
sexta-feira, 30 de agosto de 2019 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 129 (164) – 33

Valor Mensal Reajustado: R$ 24.814,56 (20 dias letivos - 
31.720 refeições estimadas)

A partir de: 01-06-2019
PTRES: 080195
Natureza da Despesa: 33.90.39.89
Fonte: 005.003.002
Vigência Contratual: 01-10-2018 a 31-12-2019
Informação CCONT: 2.453/2018.
Referência legal: Artigo 61, parágrafo único da Lei 

8.666/1993, e Decreto 61.476/2015.
 Termo de Reajuste de Contrato
Contrato 3/19
Processo Seduc/1893537/18 - DER/VOT
Contratante: Diretoria de Ensino - Região de Votorantim.
Contratada: Aparecida Regina Cassarotti -Eireli, CNPJ 

02.102.125/0001-58
Objeto: Prestação de serviços de preparo e distribuição de 

alimentação balanceada e em condições higiênicos sanitárias 
adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede 
Pública Estadual.

Alíquota: 4,13%
Valor Mensal Reajustado: R$ 41.652,00
A partir de junho de 2019
PTRES: 080195
Natureza da Despesa: 33.90.39.89
Fonte: 005.003.002
Vigência Contratual: 10-06-2019 a 09-12-2021
Parecer CJ/SE 31-2018
Referência legal: Artigo 61, parágrafo único da Lei 

8.666/1993, e Decreto 61.476/2015.

 Saúde
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do Secretário, de 26-8-2019
SPDOC SES 1477949/2019 – Volumes I a IV
Interessado: Secretaria de Estado da Saúde
Assunto: Ato Administrativo – Plano de Classificação – 

Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-Fim 
da SES/SP (PCTTD-FIM). Decretos estaduais 22.789/1984, 
29838/1989, 48.897/2004 e 63.936/2018.

Despacho GS 6.798/2019
Tendo em vista os elementos que instruem os autos, espe-

cialmente:
a) o Relatório Final do Núcleo de Assistência Técnica aos 

Órgãos do SAESP, fls. 783/786;
b) a Ata de Reunião da Comissão de Documentos e Acesso 

- CADA, fls. 823/824;
c) as manifestações da equipe do Centro de Gestão Docu-

mental e da Diretoria do Departamento de Gestão do SAESP, 
às fls. 835/836;

d) a aprovação da proposta de “Plano de Classificação e 
Tabela de temporalidade de documentos das Atividades/Fim” 
desta Pasta da Saúde, pelo Senhor Coordenador do Arquivo 
Público do Estado, às fls. 83,

e) o teor do Parecer CJ/SS 784/2019, às fls. 827/833,
Aprovo, com fulcro no disposto nos artigos 7º, 8º e 9º do 

Decreto 29.838, de 18-04-1989, a proposta apresentada nos 
autos do Processo SPDOC SES 1477949/2019, Volumes I a IV, 
para o Plano de Classificação – Tabela de Temporalidade de 
Documentos das Atividades-Fim da SES/SP (PCTTD-FIM), incluin-
do seus anexos I, II e III.

- Anexo I: Plano de Classificação
- Anexo II: Índice
- Anexo III: Tabela de Temporalidade
Em respeito aos princípios da publicidade e ampla defesa, 

fica concedido o prazo de 15 dias úteis para impugnação aos 
critérios de valoração adotados na tabela de temporalidade, a 
contar da última publicação, nos termos do art. 8º, do Decreto 
29.838/1989.

 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO
 EE Índia Vanuíre
Portaria Diretor de Escola de 27-8-2019
Retificando Portaria 016/2019 Do Diretor da ESCOLA 

EE ÍNDIA VANUÍRE, DE 26-08-2019, PUBLICADA NO D.O. DE 
27-08-2019.

Convocando, com fundamento na CF/88, Lei Complemen-
tar 444/85, artigos 61 e 63, Decreto 39.931/95, artigo 11, Lei 
10.261/68, artigo 241:

Professor Coordenador: Selma Estela Lains Bindilatti, RG: 
19.783.770-0;

Professores: AUREO JOAQUIM CAMARGO – RG: 
17.236.354; FERNANDA MONTEIRO DE ARAÚJO SILVA - RG: 
32.591.114-9;; TALITA APARECIDA ALI RODRIGUES BARBO – 
RG: 35.098.761-0.

- Agente de Organização Escolar: Magali de Cássia Ramos, 
RG: 18.914.554, para participarem a Formação: MÉTODOS DE 
MELHORIA DE RESULTADOS – NÍVEL 3, no dia 27-08-2019, 
das 13h30 às 17h30, na EE Índia Vanuíre, sito à Rua: Guaranis 
1271, Tupã – SP.

EE Dona Maria Barbieri de Freitas
Portaria Diretor de Escola Substituto, de 28-8-2019
convocando com fundamento na Constituição Fede-

ral/88, LC 444/85, Decreto Estadual 39931/95 e Resolução 
SE 57/2017, os servidores abaixo relacionados para parti-
cipar da FORMAÇÃO: “Método de Melhoria de Resultado 
- MMR", no dia 02-09-2019, das 08h às 12h, na EE Dona 
Maria Barbiéri de Freitas, Avenida Floriano Peixoto, 70, 
Herculândia/SP.

Professores: Jéssica Berto Miranda, RG: 48.917.401-2; 
Maisa Marin, RG: 49.775.599-3; Gislaine Cristina Scio-
li Gutnik, RG: 24.362.601-0 e Erica da Silva Leme, RG: 
42.013.919-9.

Agente de Organização Escolar: Luciana Matias Scarpante 
Ferreira, RG: 35.223.041-1.

EE Profª. Amália Valentina Marsiglia Rino
Portaria Diretor de Escola de 29-8-2019
convocando, com fundamento na CF/88, Lei Comple-

mentar 444/85, artigos 61 e 63, Decreto 39.931/95, artigo 
11, Lei 10.261/68, artigo 241, os Professores de Ensino 
Fundamental Anos Finais: Rogério Alexandro Nunes RG: 
44.876.150-6 – Matemática e Sandra Maria de Oliveira 
Mesquita RG:32.138.860-4 –Língua Portuguesa, para parti-
ciparem da Formação “Método de Melhoria de Resultados 
MMR – Fase N 3” - no dia 03-09-2019, das 08h às 17h, na 
EE Profª. Amália Valentina Marsiglia Rino, Rua Carlos Gomes 
750, Centro, Rinópolis/SP.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
VOTORANTIM

 Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 29-8-
2019

Designando, como Gestor do Contrato 3/19 (Proces-
so SEE/1893537/18), firmado entre a Diretoria de Ensino 
- Região de Votorantim e a empresa Aparecida Regina 
Cassarotti, CNPJ 02.102.125/0001-58, referente à prestação 
de serviços de preparo e distribuição de alimentação balan-
ceada aos alunos da Rede Pública Estadual do Município de 
Salto de Pirapora, o servidor Jonas Claudino Rodrigues, RG 
27.956.147-7.

 Termo de Reajuste de Contrato
Contrato 002/2016
Processo Seduc/731040/2018 (0025/0089/2016) - DER/VOT
Contratante: Diretoria de Ensino - Região de Votorantim.
Contratada: Girassol Serviços de Alimentação Eireli - ME, 

CNPJ 11.813.940/0001-16.
Objeto: Prestação de serviços contínuos de manipulação de 

alimentos e preparo de refeições para distribuição aos alunos 
da rede pública estadual de ensino, nas Unidades: E.E. Cel. João 
Rosa e E.E. Bairro do Turvo.

Alíquota: 4,13%

E.E. Arthur Cyrillo Freire Dr.
E.E. Baltazar Fernandes
E.E. Bairro do Éden
E.E. Beathris Caixeiro Del Cistia Profª
E.E. Enéas Proença de Arruda Prof.
E.E. Escolástica Rosa de Almeida Profª
E.E. Fernanda de Camargo Pires Profª
E.E. Francisco Camargo César
E.E. Francisco Coccaro Prof.
E.E. Francisco Eufrásio Monteiro
E.E. Genésio Machado Prof.
E.E. Genézia Isabel Cardoso Mencacci Profª
E.E. Guiomar Camolesi Souza Profª
E.E. Gumercindo Gonçalves Prof.
E.E. Ida Yolanda Lanzoni de Barros Profª
E.E. Izabel Rodrigues Galvão Profª
E.E. João Climaco de Camargo Pires
E.E. Dr. João Machado de Araújo
E.E. João Soares Monsenhor
E.E. Jorge Madureira Prof.
E.E. José Odin De Arruda Prof.
E.E. José Roque de Almeida Rosa Prof.
E.E. Júlia Rios Athayde Profª
E.E. Laila Galep Sacker Profª
E.E. Maria Cândida de Barros Araújo Profª
E.E. Marina Grohmann Soares Fernandes Profª
E.E. Nazira Nagib Jorge Murad Rodrigues Profª
E.E. Ossis Salvestrini Mendes Profª
E.E. Visconde Porto Seguro
E.E. Renato Sêneca de Sá Fleury Prof.
E.E. Roberto Paschoalick Prof.
E.E. Salvador Ortega Fernandes Prof.
E.E. Waldemar De Freitas Rosa Prof.
Dias: 03-09-2019 (terça-feira)
Horário: Das 13h30 às 17h30
Local: Diretoria de Ensino - Região de Sorocaba - Rua 

Manoel Gomes dos Santos Neto, 45 - Jd. Pagliato - Soro-
caba - SP.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
TAQUARITINGA

 Retificação do D.O. de 28-8-2019
Na Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 27-08-2019, 

complementa-se a convocação, conforme segue:
a diretora da EE Prof. Aníbal do Prado e Silva, Marlei do 

Carmo Morselli Henojo RG 22.319.157-7, a diretora da EE 9 de 
Julho, Mireli Sanches Matheus RG 19.434.151-3, as PCG Clau-
dia Aparecida Desiderá Bettoni Basso RG 18.144.244-9, Ketriri 
Cristina Belentani Buzolin RG 24.533.197-9, as Supervisoras 
de Ensino Gláucia Bertelli dos Reis RG 21.354.715-6, Roseli 
Teresinha Pereira de Oliveira Godoy RG 16.559.423-8 e a PCNP 
Rozemeire Rodrigues RG 20.219.749-9, para participarem da 
“Orientação Técnica descentralizada das escolas do Programa 
Ensino Integral – 2º CAF – Ciclo de Acompanhamento Formativo 
– Agosto/2019”

Data: 26-08-2019
Horário: 8h às 17h
Local: Diretoria de Taquaritinga
 Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 29-8-

2019
Convocando os profissionais abaixo relacionados para 

as ações de formação continuada referentes a Orientação 
Técnica: “2º Formação de Professores de Ciências da Natu-
reza e Matemática para Atividades Experimentais Investi-
gativas nas Escolas 2019”, nos termos da Resolução SE 62, 
11-12-2017.

