

É possível acompanhar a
localização das visitas domiciliares no mapa, havendo
a possibilidade de ﬁltrar os
resultados.

PRINCIPAIS CONTRATOS DO INTS
UPAS

UBS

GERENCIAMENTO DA UNIDADE
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:

UPA Brotas - Salvador/BA

UPA Rio Grande da Serra/SP

UPA Feira de Santana/BA

UPA Serra/ES

GERENCIAMENTO DA TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO:

PSF Salvador/BA

PSF Suzano/SP

GERENCIAMENTO DOS
SERVIÇOS MÉDICOS DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:
Hospital Geral - Salvador/BA

HOSPITAIS
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS
DAS MATERNIDADES ESTADUAIS:
Albert Sabin - Salvador/BA

Tyslla Balbino - Salvador/BA

GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS:
IPERBA - Salvador/BA

Hospital Estadual Roberto
Santos - Salvador/BA

SAMU

PACIENTES MAIS SATISFEITOS E ENGAJADOS
COM INFORMAÇÕES SEMPRE DISPONÍVEIS.

GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA:
Suzano/SP

SISTEMA MOBILE

DISPONIBILIZA FRONTEND MOBILE E WEB PARA O
USUÁRIO FINAL ATRAVÉS DE UMA INTEGRAÇÃO ÚNICA.

SUZANO/SP

FUNCIONAMENTO BASEADO EM NUVEM COM
REDUZIDO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE.

Atendimento
Equipe

Gestor

Paciente

Médico

Sistema das
Instituições

Gestor

