HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA

PERGUNTAS FREQUENTES

1 - Qual perfil do Hospital Municipal de Bertioga?
O Hospital Municipal de Bertioga é o único equipamento hospitalar no Município que faz parte
da rede de saúde que compõem o Sistema Único de Saúde-SUS, integrante e indispensável da
estruturação médico-social e sanitária, cuja função básica consiste em proporcionar assistência
médica hospitalar de baixa complexidade, oferecendo à população um serviço de Pronto
Atendimento, exames diagnósticos correlatos, Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico SADT, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.
O Hospital Municipal de Bertioga está localizado na Praça Vicente Molinari, s/nº, Bertioga – São
Paulo, com estrutura de hospital geral de baixa complexidade, único com serviço de maternidade
do município.

2 – Qual o ramo de atuação do Hospital Municipal de Bertioga?
O Hospital deverá executar as ações assistências e dos serviços de saúde, com observância as
diretrizes técnicas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, segundo a legislação
pertinente ao SUS, como a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme Decreto da
Presidência da República nº 7.508 de 28 de junho de 2011.

3- Quais os serviços disponibilizados pelo Hospital Municipal de Bertioga?
O Hospital disponibilizará os serviços de assistência hospitalar, pronto atendimento – 24 horas,
serviço de apoio diagnóstico e terapêutico -SADT, além dos serviços de atendimento móvel de
urgência -SAMU.
O Pronto Atendimento deverá atender ao conjunto de serviços de urgência e emergência por 24
(vinte e quatro) horas ininterruptamente, prestando atendimento resolutivo e qualificado aos
pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica e prestar primeiro
atendimento aos casos de natureza cirúrgica ou de trauma, estabilizando os pacientes e realizando
a investigação diagnóstica inicial, definindo, em todos os casos, a necessidade ou não, de
internação no Hospital Municipal ou transferência para os demais serviços hospitalares de maior
complexidade da Baixada Santista de acordo com a Central de Regulação de Ofertas de Serviços
de Saúde (CROSS) – Secretaria de Estado da Saúde.
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4 – O que consiste no serviço de apoio diagnóstico e terapêutico – SADT?
O Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) do Hospital de Bertioga (BE) é uma
modalidade de prestação de serviços que utiliza recursos físicos (raio X, tomografia) com o
objetivo de esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para
pacientes.

5 - Como solicitar o meu prontuário ou de algum familiar?
O paciente e/ou familiar precisa vir pessoalmente ao Hospital Municipal de Bertioga, com cópia
de documento de identidade e cópia de comprovante de endereço, e preencher a requisição
específica de solicitação de prontuário.
Em caso de paciente que foi a óbito, para a solicitação acompanhará a linha de sucessão conforme
a lei, com cópia de certidão de óbito e cópia de documentos pessoais que comprove o vínculo.
Em caso de procurador, deve apresentar a procuração com firma reconhecida em cartório,
documento de identidade do procurador e comprovante de endereço, caso a procuração não
contemple, além do documento de identidade do paciente, todos os documentos em cópia para
serem anexados a requisição.

6 – Qual o quantitativo e tipo de leitos instalados?
O Hospital Municipal de Bertioga conta com 49 leitos distribuídos, conforme consta no SCENES
sendo 10 leitos em cirurgia geral, 15 leitos de clínica geral, 06 leitos de obstetrícia cirúrgica e 06
obstetrícias clínica, 01 de pneumologia sanitária, 01 psiquiatria, 02 de pediatria cirúrgica e 08 de
pediatria clínica.

7 – Quais os ramos de atendimento oferecidos pelo Hospital Municipal de Bertioga?
O Hospital Municipal atende as seguintes linhas de cuidado: clínica médica, clínica cirúrgica,
pediatria, obstetrícia, ortopedia, infectologia e psiquiatria.

8 - Quero trabalhar no Hospital Municipal de Bertioga, como envio o meu currículo?

A contratação de colaboradores se dá pelo regime CLT (celetista), e os processos seletivos terão
início mediante solicitação dos Gestores do INTS, sendo operacionalizado através do
Departamento de Recursos Humanos. O processo seletivo será divulgado na Imprensa Oficial e
no site do INTS, no sítio eletrônico do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde – INTS www.ints.org.br/trabalhe conosco. Os processos seletivos são realizados por edital, e contam com
etapas distintas para cada cargo.
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