Público Alvo: Célia Labibe Abud RG 7.690.042-3, 
Carlos Alberto Orlando RG 28.175.969-9, Daniela Mazer 
RG 27.983.399-4, Lucimar Maria Batista da Costa RG 
19.232.317

Dias: 09 e 10-09-2019
Local: Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissio-

nais da Educação do Estado de São Paulo – Rua João Ramalho, 
1546 Perdizes, São Paulo - SP, 05008-002.

Horário: 8h às 17h
Programa 808.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE TAUBATÉ

 Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 29-8-
2019

Homologando, à vista do Parecer do Supervisor de Ensino, 
os Plano de Gestão- Quadriênio 2019-2022 das Unidades Esco-
lares jurisdicionada nesta Diretoria de Ensino.

Caçapava- Particular- Colégio Olivia Alegri.
Redenção da Serra- EMEIEF Profª Edna Regina de Oliveira 

e Silva.
Taubaté- CEEJA- Monsenhor Cícero de Alvarenga.
Taubaté- Particular- Colégio Espaço Mágico Integrado; 

EEIEFM São Luís; Escola Tesouro do Vale; Colégio Vale do 
Sol.

À vista do Parecer do Supervisor de Ensino, o Anexo ao 
Plano de Gestão da Unidade Escolar jurisdicionada nesta Dire-
toria de Ensino.

Caçapava- EE Profª Francisca Moura Luz Pereira/2018
 Extrato de Contrato
Contrato 5/2015
Processo: 1630867/2018 (Legado 00588/0087/2014).
Modalidade: Pregão Eletrônico.
Contratante: Diretoria de Ensino - Região de Taubaté.
Contratada: Smile Transportes E Turismo Ltda.
Objeto: Prorrogação de contrato de prestação de transporte 

escolar.
Prazo: 15 meses
Início: 03-05-2019
Término: 02-08-2020
Valor Total: R$ 7.058.719,21
Programa de Trabalho: 12.368.0815.5740.0000
Natureza da Despesa: 33903347
Data da Assinatura: 03-05-2019

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE TUPÃ

 Portaria Dirigente Regional de Ensino, de 26-8-2019
Convocando, com fundamento no artigo 12 da Resolu-

ção SE 62/2017, os Diretores e Professores Coordenadores 
do Ensino Fundamental do Anos Iniciais, para participarem 
da Formação “Projeto de Reforço e Recuperação - Ensino 
Fundamental do Anos Iniciais”, no dia 30-08-2019, das 
8h30 às 17h30, na Diretoria de Ensino – Região de Tupã, 
900, Tupã/SP.

Portaria Dirigente Regional de Ensino de 29-8-2019
Convocando os profissionais abaixo relacionados para 

as ações de formação continuada referente a Orientação Téc-
nica: “ V Formação de Professores de Matemática e Professor 
Coordenador de Área de Ciências da Natureza e Matemática do 
Ensino Fundamental ll para o Projeto Mind Lab ”, nos termos da 
Resolução SE 62, 11-12-2017.

Público Alvo: 1 professor de Matemática por ano do Ensino 
Fundamental (6º, 7º, 8º e 9º) e 1 professor Coordenador de Área 
de Ciências da Natureza e Matemática da EE Dr. Benedicto 
Martins Barbosa/Rancharia.

Dia: 06-09-2019.
Local: EE Dr. Benedicto Martins Barbosa, Rua Cel. Galdino 

de, A. de Almeida, 306 - Vila Martins, Rancharia - SP, 19600-000 
- Horário: 8h às 17h.

parecer conclusivo do Supervisor de Ensino, responsável pelo 
Estabelecimento, o Plano Gestão para o quadriênio de 2019 a 
2022 das seguintes escolas:

E.E. Prof. Juvenal Machado Araújo, referente aos cursos: 
Ensino Fundamental - Anos Inicias, Anos Finais e Ensino 
Médio;

E.E. Prof. Edewaldo Freitas Gaia Sant’Ana, referente ao 
curso: Ensino Fundamental - Anos Inicias.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SÃO ROQUE

 Retificação do D.O. de 14-8-2019
Na Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 13-8-2019, 

referente à Orientação Técnica de Física/Química “O Uso de 
Tecnologias no Guia de Transição”, onde se lê: horário - 8h30 às 
16h30, leia-se: 8h30 às 12h30.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SÃO 
VICENTE

 Portaria do Dirigente Regonal de Ensino, de 29-8-2019
Convocando, com o propósito de fortalecer os conceitos 

relacionados ao Programa de Ensino Integral - Modelo de Ges-
tão e Modelo Pedagógico, o Diretor e o Professor Coordenador 
Geral das unidades escolares abaixo relacionadas para a Orien-
tação Técnica Descentralizada:

E.E. Adelaide Patrocínio dos Santos Profª - Praia Grande
E.E. Alfredo Reis Viegas Dr. - Praia Grande
E.E. Augusto Paes de Ávila Reverendo - Praia Grande
E.E. Carmen Miranda - Peruíbe
E.E. Enio Vilas Boas Prof. - São Vicente
E.E. Jardim Bopeva - Praia Grande
E.E. Oswaldo dos Santos Soares Prof. Dr.- São Vicente
E.E. Zulmira de Almeida Lambert Profª - São Vicente
Data: 03-09-2019
Horário: 08h30 às 14h00
Local: Auditório Mutuo Nakano - 4º andar - DESVI - Rua 

João Ramalho, 378 - Centro - São Vicente.
Cada escola deverá trazer:
- Procedimento Passo a Passo: Líderes de Turma;
- Formulário com o Registro de Acompanhamento de uma 

observação de sala de aula e o Plano da aula observada com a 
respectiva Sequência didática.

 Refificação do D.O. de 13-8-2019
Na publicação, página 28, onde se lê: Processo 

1175760/2019, leia-se: Processo 12.75760/2019.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
SERTÃOZINHO

 Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 29-8-
2019

Convocando, nos termos da Resolução SE 62/2017, artigo 
12, parágrafos 3 e 4, e artigo 14, inciso para a “Orientação 
Técnica de Química e Física 2019 - Avaliação II” , um Professor 
de Química e um de Física de cada Unidade Escolar, preferencial-
mente os mesmos professores que participaram na anterior, das 
escolas jurisdicionadas a esta Diretoria que será realizada no dia 
5-9-2019, das 8h30 às 17h30, na Diretoria de Ensino - Região 
de Sertãozinho.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SOROCABA

 Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 29-8-
2019

Convocando Professores Mediadores Escolares e Comuni-
tário ( PMEC) , desta Diretoria de Ensino para o “4ª Formação do 
Projeto Mediação Escolar e Comunitária”, nos termos do artigo. 
8º, da Resolução SE 58/2011, alterada pela Resolução SE 43, de 
14-04-2012, conforme segue:

Público Alvo: Professores Mediadores Escolares e Comu-
nitário ( PMEC) , desta Diretoria de Ensino, Professor 
Coordenador do Núcleo Pedagógico e Diretora do Núcleo 
Pedagógico.

Na seguinte conformidade:
E.E. Accácio de Vasconcellos Camargo Prof.
E.E. Ana Cecília Martins Profª
E.E. Antonio Cordeiro Prof.
E.E. Antonio Miguel Pereira Júnior Prof.
E.E. Antonio Padilha
E.E. Diógenes Almeida Marins Prof.
E.E. Dionysio Vieira Prof.
E.E. Dulce Esmeralda Basile Ferreira Profª
E.E. Elza Salvestro Bonilha Profª
E.E. Ezequiel Machado Nascimento Prof.
E.E. Flávio Gagliardi Prof.
E.E. Geraldo do Espírito Santo Fogaça de Almeida Prof.
E.E. Gualberto Moreira Dr.
E.E. Hélio Del Cistia
E.E. Humberto de Campos
E.E. Isabel Lopes Monteiro Profª
E.E. João Rodrigues Bueno
E.E. Joaquim Izidoro Marins Prof.
E.E. Jordina Amaral Arruda Profª
E.E. José Quevedo Prof.
E.E. José Reginato Prof.
E.E. Júlio Bierrenbach Lima Prof.
E.E. Júlio Prestes de Albuquerque Dr
E.E. Lauro Sanchez Prof.
E.E. Luiz Gonzaga de Camargo Fleury Prof.
E.E. Luiz Nogueira Martins Senador
E.E. Marco Antonio Mencacci Prof.
E.E. Maria Helena Gazzi Bonadio Profª
E.E. Maria Ondina de Andrade Profª
E.E. Mário Guilherme Notari
E.E. Monteiro Lobato
E.E. Ovídio Antonio de Souza Rev.
E.E. Rafael Orsi Filho Prof.
E.E. Roque Conceição Martins Profª
E.E. Rosemary de Mello Moreira Pereira Profª
E.E. Sarah Salvestro Profª
E.E. Brigadeiro Tobias
E.E. Senador Vergueiro
E.E. Wanda Costa Daher Profª
E.E. Wilson Ramos Brandão Prof.
E.E. Zélia Dulce de Campos Maia Profª
Dias: 03-09-2019 (terça-feira)
Horário: Das 8h30 às 12h30
Local: Diretoria de Ensino de Sorocaba - Rua Manoel Gomes 

dos Santos Neto, 45 - Jd. Pagliato - Sorocaba - SP.
Convocando Vice-Diretores das Escolas Regulares e 

Vice Diretores que atuam nas Escolas PEI que não contam 
com o Professor Mediador, desta Diretoria de Ensino para o 
“4ª Formação do Projeto Mediação Escolar e Comunitária”, 
nos termos do artigo. 8º, da Resolução SE 58/2011, alterada 
pela Resolução SE 43, de 14-04-2012, conforme segue:

Público Alvo: Vice Diretores das Escolas Regulares e Vice 
Diretores que atuam nas Escolas PEI que não contam com 
o Professor Mediador, desta Diretoria de Ensino, Professor 
Coordenador do Núcleo Pedagógico e Diretora do Núcleo 
Pedagógico.

