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ESTRUTURA E ABRANGÊNCIA DE ATUAÇÃO
Contando com uma equipe qualificada, o INTS possui um quadro de 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.

Nos últimos anos, o setor de saúde brasileiro passou por várias mudanças significativas, dentro desse cenário surgiram as Organizações Sociais de Saúde (OSS). As OSS são sociedades
civil sem fins lucrativos que passam a fazer parte de um novo
modelo de parceria adotado pelos governos estaduais e municipais.

O INTS ao longo de 5 anos 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.

Esse novo modelo caracteriza-se pela:
• Celebração de um Contrato de Gestão, caracterizado como
um acordo firmado entre o poder público e a entidade qualificada como OSS, que permite a definição das metas e do tipo
de assistência à saúde a ser desenvolvida na unidade;
• Implantação de uma Comissão de Avaliação do Contrato de
Gestão, responsável por analisar os resultados obtidos com
a execução do contrato;

TITULAÇÕES PÚBLICAS DO INTS

• Foco na humanização dos atendimentos aos pacientes do SUS;

• Título de Utilidade Pública Federal - UPF;

• Transparência nas prestações de contas em virtude das
obrigatoriedades legais impostas pelos órgão fiscalizadores;

• Título de Utilidade Pública no município de Salvador-BA;
• Título de OS no Estado da Bahia;
• Título de OS no município Camaçari-BA;

• Exigência de experiência comprovada na administração de
serviços de saúde.

• Título de OS no município de Santo Amaro Imperatriz-SC;

O INTS com cinco anos de mercado já atuou em diversos municípios brasileiros espalhados por Bahia, São Paulo, Mato
Grosso, Espírito Santo, Goiás, Rondônia e Pernambuco aplicando as melhores práticas tecnológicas e de inovação aos
contratos de gestão firmados.

• Título de OS no município de Suzano-SP;

• Título de OS no município de Serra-ES;

• Título de OS no município de Vila Velha-ES;
• Título de OS no Estado de Rondônia;
• Título de OS no Estado de Goiás.

CERTIFICAÇÕES DO INTS

Ian dos Anjos Cunha
Presidente do INTS

ESCOPO DE ATUAÇÃO
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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 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.

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 à rede de saúde.

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.

MÓDULOS: SISTEMA VIVER +

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

MÓDULO ESTABELECIMENTO
ASSISTENCIAL DE SAÚDE
(EAS)/PROFISSIONAL

MÓDULO SEGURANÇA

MÓDULO CADASTRO

Garante que o usuário tenha aces-

O usuário poderá solicitar o seu

so restrito, conforme parametriza-

Cadastro Nacional de Saúde e re-

Maior conhecimento da realidade

do pelos gestores e permite audi-

ceber imediatamente o cartão SUS

da rede assistencial existente e

toria sobre ações realizadas.

nos postos informatizados.

suas potencialidades. Importação
de arquivo XML dos municípios e
EAS. Cadastro e pesquisa de profissionais e EAS.

MÓDULO VACINA
Gerencia os imunobiológicos, controlando desde a aquisição, recebimento e armazenamento até a
aplicação aos pacientes SUS realizada pelas EAS do município. Gestão de calendário vacinal; informações sobre os imunobiológicos;
parametrização da vacina; controle de estoque; registro dos imunos

Módulo responsável por controlar
o estoque de medicamentos/penso das farmácias do EAS, constituir
estoque da farmácia central contemplado através de cadastro de
nota fiscal do fornecimento dos
medicamentos/penso como também a dispensação realizada para
o paciente.

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.

aplicados; quantitativo populacional vacinado; dentre outros.

MÓDULO LABORATÓRIO

MÓDULO ATENDIMENTO

Gerenciamento dos exames labo-

Gerenciamento dos atendimentos

ratoriais disponibilizado pela rede

e/ou serviços de saúde da rede,

de saúde municipal, contemplando

dimensionamento do histórico de

todo o fluxo desde a solicitação até

saúde do paciente na rede.

a emissão de laudos dos exames.

MÓDULO FARMÁCIA

O Sistema VIVER +, através da integração de seus
módulos, evita filas, aumenta a satisfação da população
e otimiza ao máximo as verbas de saúde.

SISTEMA VIVER + : CADASTRO CARTÃO VIDA
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 realizado na
rede municipal de saúde.

BENEFÍCIOS DO USO DO CARTÃO COM O SISTEMA VIVER +
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SISTEMA VIVER+: INDICADORES GESTÃO
Painéis indicativos: medicamentos, telefone, energia elétrica e água, entre outros.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL
MUNICÍPIOS QUE FAZEM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

FAIXA NÚMERO DE HABITANTES DOS MUNICÍPIOS

Row Labels		

1 - Norte		

2 - Nordeste

3 - Sudeste

4 - Sul		

5 - Centro-Oeste

Grand Total

Não, utiliza OS		
406		
1.534		
1.172		
853		
389		
4.354
1 - Até 5.000		79		193		311		316		118		1.017
2 - 5.001 até 10.000
79		193		311		316		118		990
3 - 10.001 até 20.000
97		516		244		163		83		1.103
4 - 20.001 até 50.000
100		372		187		107		64		830
5 - 50.001 até 100.000
37		91		52		32		14		226
6 - 100.001 até 500.000
19		35		77		28		12		171
7 - Maior que 500.000
1		6		6		3		1		17
Sim, utiliza OS		
44		 260		
496		
338		
78		 1.216
1 - Até 5.000
1		41		63		104		21		230
2 - 5.001 até 10.000
8		39		102		76		12		237
3 - 10.001 até 20.000
13		61		115		65		21		275
4 - 20.001 até 50.000
11		71		103		52		13		250
5 - 50.001 até 100.000
5		28		55		20		5		113
6 - 100.001 até 500.000
5		15		47		20		2		89
7 - Maior que 500.000
1		5		11		1		4		22
Grand Total		450		1.794		1.668		1.191		467		5.570
Row Labels		

1 - Norte		

2 - Nordeste

3 - Sudeste

4 - Sul		

5 - Centro-Oeste

Total

Não utiliza OS		406		1.534		1.172		853		389		4.354
Sim utiliza OS		44		260		446		338		78		1.216
Grand Total		450		1.794		1.668		1.191		467		5.570
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TRABALHOS SOCIAIS
O resultado dos trabalhos do INTS é todo revertido em
ações sociais. Mas de 25.000 pessoas já foram beneficiadas desde a sua fundação. Além de doações, projetos de educação continuada e bolsas de estudo, o INTS
conta com uma clínica que atende gratuitamente pacientes da melhor idade.

O INTS mantém também o Núcleo de Atendimento Sociassistencial e Defesa do Usuário - NASDU, que atende a papulação carente, auxiliando no cadastro junto
aos programas do Governo Federal, realizando exames
gratuitos, não cobertos pelo sistema SUS e promovendo diversas ações de apoio aos mais necessitados.
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