Na seguinte conformidade:
E.E. Aggêo Pereira do Amaral Prof.
E.E. Altamir Gonçalves Prof.
E.E. Amélia César Machado de Araújo Profª
E.E. Antonia Lucchesi Profª
E.E. Antonio Vieira Campos
E.E. Arquíminio Marques da Silva Prof.

Anexo I

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

  

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES 

      

056. PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE (FUNÇÃO) 

Esta função compreende as ações que têm por objetivo promover, preservar e recuperar a saúde da população por meio da 
integração das atribuições e atividades no âmbito federal, estadual e municipal integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS e 
que ocorrem na realização cotidiana da assistência ambulatorial e hospitalar, diagnóstica, farmacêutica, de vigilância e 
prevenção, de fabricação de produtos e formação de recursos humanos na área da Saúde. 

  

056. 01 Assistência Ambulatorial e Hospitalar (SUBFUNÇÃO) 

Esta subfunção compreende as ações de acolhimento, registro e controle do atendimento aos usuários do Serviço Único de 
Saúde – SUS. 

  

056.02 Apoio Diagnóstico e Laboratorial (SUBFUNÇÃO) 

Esta subfunção compreende as ações de registro e controle do encaminhamento das amostras de pacientes e realização de 
exames para complementar e apoiar o diagnóstico para assistência ao usuário e também de amostras de produtos para a 
liberação de laudos de interesse de órgãos e estabelecimentos que exercem atividades relacionadas à saúde. 

  

056.03 Assistência Farmacêutica (SUBFUNÇÃO) 

Esta subfunção compreende as ações de avaliação, acompanhamento e atendimento para a dispensação de medicamentos 
aos usuários do SUS. 

      

056.04 Gerenciamento da produção de imunobiológicos e equipamentos médicos (SUBFUNÇÃO) 

Esta subfunção compreende ações de registro e controle da fabricação de soros, vacinas e equipamentos de saúde para 
garantir sua qualidade. 

      

056.05 Vigilância e prevenção de riscos à saúde (SUBFUNÇÂO) 

Esta subfunção compreende o registro das ações de vigilância em saúde no que se refere à política de proteção à saúde, 
controle e monitoramento de doenças e agravos, cadastro e concessão de licença de funcionamento de estabelecimentos, 
fiscalização e aplicação de penalidades por infração sanitária e gerenciamento e disponibilização de informações de vigilância 
em saúde.  

  

056.06 Ensino e pesquisa científica em saúde (SUBFUNÇÂO) 

Esta subfunção compreende as ações referentes à disponibilização de vagas para ensino e aperfeiçoamento profissional na 
área de saúde, bem como o acompanhamento e registro da vida acadêmica dos alunos e sua produção de pesquisas técnico-
científicas, além da produção e difusão de conhecimento científico e cultural na área da Saúde. 

      

057. CONTROLE E MONITORAMENTO DE AÇÕES  E SERVIÇOS EM SAÚDE (FUNÇÃO) 

Esta função compreende as ações que têm como objetivo registrar, controlar e monitorar as atividades de credenciamento, 
oferta e avaliação administrativa e técnica dos órgãos de Saúde. 

  

057.01 Credenciamento, oferta e avaliação dos serviços de saúde (SUBFUNÇÃO) 
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  056.02.01.011 Expediente de análise de amostra de pacientes  

  056.02.01.012 Expediente de análise de amostra de produtos 

  056.02.01.013 Expediente de certificação para exportação de produtos relacionadas à área da saúde 

  056.02.01.014 Formulário de comunicação de resultado crítico 

  056.02.01.015 Registro de controle do fluxo de exame 

Atividade: 056.02.02 Controle de resultados e laudos de exames 

Documentos: 056.02.02.001 Registro de resultado de exame 

  056.02.02.002 Registro de teste do pezinho 

  056.02.02.003 Registro de teste rápido  

  056.02.02.004 Registro de tipagem sanguínea 

Atividade: 056.02.03 Apoio laboratorial  

Documentos: 056.02.03.001 Expediente de produção de meio de cultura e soluções 

  056.02.03.002 Formulário de solicitação de vidraria para uso em laboratório 

  056.02.03.003 Planilha de preparo de vidraria para uso em laboratório 

  056.02.03.004 Registro de análise de procedimento laboratorial 

Subfunção: 056.03 Assistência farmacêutica 

Atividade: 056.03.01 Avaliação e dispensação farmacêutica 

Documentos: 056.03.01.001 Expediente de avaliação e atendimento para dispensação de medicamentos comuns 

  056.03.01.002 Expediente de avaliação e atendimento para dispensação de medicamentos sujeitos a controle 
especial 

  056.03.01.003 Formulário de solicitação de medicamentos antimicrobianos 

  056.03.01.004 Formulário de solicitação de medicamentos antirretrovirais 

  056.03.01.005 Formulário para dispensação de misoprostol 

  056.03.01.006 Registro de notificação de receita 

  056.03.01.007 Receituário de medicamento comum 

  056.03.01.008 Receituário de medicamento de controle especial 

  056.03.01.009 Receituário de Talidomida 

  056.03.01.010 Registro de acompanhamento de uso racional de medicamentos 

  056.03.01.011 Registro de atendimento de usuário de Talidomida 

  056.03.01.012 Registro de manipulação, fracionamento e rastreabilidade de medicamento 

Atividade: 056.03.02 Controle da dispensação farmacêutica 

Documentos: 056.03.02.001 Ficha de acompanhamento de falta de medicamentos na dispensação por dose única 

  056.03.02.002 Formulário de prescrição de medicamentos  

  056.03.02.003 Mapa de dispensação de medicamentos  

  056.03.02.004 Registro da movimentação de medicamentos de controle especial 

  056.03.02.005 Registro das intervenções farmacêuticas 

  056.03.02.006 Registro de controle de uso de antimicrobianos 

  056.03.02.007 Registro de notificação de receita para Talidomida 

  056.03.02.008 Registro de receituário geral 

  056.03.02.009 Registro específico da movimentação de imunodepressores e Talidomida 

  056.03.02.010 Registro de escrituração de medicamentos 

  056.03.02.011 Registro de controle de busca ativa de suspeita de reação adversa a medicamento 

  056.03.02.012 Sistema informatizado de controle da dispensação farmacêutica 

Atividade: 056.03.03 Controle administrativo de medicamentos  

Documentos: 056.03.03.001 Ficha de solicitação de medicamentos não padronizados 

  056.03.03.002 Formulário de comunicação de vencimento de medicamento 

  056.03.03.003 Formulário de devolução de medicamentos à farmácia 

  056.03.03.004 Expediente de solicitação de revisão na relação padrão de medicamentos 

  056.03.03.005 Planilha de controle da quantidade de oxigênio 

Atividade: 056.03.04 Apoio nutricional e dietético 

Documentos: 056.03.04.001 Formulário de controle de recebimento de nutrição parenteral 

  056.03.04.002 Formulário de prescrição de dieta parenteral 

Subfunção: 056.04 Gerenciamento da produção de imunobiológicos e equipamentos médicos 

Atividade: 056.04.01 Controle da qualidade da produção 

Documentos: 056.04.01.001 Formulário de controle da produção de equipamento médico 

  056.04.01.002 Laudo da qualidade do veneno  

  056.04.01.003 Registro de controle da extração de veneno 

Atividade: 056.04.02 Controle do fluxo de animais 

Documentos: 056.04.02.001 Ficha de controle do plantel 

  056.04.02.002 Registro de entrada de animais na instituição de pesquisa 

Atividade: 056.04.03 Produção de soros e vacinas 

Documentos: 056.04.03.001 Sistema informatizado de gerenciamento e produção de imunobiológicos 

  056.04.03.002 Base de dados de gerenciamento e produção de imunobiológicos 

  056.04.03.003 Expediente de registro de produção de lote de imunobiológicos 

  056.04.03.004 Ficha de acompanhamento de acasalamento 

  056.04.03.005 Ficha de necropsia do animal 

  056.04.03.006 Prontuário do animal 

  056.04.03.007 Laudo de resultado de exames do animal 

Subfunção: 056.05 Vigilância e prevenção de riscos à saúde 

Atividade: 056.05.01 Apoio às políticas de proteção à saúde 

Documentos: 056.05.01.001 Processo de análise e acompanhamento de projetos financiados por fundo especial de saúde 

  056.05.01.002 Processo para pagamento de pessoal em operações de caráter urgente e inadiável 

  056.05.01.003 Expediente de acompanhamento de concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela 
hanseníase e submetidas a isolamento e internação compulsórios 

Atividade: 056.05.02 Avaliação e acompanhamento das  vigilâncias para autorizar dispensação de 

medicamentos 

Documentos: 056.05.02.001 Expediente de acompanhamento de autorização para uso excepcional de Talidomida 

  056.05.02.002 Processo de autorização para uso de medicamento especial para tuberculose 

  056.05.02.003 Processo de autorização para uso de Palivizumabe 

Atividade: 056.05.03 Controle e monitoramento de doenças e agravos 

Documentos: 056.05.03.001 Boletim mensal de doses aplicadas 

  056.05.03.002 Dossiê de grade de abastecimento de declaração de nascidos vivos e declaração de óbito 

  056.05.03.003 Ficha de expedição de recebimento de vacinas, soros e afins 

  056.05.03.004 Registro de monitoramento dos indicadores e ações na área de saúde 

  056.05.03.005 Ficha de controle de infecção hospitalar 

  056.05.03.006 Prontuário de investigação de ocorrências de emergências em saúde pública 

  056.05.03.007 Lista de verificação de emergência  

  056.05.03.008 Relatório de vigilância epidemiológica 

  056.05.03.009 Processo de autorização para inutilização de imunobiológicos e medicamentos impróprios para 
uso  

  056.05.03.010 Formulário de notificação de suspeita de reação adversa a medicamento 

Esta subfunção compreende as ações relativas ao credenciamento de estabelecimentos e equipes especializadas, à regulação 
da oferta dos serviços de saúde, entendidos como a disponibilização de vagas existentes para consultas, internações e exames, 
além das ações para avaliar e monitorar os serviços prestados. 

  

057.02 Controle de materiais, equipamentos, insumos e instalações (SUBFUNÇÃO) 

Esta subfunção compreende o registro e controle das ações de limpeza, desinfecção e esterilização de superfícies e áreas, 
interiores de artigos, objetos e instalações, equipamentos e materiais em unidades de saúde. Registra também o controle das 
condições ambientais que garantem a qualidade dos produtos, medicamentos e vacinas. 

  

Função: 056 PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE 

Subfunção: 056.01 Assistência ambulatorial e hospitalar 

Atividade: 056.01.01 Atendimento ambulatorial e hospitalar 

Documentos: 056.01.01.001 Prontuário de paciente 

  056.01.01.002 Prontuário de doador  

  056.01.01.003 Prontuário do receptor de órgãos 

  056.01.01.004 Prontuário da psicologia 

  056.01.01.005 Questionário de teste psicológico 

  056.01.01.006 Ficha de identificação social 

  056.01.01.007 Expediente de atendimento de paciente em domicílio 

  056.01.01.008 Ficha de avaliação e acompanhamento do paciente 

  056.01.01.009 Base de dados de exame de imagem 

  056.01.01.010 Sistema informatizado de registro e acompanhamento de assistência ambulatorial e hospitalar 

  056.01.01.011 Sistema Informatizado de Gerenciamento do Sistema Estadual de Transplante - SIGSET 

  056.01.01.012 Sistema informatizado de arquivamento e distribuição de imagens 

  056.01.01.013 Dossiê de atendimento de paciente ostomizado 

  056.01.01.014 Mapa de programação cirúrgica  

  056.01.01.015 Registro de classificação de paciente por grau de dependência 

  056.01.01.016 Registro de intercorrências do plantão 

Atividade: 056.01.02 Gerenciamento da demanda, oferta e qualidade de tecidos, componentes e fluídos 

humanos para doação 

Documentos: 056.01.02.001 Expediente de requisição de hemocomponentes 

  056.01.02.002 Ficha de rastreabilidade de hemocomponentes 

  056.01.02.003 Guia de fornecimento de hemocomponentes 

  056.01.02.004 Registro de descarte de hemocomponentes 

  056.01.02.005 Registro de entrada e saída de hemocomponentes 

  056.01.02.006 Ficha de rastreabilidade sorológica 

  056.01.02.007 Registro de incidentes transfusionais 

  056.01.02.008 Base de dados do Banco de Leite Humano 

  056.01.02.009 Registro de controle do uso do leite humano 

  056.01.02.010 Ficha de cadastro de candidata a doadora de leite humano 

  056.01.02.011 Ficha de recolhimento de leite humano em domicílio 

  056.01.02.012 Ficha de controle de recebimento de leite humano 

  056.01.02.013 Laudo de exame de leite humano pasteurizado 

  056.01.02.014 Ficha de sorologia da doadora de leite humano 

  056.01.02.015 Registro de cadastro de doadoras de leite materno 

  056.01.02.016 Mapa de prescrição de leite 

  056.01.02.017 Relatório de receptores de leite humano 

Atividade: 056.01.03 Controle de procedimentos administrativos, ambulatorias e hospitalares 

Documentos: 056.01.03.001 Registro de abertura de prontuário 

  056.01.03.002 Registro de agendamento de consultas 

  056.01.03.003 Registro de acolhimento e classificação de risco de gestante 

  056.01.03.004 Relatório de atendimento ambulatorial 

  056.01.03.005 Registro de internação 

  056.01.03.006 Registro de controle de acompanhante do paciente 

  056.01.03.007 Ficha da Sistematização do Atendimento de Enfermagem - SAE 

  056.01.03.008 Mapa de prescrição de dieta 

  056.01.03.009 Termo de responsabilidade de medicamento próprio 

  056.01.03.010 Registro de guarda de pertences de pacientes 

  056.01.03.011 Registro de cirurgia 

  056.01.03.012 Registro de parto 

  056.01.03.013 Registro de controle de peças anatomopatológicas encaminhadas para análise laboratorial 

  056.01.03.014 Formulário de aviso de nascimento 

  056.01.03.015 Formulário de aviso de óbito 

  056.01.03.016 Registro de controle de procedimentos cirúrgicos 

  056.01.03.017 Registro de transferência interna e externa  de pacientes 

  056.01.03.018 Expediente de solicitação de veículo para transporte de paciente 

  056.01.03.019 Censo diário 

  056.01.03.020 Registro de transfusão de sangue 

  056.01.03.021 Registro de vacinas aplicadas 

  056.01.03.022 Registro de controle de aplicação de medicação 

  056.01.03.023 Registo de controle de sessões de hemodiálise 

  056.01.03.024 Registro de transporte de material biológico 

  056.01.03.025 Registro de saída de amostras para análises em unidades externas 

  056.01.03.026 Registro de exames radiológicos para controle sanitário 

  056.01.03.027 Formulário de retirada de material anatomopatológico pelo paciente 

  056.01.03.028 Registro de agendamento de primeira consulta de parturiente e recém-nascido 

  056.01.03.029 Registro de alta 

  056.01.03.030 Formulário de revisão de óbito 

  056.01.03.031 Registro de entrega de comprovantes e declarações 

Subfunção 056.02 Apoio diagnóstico e laboratorial 

Atividade: 056.02.01 Acompanhamento e controle da realização de exame de diagnóstico e laboratorial 

Documentos: 056.02.01.001 Requisição de serviços de diagnose e terapia - SADT 

  056.02.01.002 Laudo de Autorização para Procedimento de Alta Complexidade - APAC 

  056.02.01.003 Questionário preparatório para realização de exames  

  056.02.01.004 Ficha de acompanhamento de extravazamento de contraste 

  056.02.01.005 Registro de entrada de amostra laboratorial 

  056.02.01.006 Base de dados de registro e análise laboratorial 

  056.02.01.007 Sistema informatizado de regulação laboratorial 

  056.02.01.008 Lista de resultado de exame CD4 e carga viral 

  056.02.01.009 Cadastro de biópsia do centro cirúrgico 

  056.02.01.010 Registro de análise de amostra laboratorial 
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  057.02.05.004 Registro de controle de status de calibração e qualificação de instrumento e equipamento 

  057.02.05.005 Relatório da certificação de equipamento 

  057.02.05.006 Formulário de controle de qualidade de kits laboratoriais 

  057.02.05.007 Formulário de habilitação de insumos e equipamento 

  057.02.05.008 Formulário de validação de equipamento 

  057.02.05.009 Formulário de validação de lote de insumo 

  057.02.05.010 Formulário de validação de reagente 

  057.02.05.011 Formulário de rastreabilidade do uso de pipeta 

  057.02.05.012 Formulário de verificação de comparabilidade para equipamentos em uso 

  057.02.05.013 Planilha de rastreabilidade de reagente 

Atividade: 057.02.06 Coleta de resíduos provenientes de atividades de saúde 

Documentos: 057.02.06.001 Expediente de transporte e descarte de resíduos de serviços de saúde  

Anexo II

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

    
ÍNDICE* Código de 

classificação 

    
    
A   
Abastecimento de declaração de nascidos vivos e declaração de óbito, Dossiê de grade de  056.05.03.002 
Abertura de curso, Processo de autorização de  056.06.04.007 
Abertura de prontuário, Registro de  056.01.03.001 
Abertura de turma, Expediente de  056.06.04.008 
Abertura e encerramento de livro de escrituração de medicamentos e susbstâncias sujeitos a 
controle especial, Expediente de autorização de  056.05.05.004 

ACADÊMICA, REGISTRO E CERTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO  056.06.06 
Acasalamento, Ficha de acompanhamento de  056.04.03.004 
Aceitação de bolsa de estudos, Termo de outorga e  056.06.06.005 
Ácido Peracético USE Dossiê do controle e validação de esterilização 057.02.03. 002 
Ações corretivas, Registro de não conformidade e  057.02.04.012 
Ações de vigilância sanitária, Expediente de acompanhamento de  056.05.05.003 
AÇÕES E SERVIÇOS  EM SAÚDE, CONTROLE E MONITORAMENTO DE  057 
AÇÕES EDUCACIONAIS, PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS  056.06.04 
Ações na área de saúde, Registro de monitoramento dos indicadores e  056.05.03.004 
Acolhimento e classificação de risco de gestante, Registro de  056.01.03.003 
Acompanhamento da supervisão de ensino, Termo de visita e  056.06.04.009 
ACOMPANHAMENTO DAS  VIGILÂNCIAS PARA AUTORIZAR DISPENSAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS, AVALIAÇÃO E  056.05.02 

Acompanhamento de acasalamento, Ficha de  056.04.03.004 
Acompanhamento de ações de vigilância sanitária, Expediente de  056.05.05.003 
Acompanhamento de assistência ambulatorial e hospitalar, Sistema informatizado de registro 
e  056.01.01.010 

acompanhamento de autorização para uso excepcional de Talidomida, Expediente de  056.05.02.001 
Acompanhamento de concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase e 
submetidas a isolamento e internação compulsórios, Expediente de  056.05.01.003 

Acompanhamento de extravazamento de contraste, Ficha de  056.02.01.004 
Acompanhamento de falta de medicamentos na dispensação por dose única, Ficha de  056.03.02.001 
Acompanhamento de projetos financiados por fundo especial de saúde, Processo de análise 
e  056.05.01.001 

Acompanhamento de uso racional de medicamentos, Registro de  056.03.01.010 
Acompanhamento do paciente, Ficha de avaliação e  056.01.01.008 
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DIAGNÓSTICO E 
LABORATORIAL 056.02.01 

Acompanhante do paciente, Registro de controle de  056.01.03.006 
Administração de bolsas de residência médica, Sistema de  056.06.03.001 
ADMINISTRATIVO DE MEDICAMENTOS, CONTROLE  056.03.03 
Agenda diária da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde - CROSS 057.01.02.001 
Agenda diária do portal Cross USE Agenda diária da Central de Regulação de Oferta de 
Serviços de Saúde - CROSS 057.01.02.001 

Agendamento de consultas, Registro de  056.01.03.002 
Agendamento de primeira consulta de parturiente e recém-nascido, Registro de  056.01.03.028 
AGRAVOS, CONTROLE E MONITORAMENTO DE DOENÇAS E  056.05.03 
Agravos, Ficha de investigação e notificação de doenças e  056.05.03.012 
Alimento,Dossiê de comunicado de início de fabricação de  056.05.05.013 
Alta Complexidade - APAC, Laudo de Autorização para Procedimento de  056.02.01.002 

Alta USE Registro de alta 056.01.03.029 
Alta, Registro de  056.01.03.029 
Alteração de dados cadastrais de estabelecimentos de interesse da saúde, Processo de  056.05.04.006 
Alteração de temperatura, Expediente de notificação de  057.02.01.001 
aluno, Prontuário do  056.06.03.002 
Ambientes, Registro de verificação de temperatura de equipamentos e  057.02.01.003 
Ambulatoriais e hospitalares, Planilha de conferência de equipamentos, instrumentos, 
materiais e utensilíos  057.02.02.003 

AMBULATORIAL E HOSPITALAR, ASSISTÊNCIA  056.01 
AMBULATORIAL E HOSPITALAR, ATENDIMENTO  056.01.01 
Ambulatorial, Relatório de atendimento  056.01.03.004 
AMBULATORIAS E HOSPITALARES, CONTROLE DE PROCEDIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS,  056.01.03 

AMBULATÓRIOS, CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MATERIAIS 
OBRIGATÓRIOS EM HOSPITAIS E  057.02.02 

Amostra conhecida, Formulário de controle de qualidade com  057.02.04.004 
Amostra de pacientes, Expediente de análise de  056.02.01.011 
Amostra de produtos ou substâncias relacionadas ou que causem efeito à saúde para análise 
laboratorial, Processo de retirada da  056.05.05.012 

Amostra de produtos, Expediente de análise de  056.02.01.012 
Amostra laboratorial, Registro de análise de  056.02.01.010 
Amostra laboratorial, Registro de entrada de  056.02.01.005 
Amostras controle para falcização, Formulário de validação de  057.02.04.008 
Amostras não conformes, Formulário de justificativas de  057.02.04.007 
Amostras para análises em unidades externas, Registro de saída de  056.01.03.025 
Análise de amostra de pacientes, Expediente de  056.02.01.011 
Análise de amostra de produtos, Expediente de  056.02.01.012 
Análise de amostra laboratorial, Registro de  056.02.01.010 
Análise de certificado de calibração ou qualificação de  instrumento e equipamento, Registro 
de  057.02.05.003 

Análise de procedimento laboratorial, Registro de  056.02.03.004 
Análise e acompanhamento de projetos financiados por fundo especial de saúde, Processo 
de  056.05.01.001 

Análise laboratorial, Base de dados de registro e  056.02.01.006 
Análise laboratorial, Processo de retirada da amostra de produtos ou substâncias 
relacionadas ou que causem efeito à saúde para  056.05.05.012 

Análise laboratorial, Registro de controle de peças anatomopatológicas encaminhadas para  056.01.03.013 
Análises críticas, Relatório de  057.02.04.013 
Análises em unidades externas, Registro de saída de amostras para  056.01.03.025 
Anatomopatológicas encaminhadas para análise laboratorial, Registro de controle de peças  056.01.03.013 
Anatomopatológico pelo paciente, Formulário de retirada de material  056.01.03.027 
Animais de coleções didáticas, Registro de réplicas e  056.06.07.004 
Animais na instituição de pesquisa, Registro de entrada de  056.04.02.002 
ANIMAIS, CONTROLE DO FLUXO DE  056.04.02 
Animais, Registro de pesquisa científica no comitê de ética de uso de  056.06.02.008 
Animais. Base de dados de entrada  056.06.07.002 
Animal, Dossiê do  056.06.07.005 
Animal, Ficha de necropsia do  056.04.03.005 
Animal, Laudo de resultado de exames do  056.04.03.007 
Animal, Prontuário do  056.04.03.006 
Antimicrobianos, Formulário de solicitação de medicamentos  056.03.01.003 
Antimicrobianos, Registro de controle de uso de  056.03.02.006 
Antirretrovirais, Formulário de solicitação de medicamentos  056.03.01.004 

  056.05.03.011 Ficha de notificação de eventos adversos pós-vacinação e erros de imunização 

  056.05.03.012 Ficha de investigação e notificação de doenças e agravos 

Atividade: 056.05.04 Cadastro e concessão de licença de estabelecimentos  

Documentos: 056.05.04.001 Expediente de autorização para dispensação de Misoprostol 

  056.05.04.002 Processo de avaliação físico-funcional de projeto de edificação de estabelecimentos de interesse 
da sáude 

  056.05.04.003 Processo de concessão de licença de funcionamento de estabelecimentos de interesse da saúde 
e fontes de radiação ionizantes sujeitos à vigilância sanitária 

  056.05.04.004 Processo de renovação ou cancelamento de concessão de licença de funcionamento de 
estabelecimentos e equipamentos de interesse da saúde sujeitos à vigilância sanitária 

  056.05.04.005 Processo de cancelamento de licença de funcionamento por atos da vigilância sanitária 

  056.05.04.006 Processo de alteração de dados cadastrais de estabelecimentos de interesse da saúde 

Atividade: 056.05.05 Fiscalização e aplicação de penalidades 

Documentos: 056.05.05.001 Balanço dos medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle especial  

  056.05.05.002 Dossiê de grade de distribuição de talonário de medicamentos de controle especial 

  056.05.05.003 Expediente de acompanhamento de ações de vigilância sanitária 

  056.05.05.004 Expediente de autorização de abertura e encerramento de livro de escrituração de 
medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle especial  

  056.05.05.005 Expediente de autorização de informatização de livro de escrituração de medicamentos e 
susbstâncias sujeitos a controle especial  

  056.05.05.006 Expediente de inspeção de estabelecimentos que exercem atividades relacionadas a produtos 
sujeitos a vigilância sanitária 

  056.05.05.007 Guia de importação de medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle especial 

  056.05.05.008 Processo de apuração de denuncia relacionada a vigilância sanitária 

  056.05.05.009 Auto de infração 

  056.05.05.010 Processo de apuração e aplicação de penalidade de infração sanitária 

  056.05.05.011 Processo de autorização para doação de medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle 
especial 

  056.05.05.012 Processo de retirada da amostra de produtos ou substâncias relacionadas ou que causem efeito 
à saúde para análise laboratorial 

  056.05.05.013 Dossiê de comunicado de início de fabricação de alimento 

  056.05.05.014 Prontuário do prescritor de medicamento sujeito a controle especial 

  056.05.05.015 Registro de cadastro de prescritor para entrega de receituário ou numeração de notificação de 
receita de controle especial 

Atividade: 056.05.06 Gerenciamento de informações de vigilância em saúde 

Documentos: 056.05.06.001 Sistema de informação em vigilância epidemiológica 

  056.05.06.002 Sistema de informação em vigilância sanitária 

  056.05.06.003 Base de dados do Sistema de informação em vigilância epidemiológica 

  056.05.06.004 Base de dados do Sistema de informação em vigilância sanitária 

Subfunção: 056.06 Ensino e pesquisa científica em saúde 

Atividade: 056.06.01 Capacitação e aperfeiçoamento profissional 

Documentos: 056.06.01.001 Dossiê de curso de capacitação multiprofissional em saúde 

Atividade: 056.06.02 Realização de estudos e pesquisas técnico-científicas  

Documentos: 056.06.02.001 Trabalho de conclusão de curso 

  056.06.02.002 Artigo científico 

  056.06.02.003 Sistema de gerenciamento de projetos científicos 

  056.06.02.004 Dossiê de processo seletivo para Pós-Graduação 

  056.06.02.005 Processo de autorização para pesquisas com organismos geneticamente modificados 

  056.06.02.006 Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 

  056.06.02.007 Registro de pesquisa científica no comitê de ética 

  056.06.02.008 Registro de pesquisa científica no comitê de ética de uso de animais 

Atividade: 056.06.03 Gerenciamento da vida acadêmica 

Documentos: 056.06.03.001 Sistema de administração de bolsas de residência médica 

  056.06.03.002 Prontuário do aluno 

  056.06.03.003 Sistema de gerenciamento da vida acadêmica 

Atividade: 056.06.04 Planejamento e implementação das ações educacionais  

Documentos: 056.06.04.001 Plano de curso 

  056.06.04.002 Plano escolar 

  056.06.04.003 Calendário escolar 

  056.06.04.004 Diário de classe 

  056.06.04.005 Projeto Político-pedagógico 

  056.06.04.006 Expediente de credenciamento de professor de pós-graduação 

  056.06.04.007 Processo de autorização de abertura de curso 

  056.06.04.008 Expediente de abertura de turma 

  056.06.04.009 Termo de visita e acompanhamento da supervisão de ensino 

  056.06.04.010 Expediente de autorização para lecionar em cursos técnicos da saúde 

  056.06.04.011 Processo de seleção de candidatos para curso técnico e de especialização em saúde 

  056.06.04.012 Expediente de seleção de docentes não-servidores 

Atividade: 056.06.05 Criação de conteúdo audiovisual 

Documentos: 056.06.05.001 Vídeo-aula 

  056.06.05.002 Expediente de elaboração de curso a distância ou vídeo-aula 

Atividade: 056.06.06 Registro e certificação da situação acadêmica 

Documentos: 056.06.06.001 Registro de matrícula 

  056.06.06.002 Registro de entrega de diploma ou certificado 

  056.06.06.003 Ata de conselho de classe 

  056.06.06.004 Ficha de matrícula em instituição de residência médica 

  056.06.06.005 Termo de outorga e aceitação de bolsa de estudos 

  056.06.06.006 Processo de certificação de competências laborais 

  056.06.06.007 Expediente de revalidação de diploma  

  056.06.06.008 Registro de atas finais 

  056.06.06.009 Registro de certificados 

Atividade: 056.06.07 Registro e difusão do conhecimento científico e cultural  

Documentos: 056.06.07.001 Base de dados de coleção zoológica 

  056.06.07.002 Base de dados de entrada animais 

  056.06.07.003 Expediente de empréstimo e devolução de material científico e didático 

  056.06.07.004 Registro de réplicas e animais de coleções didáticas 

  056.06.07.005 Dossiê do animal 

  056.06.07.006 Termo de responsabilidade associado à visita ao órgão de difusão científica e cultural 

Função:  057 CONTROLE E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS  EM SAÚDE 

Subfunção: 057.01 Credenciamento, oferta e avaliação dos serviços de saúde  

Atividade: 057.01.01 Credenciamento de estabelecimentos, equipes e serviços de assistência à saúde  

Documentos: 057.01.01.001 Expediente de credenciamento de estabelecimentos e serviços de assistência à saúde 

  057.01.01.002 Expediente de credenciamento de estabelecimentos, serviços e equipes especializadas em 
transplante e enxerto 

Atividade: 057.01.02 Oferta dos serviços de saúde 

Documentos: 057.01.02.001 Agenda diária da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde - CROSS 

  057.01.02.002 Expediente de solicitação de vaga na rede de serviços de saúde 

  057.01.02.003 Processo de tratamento fora de domicílio 

Atividade: 057.01.03 Avaliação e monitoramento de serviços de saúde 

Documentos: 057.01.03.001 Processo de auditoria de assuntos relacionados à assistência à saúde 

  057.01.03.002 Relatório de auditoria interna 

Subfunção: 057.02 Controle de materiais, instalações e procedimentos relacionados à saúde  

Atividade: 057.02.01 Controle das condições ambientais 

Documentos: 057.02.01.001 Expediente de notificação de alteração de temperatura 

  057.02.01.002 Mapa de controle de temperatura de recebimento de Nutrição Parenteral Prolongada - NPP 

  057.02.01.003 Registro de verificação de temperatura de equipamentos e ambientes 

Atividade: 057.02.02 Controle dos equipamentos, artigos e materiais obrigatórios em hospitais e ambulatórios 

Documentos: 057.02.02.001 Planilha de cirurgia segura 

  057.02.02.002 Planilha de conferência de carrinho de emergência 

  057.02.02.003 Planilha de conferência de equipamentos, instrumentos, materiais e utensilíos ambulatoriais e 
hospitalares 

Atividade: 057.02.03 Limpeza, desinfecção e esterilização 

Documentos: 057.02.03.001 Ficha de controle da temperatura do ciclo de pasteurização 

  057.02.03.002 Dossiê do controle e validação de esterilização 

  057.02.03.003 Dossiê de validação de limpeza de equipamentos e processo de produção de imunobilógicos 

  057.02.03.004 Dossiê de controle de desinfecção 

  057.02.03.005 Registro de controle de desinfecção de equipamentos de escopia 

  057.02.03.006 Registro de controle de teste biológico das autoclaves 

  057.02.03.007 Registro de uso, limpeza e intervenções e ocorrências de equipamentos 

Atividade: 057.02.04 Controle de procedimentos laboratoriais 

Documentos: 057.02.04.001 Formulário de controle de execução de exame laboratorial  

  057.02.04.002 Formulário de conferência dupla 

  057.02.04.003 Formulário de controle cego de microscopia 

  057.02.04.004 Formulário de controle de qualidade com amostra conhecida 

  057.02.04.005 Formulário de controle de qualidade da coloração 

  057.02.04.006 Formulário de preparo de reagente 

  057.02.04.007 Formulário de justificativas de amostras não conformes 

  057.02.04.008 Formulário de validação de amostras controle para falcização 

  057.02.04.009 Formulário de validação de meio de cultura 

  057.02.04.010 Planilha de comparação de contagem global 

  057.02.04.011 Planilha de matriz de habilitação 

  057.02.04.012 Registro de não conformidade e ações corretivas 

  057.02.04.013 Relatório de análises críticas 

Atividade: 057.02.05 Controle da qualidade de insumos, reagentes e equipamentos 

Documentos: 057.02.05.001 Formulário de controle de qualidade de insumo laboratorial 

  057.02.05.002 Certificado de calibração 

  057.02.05.003 Registro de análise de certificado de calibração ou qualificação de  instrumento e equipamento 
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Biológico das autoclaves, Registro de controle de teste  057.02.03.006 
Biópsia do centro cirúrgico, Cadastro de  056.02.01.009 
Boletim mensal de doses aplicadas 056.05.03.001 
Bolsa de estudos, Termo de outorga e aceitação de  056.06.06.005 
Bolsas de residência médica, Sistema de administração de  056.06.03.001 
Busca ativa de suspeita de reação adversa a medicamento, Registro de controle de  056.03.02.011 
C   
Cadastro de biópsia do centro cirúrgico 056.02.01.009 
Cadastro de biópsia do centro cirúrgico USE Registro de controle de peças 
anatomopatológicas encaminhadas para análise laboratorial 056.01.03.013 

Cadastro de biópsia USE Cadastro de biópsia do centro cirúrgico 056.02.01.009 
Cadastro de candidata a doadora de leite humano, Ficha de  056.01.02.010 
Cadastro de cirurgiões dentistas para utilização de enxerto de tecido ósseo USE Expediente 
de credenciamento de estabelecimentos, serviços e equipes especializadas em transplante e 
enxerto 

057.01.01.002 

Cadastro de doadoras de leite materno, Registro de  056.01.02.015 
Cadastro de prescritor para entrega de receituário ou numeração de notificação de receita de 
controle especial, Registro de  056.05.05.015 

Cadastro de prescritores para entrega de numeração do talonário para medicamento sujeito a 
controle especial USE Registro de cadastro de prescritor para entrega de receituário ou 
numeração de notificação de receita de controle especial 

056.05.05.015 

CADASTRO E CONCESSÃO DE LICENÇA DE ESTABELECIMENTOS  056.05.04 
Caderno de Processo de Esterilização USE Dossiê do controle e validação de esterilização 057.02.03. 002 
Caderno de protocolo de registro de admissão USE Registro de transferência interna e 
externa de paciente 056.01.03.017 

Caderno de protocolo de registro de alta USE Registro de transferência interna e externa de 
paciente 056.01.03.017 

Calendário escolar 056.06.04.003 
Calibração e qualificação de instrumento e equipamento, Registro de controle de status de  057.02.05.004 
Calibração ou qualificação de  instrumento e equipamento, Registro de análise de certificado 
de  057.02.05.003 

Calibração, Certificado de  057.02.05.002 
Câmara de Conservação de Sangue USE Registro de verificação de temperatura de 
equipamentos e ambientes 057.02.01.003 

Cancelamento de concessão de licença de funcionamento de estabelecimentos e 
equipamentos de interesse da saúde sujeitos à vigilância sanitária, Processo de renovação 
ou  

056.05.04.004 

Cancelamento de licença de funcionamento por atos da vigilância sanitária, Processo de  056.05.04.005 
Candidata a doadora de leite humano, Ficha de cadastro de  056.01.02.010 
Candidatos para curso técnico e de especialização em saúde, Processo de seleção de  056.06.04.011 
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 056.06.01 
Capacitação multiprofissional em saúde, Dossiê de curso de  056.06.01.001 
Carga viral, Lista de resultado de exame CD4 e  056.02.01.008 
Carrinho de emergência, Planilha de conferência de  057.02.02.002 
Cartão de identificação social USE Ficha de identificação social 056.01.01.006 
CD4 e carga viral, Lista de resultado de exame  056.02.01.008 
Cego de microscopia, Formulário de controle  057.02.04.003 
Censo diário 056.01.03.019 
Censo hospitalar USE Censo diário 056.01.03.019 
Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde - CROSS, Agenda diária da  057.01.02.001 
Centro cirúrgico, Cadastro de biópsia do  056.02.01.009 
CERTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ACADÊMICA, REGISTRO E  056.06.06 
Certificação de competências laborais, Processo de  056.06.06.006 
Certificação de equipamento, Relatório da  057.02.05.005 

Certificação para exportação de produtos relacionadas à área da saúde, Expediente de  056.02.01.013 
Certificado de calibração 057.02.05.002 
Certificado de calibração ou qualificação de  instrumento e equipamento, Registro de análise 
de  057.02.05.003 

Certificado de competência USE Processo de certificação de competências laborais 056.06.06.006 
Certificado USE Expediente de certificação para exportação de produtos relacionados à área 
de saúde 056.02.01.013 

Certificado, Registro de entrega de diploma ou  056.06.06.002 
Certificados, Registro de  056.06.06.009 
Chamamento Público USE Expediente de credenciamento de estabelecimentos e serviços de 
assistência à saúde 057.01.01.001 

Checagem Diária de Carro de Emergência USE Planilha de conferência de carrinho de 
emergência 057.02.02.002 

Check list Carro de Anestesia USE Planilha de conferência de equipamentos, instrumentos, 
materiais e utensílios ambulatoriais e hospitalares 057.02.02.003 

Check list de Carro de Emergência USE Planilha de conferência de carrinho de emergência 057.02.02.002 
Check list Equipamento de Sala USE Planilha de conferência de equipamentos, instrumentos, 
materiais e utensílios ambulatoriais e hospitalares 057.02.02.003 

Check List Equipamento USE Planilha de conferência de equipamentos, instrumentos, 
materiais e utensílios ambulatoriais e hospitalares 057.02.02.003 

Ciclo de pasteurização, Ficha de controle da temperatura do  057.02.03.001 
Científica e cultural, Termo de responsabilidade associado à visita ao órgão de difusão  056.06.07.006  
Científica, Processo de desenvolvimento de pesquisa  056.06.02.006 
CIENTÍFICO E CULTURAL, REGISTRO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO  056.06.07 
Científico e didático, Expediente de empréstimo e devolução de material  056.06.07.003 
Científico, Artigo  056.06.02.002 
Científicos, Sistema de gerenciamento de projetos  056.06.02.003 
Cirurgia segura, Planilha de  057.02.02.001 
Cirurgia, Registro de  056.01.03.011 
Cirúrgico, Cadastro de biópsia do centro  056.02.01.009 
Classe, Ata de conselho de  056.06.06.003 
Classe, Diário de  056.06.04.004 
Classificação de paciente por grau de dependência, Registro de  056.01.01.015 
Classificação de risco de gestante, Registro de acolhimento e  056.01.03.003 
Coleção zoológica, Base de dados de  056.06.07.001 
Coleções didáticas, Registro de réplicas e animais de  056.06.07.004 
COLETA DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE ATIVIDADES DE SAÚDE 057.02.06 
Coloração, Formulário de controle de qualidade da  057.02.04.005 
Comitê de ética de uso de animais, Registro de pesquisa científica no  056.06.02.008 
Comitê de ética, Registro de pesquisa científica no  056.06.02.007 
Comparabilidade para equipamentos em uso, Formulário de verificação de  057.02.05.012 
Comparação de contagem global, Planilha de  057.02.04.010 
Competências laborais, Processo de certificação de  056.06.06.006 
COMPLAB USE Sistema informatizado de regulação laboratorial 056.02.01.007 
COMPONENTES E FLUÍDOS HUMANOS PARA DOAÇÃO, GERENCIAMENTO DA 
DEMANDA, OFERTA E QUALIDADE DE TECIDOS,  056.01.02 

Comprovante de aviso de recebimento emitido pela unidade USE Registro de transferência 
interna e externa de paciente 056.01.03.017 

Comprovantes e declarações, Registro de entrega de  056.01.03.031 
Compulsórios, Expediente de acompanhamento de concessão de pensão especial às 
pessoas atingidas pela hanseníase e submetidas a isolamento e internação  056.05.01.003 

Comunicação de resultado crítico, Formulário de  056.02.01.014 
Comunicação de vencimento de medicamento, Formulário de  056.03.03.002 

APAC, Laudo de Autorização para Procedimento de Alta Complexidade -  056.02.01.002 
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL, CAPACITAÇÃO E  056.06.01 
Aplicação de medicação, Registro de controle de  056.01.03.022 
Aplicação de penalidade de infração sanitária, Processo de apuração e  056.05.05.010 
APLICAÇÃO DE PENALIDADES, FISCALIZAÇÃO E  056.05.05 
APOIO ÀS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE 056.05.01 
APOIO DIAGNÓSTICO E LABORATORIAL 056.02 
APOIO LABORATORIAL  056.02.03 
APOIO NUTRICIONAL E DIETÉTICO 056.03.04 
Apuração de denuncia relacionada a vigilância sanitária, Processo de  056.05.05.008 
Apuração e aplicação de penalidade de infração sanitária, Processo de  056.05.05.010 
Área da saúde, Expediente de certificação para exportação de produtos relacionadas à  056.02.01.013 
Área de saúde, Registro de monitoramento dos indicadores e ações na  056.05.03.004 
Arquivamento e distribuição de imagens, Sistema informatizado de  056.01.01.012 
Artigo científico 056.06.02.002 
ARTIGOS E MATERIAIS OBRIGATÓRIOS EM HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONTROLE 
DOS EQUIPAMENTOS,  057.02.02 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS, EQUIPES E 
SERVIÇOS DE  057.01.01 

Assistência à saúde, Expediente de credenciamento de estabelecimentos e serviços de  057.01.01.001 
Assistência à saúde, Processo de auditoria de assuntos relacionados à  057.01.03.001 
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR 056.01 
Assistência ambulatorial e hospitalar, Sistema informatizado de registro e acompanhamento 
de  056.01.01.010 

ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, PROMOÇÃO E  056 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 056.03 
Associado à visita ao órgão de difusão científica e cultural, Termo de responsabilidade  056.06.07.006  
Ata de conselho de classe 056.06.06.003 
Atas finais, Registro de  056.06.06.008 
ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 056.01.01 
Atendimento ambulatorial, Relatório de  056.01.03.004 
Atendimento de Enfermagem - SAE, Ficha da Sistematização do  056.01.03.007 
Atendimento de paciente em domicílio, Expediente de  056.01.01.007 
Atendimento de paciente ostomizado, Dossiê de  056.01.01.013 
Atendimento de usuário de Talidomida, Registro de  056.03.01.011 
Atendimento para dispensação de medicamentos comuns, Expediente de avaliação e  056.03.01.001 
Atendimento para dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial, Expediente de 
avaliação e  056.03.01.002 

ATIVIDADES DE SAÚDE, COLETA DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE  057.02.06 
Atividades relacionadas a produtos sujeitos a vigilância sanitária, Expediente de inspeção de 
estabelecimentos que exercem  056.05.05.006 

Atos da vigilância sanitária, Processo de cancelamento de licença de funcionamento por  056.05.04.005 
AUDIOVISUAL,CRIAÇÃO DE CONTEÚDO  056.06.05 
Auditoria de assuntos relacionados à assistência à saúde, Processo de  057.01.03.001 
Auditoria interna, Relatório de  057.01.03.002 
Auto de infração 056.05.05.009 
Auto de Infração INTEGRA Processo de apuração e aplicação de penalidade de infração 
sanitária 056.05.05.010 

Autoclaves, Registro de controle de teste biológico das  057.02.03.006 
Autorização de abertura de curso, Processo de  056.06.04.007 
Autorização de abertura e encerramento de livro de escrituração de medicamentos e 
susbstâncias sujeitos a controle especial, Expediente de  056.05.05.004 

autorização de informatização de livro de escrituração de medicamentos e susbstâncias 
sujeitos a controle especial, Expediente de  056.05.05.005 

Autorização para dispensação de Misoprostol, Expediente de  056.05.04.001 
Autorização para doação de medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle especial, 
Processo de  056.05.05.011 

Autorização para inutilização de imunobiológicos e medicamentos impróprios para uso, 
Processo de  056.05.03.009 

Autorização para lecionar em cursos técnicos da saúde, Expediente de  056.06.04.010 
Autorização para lecionar USE Expediente de autorização para lecionar em cursos técnicos 
da Saúde 056.06.04.010 

Autorização para pesquisas com organismos geneticamente modificados, Processo de  056.06.02.005 
Autorização para Procedimento de Alta Complexidade - APAC, Laudo de  056.02.01.002 
Autorização para uso de medicamento especial para tuberculose, Processo de  056.05.02.002 

Autorização para uso de Palivizumabe, Processo de  056.05.02.003 
autorização para uso excepcional de Talidomida, Expediente de acompanhamento de  056.05.02.001 
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CREDENCIAMENTO, OFERTA E  057.01 
AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS  VIGILÂNCIAS PARA AUTORIZAR 
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS 056.05.02 

Avaliação e atendimento para dispensação de medicamentos comuns, Expediente de  056.03.01.001 
Avaliação e atendimento para dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial, 
Expediente de  056.03.01.002 

AVALIAÇÃO E DISPENSAÇÃO FARMACÊUTICA 056.03.01 
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 057.01.03 
Avaliação físico-funcional de projeto de edificação de estabelecimentos de interesse da 
sáude, Processo de  056.05.04.002 

Aviso de nascimento USE Formulário de aviso de nascimento 056.01.03.014 
Aviso de nascimento, Formulário de  056.01.03.014 
Aviso de óbito USE Formulário de aviso de óbito 056.01.03.015 
Aviso de óbito, Formulário de  056.01.03.015 
B   
Balanço dos medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle especial  056.05.05.001 
Balanços trimestral e anual de substâncias psicoativas e outras sujeitas a controle especial 
(BSPO) USE Balanço dos medicamentos e substâncias sujeitas a controle especial 056.05.05.001 

Banco de Dados CEVESP USE Base de dados do Sistema de informação em vigilância 
epidemiológica 056.05.06.003 

Banco de Dados CEVESP USE Sistema de informação em vigilância epidemiológica 056.05.06.001 
Banco de dados da hemoterapia USE Base de dados do Sistema de informação em vigilância 
sanitária 056.05.06.004 

Banco de dados PERIWEB USE Base de dados do Sistema de informação em vigilância 
sanitária 056.05.06.004 

Banco de dados TB Web USE Base de dados do Sistema de informação em vigilância 
epidemiológica 056.05.06.003 

Banco de Leite Humano, Base de dados do  056.01.02.008 
Base de dados de coleção zoológica 056.06.07.001 
Base de dados de entrada animais 056.06.07.002 
Base de dados de exame de imagem 056.01.01.009 
Base de dados de gerenciamento e produção de imunobiológicos 056.04.03.002 
Base de dados de registro e análise laboratorial 056.02.01.006 
Base de dados do Banco de Leite Humano 056.01.02.008 
Base de dados do Sistema de informação em vigilância epidemiológica 056.05.06.003 
Base de dados do Sistema de informação em vigilância epidemiológica USE Base de dados 
do Sistema de informação em vigilância epidemiológica 056.05.06.003 

Base de dados do Sistema de informação em vigilância sanitária 056.05.06.004 
Base de dados dos Concluintes USE Sistema de gerenciamento da vida acadêmica 056.06.03.003 

Pesquise gratuitamente as licitações e negócios públicos do Estado

e-negóciospúblicos Diário Oficial

• Busca fácil e objetiva das licitações;
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•  E muito mais: concorrências, concursos, convites, dispensas, 
inexigibilidades, leilões, pregões e tomadas de preços.
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Controle de temperatura de recebimento de Nutrição Parenteral Prolongada - NPP, Mapa de  057.02.01.002 
Controle de Temperatura e Umidade USE Registro de verificação de temperatura de 
equipamentos e ambientes 057.02.01.003 

Controle de Temperatura Geladeira USE Registro de verificação de temperatura de 
equipamentos e ambientes 057.02.01.003 

Controle de Temperatura USE Registro de verificação de temperatura de equipamentos e 
ambientes 057.02.01.003 

Controle de teste biológico das autoclaves, Registro de  057.02.03.006 
Controle de Umidade USE Registro de verificação de temperatura de equipamentos e 
ambientes 057.02.01.003 

Controle de uso de antimicrobianos, Registro de  056.03.02.006 
Controle de uso de autoclave USE Planilha de conferência de equipamentos, instrumentos, 
materiais e utensílios ambulatoriais e hospitalares 057.02.02.003 

Controle de uso/consumo de lâmpada, microscópio de imunofluorecência USE Planilha de 
conferência de equipamentos, instrumentos, materiais e utensílios ambulatoriais e 
hospitalares 

057.02.02.003 

Controle do Ciclo de Pasteurização USE Registro de verificação de temperatura de 
equipamentos e ambientes 057.02.01.003 

CONTROLE DO FLUXO DE ANIMAIS 056.04.02 
Controle do fluxo de exame, Registro de  056.02.01.015 
Controle do plantel, Ficha de  056.04.02.001 
Controle do uso do leite humano, Registro de  056.01.02.009 
CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MATERIAIS OBRIGATÓRIOS EM 
HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS 057.02.02 

Controle e inspeção de equipamentos de segurança USE Planilha de conferência de 
equipamentos, instrumentos, materiais e utensílios ambulatoriais e hospitalares 057.02.02.003 

CONTROLE E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS  EM SAÚDE 057 
CONTROLE E MONITORAMENTO DE DOENÇAS E AGRAVOS 056.05.03 
Controle e validação de esterilização, Dossiê do  057.02.03.002 
Controle especial, Balanço dos medicamentos e susbstâncias sujeitos a  056.05.05.001 
Controle especial, Dossiê de grade de distribuição de talonário de medicamentos de  056.05.05.002 
Controle especial, Expediente de autorização de abertura e encerramento de livro de 
escrituração de medicamentos e susbstâncias sujeitos a  056.05.05.004 

Controle especial, Expediente de autorização de informatização de livro de escrituração de 
medicamentos e susbstâncias sujeitos a  056.05.05.005 

Controle especial, Expediente de avaliação e atendimento para dispensação de 
medicamentos sujeitos a  056.03.01.002 

Controle especial, Guia de importação de medicamentos e susbstâncias sujeitos a  056.05.05.007 
Controle especial, Processo de autorização para doação de medicamentos e susbstâncias 
sujeitos a  056.05.05.011 

Controle especial, Prontuário do prescritor de medicamento sujeito a  056.05.05.014 
Controle especial, Receituário de medicamento de  056.03.01.008 
Controle especial, Registro da movimentação de medicamentos de  056.03.02.004 
Controle especial, Registro de cadastro de prescritor para entrega de receituário ou 
numeração de notificação de receita de  056.05.05.015 

Controle para falcização, Formulário de validação de amostras  057.02.04.008 
Controle Sala de Equipamentos USE Planilha de conferência de equipamentos, instrumentos, 
materiais e utensílios ambulatoriais e hospitalares 057.02.02.003 

Controle sanitário, Registro de exames radiológicos para  056.01.03.026 
Cópia de Prescrição Médica (via da Farmácia) USE Formulário de prescrição médica  056.03.02.002 
Corretivas, Registro de não conformidade e ações  057.02.04.012 
Credenciamento de estabelecimentos e serviços de assistência à saúde, Expediente de  057.01.01.001 
CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS, EQUIPES E SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE  057.01.01 

Credenciamento de estabelecimentos, serviços e equipes especializadas em transplante e 
enxerto, Expediente de 057.01.01.002 

Credenciamento de professor de pós-graduação, Expediente de  056.06.04.006 
CREDENCIAMENTO, OFERTA E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  057.01 
CRIAÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL 056.06.05 
Críticas, Relatório de análises  057.02.04.013 
Crítico, Formulário de comunicação de resultado  056.02.01.014 
CROSS USE Sistema informatizado de registro e acompanhamento de assistência 
ambulatorial e hospitalar 056.01.01.010 

CROSS, Agenda diária da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde -  057.01.02.001 
Cultura e soluções, Expediente de produção de meio de  056.02.03.001 
Cultura, Formulário de validação de meio de  057.02.04.009 
CULTURAL, REGISTRO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E  056.06.07 
Cultural, Termo de responsabilidade associado à visita ao órgão de difusão científica e  056.06.07.006  
Curso a distância ou vídeo-aula, Expediente de elaboração de  056.06.05.002 
Curso de capacitação multiprofissional em saúde, Dossiê de  056.06.01.001 
Curso técnico e de especialização em saúde, Processo de seleção de candidatos para  056.06.04.011 
Curso, Plano de  056.06.04.001 
Curso, Processo de autorização de abertura de  056.06.04.007 
Curso,Trabalho de conclusão de  056.06.02.001 
D   
Dados cadastrais de estabelecimentos de interesse da saúde, Processo de alteração de  056.05.04.006 
Declaração de horas, Livro USE Registro de entrega de comprovante e declaração 056.01.03.031 
Declaração de nascidos vivos e declaração de óbito, Dossiê de grade de abastecimento de  056.05.03.002 
Declaração de óbito, Dossiê de grade de abastecimento de declaração de nascidos vivos e  056.05.03.002 
Declarações, Registro de entrega de comprovantes e  056.01.03.031 
DEMANDA, OFERTA E QUALIDADE DE TECIDOS, COMPONENTES E FLUÍDOS 
HUMANOS PARA DOAÇÃO, GERENCIAMENTO DA 056.01.02 

Denuncia relacionada a vigilância sanitária, Processo de apuração de  056.05.05.008 
Descarte de hemocomponentes, Registro de  056.01.02.004 
Descarte de resíduo USE Expediente de transporte e descarte de resíduos de serviços de 
saúde 057.02.06.001 

Descarte de resíduos de serviços de saúde, Expediente de transporte e  057.02.06.001 
Desenvolvimento de pesquisa científica, Processo de  056.06.02.006 
Desinfecção de equipamentos de escopia, Registro de controle de  057.02.03.005 
DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, LIMPEZA,  057.02.03 
Desinfecção, Dossiê de controle de  057.02.03.004 
Devolução de material científico e didático, Expediente de empréstimo e  056.06.07.003 
Devolução de medicamentos à farmácia, Formulário de  056.03.03.003 
Diagnose e terapia - SADT, Requisição de serviços de  056.02.01.001 
DIAGNÓSTICO E LABORATORIAL, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA REALIZAÇÃO 
DE EXAME DE  056.02.01 

DIAGNÓSTICO E LABORATORIAL, APOIO  056.02 
Diário de classe 056.06.04.004 
Didáticas, Registro de réplicas e animais de coleções  056.06.07.004 
Didático, Expediente de empréstimo e devolução de material científico e  056.06.07.003 
Dieta parenteral, Formulário de prescrição de  056.03.04.002 
Dieta, Mapa de prescrição de  056.01.03.008 
DIETÉTICO, APOIO NUTRICIONAL E  056.03.04 
Difusão científica e cultural, Termo de responsabilidade associado à visita ao órgão de  056.06.07.006  
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL, REGISTRO E  056.06.07 
Diploma ou certificado, Registro de entrega de  056.06.06.002 
Diploma, Expediente de revalidação de  056.06.06.007 

Comunicado de início de fabricação de alimento,Dossiê de  056.05.05.013 
Comunicado de início de fabricação USE Dossiê de Início de Fabricação de Alimento 056.05.05.013 
Comunicado de Vencimento de Remédio USE Formulário de Comunicação de Vencimento de 
Medicamento 056.03.03.002 

Comunicados de resultados críticos USE Formulário de comunicação de resultado crítico 056.02.01.014 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE ESTABELECIMENTOS, CADASTRO E  056.05.04 
Concessão de licença de funcionamento de estabelecimentos de interesse da saúde e fontes 
de radiação ionizantes sujeitos à vigilância sanitária, Processo de  056.05.04.003 

Concessão de licença de funcionamento de estabelecimentos e equipamentos de interesse 
da saúde sujeitos à vigilância sanitária, Processo de renovação ou cancelamento de  056.05.04.004 

Concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase e submetidas a 
isolamento e internação compulsórios, Expediente de acompanhamento de  056.05.01.003 

Conclusão de curso,Trabalho de  056.06.02.001 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS, CONTROLE DAS  057.02.01 
Conferência de carrinho de emergência, Planilha de  057.02.02.002 
Conferência de Endoscópio e Colonoscópio USE Planilha de conferência de equipamentos, 
instrumentos, materiais e utensílios ambulatoriais e hospitalares 057.02.02.003 

Conferência de equipamentos, instrumentos, materiais e utensilíos ambulatoriais e 
hospitalares, Planilha de  057.02.02.003 

Conferência de Monitor e Cabos Dixtal USE Planilha de conferência de equipamentos, 
instrumentos, materiais e utensílios ambulatoriais e hospitalares 057.02.02.003 

Conferência de Termômetros das Salas de Classificação de Risco USE Planilha de 
conferência de equipamentos, instrumentos, materiais e utensílios ambulatoriais e 
hospitalares 

057.02.02.003 

Conferência dupla, Formulário de  057.02.04.002 
Conformes, Formulário de justificativas de amostras não 057.02.04.007 
CONHECIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL, REGISTRO E DIFUSÃO DO  056.06.07 
Conselho de classe, Ata de  056.06.06.003 
Constituição de pensão pela Lei 11.520/2007 USE Expediente de acompanhamento de 
concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase e submetidas a 
isolamento e internação compulsórios 

056.05.01.003 

Consulta de parturiente e recém-nascido, Registro de agendamento de primeira  056.01.03.028 
Consultas, Registro de agendamento de  056.01.03.002 
Contagem global, Planilha de comparação de  057.02.04.010 
CONTEÚDO AUDIOVISUAL,CRIAÇÃO DE  056.06.05 
Contraste, Ficha de acompanhamento de extravazamento de  056.02.01.004 
CONTROLE ADMINISTRATIVO DE MEDICAMENTOS  056.03.03 
Controle cego de Microscopia USE Formulário de controle cego de microscopia 057.02.04.003 
Controle cego de microscopia, Formulário de  057.02.04.003 
CONTROLE DA DISPENSAÇÃO FARMACÊUTICA 056.03.02 
Controle da dispensação farmacêutica, Sistema informatizado de  056.03.02.012 
Controle da extração de veneno, Registro de  056.04.01.003 
Controle da produção de equipamento médico, Formulário de  056.04.01.001 
Controle da produção de Imunobiológico USE Base de dados de gerenciamento e produção 
de imunobiológicos 056.04.03.002 

CONTROLE DA QUALIDADE DA PRODUÇÃO 056.04.01 
CONTROLE DA QUALIDADE DE INSUMOS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS 057.02.05 
Controle da quantidade de oxigênio, Planilha de  056.03.03.005 
CONTROLE DA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DIAGNÓSTICO E LABORATORIAL, 
ACOMPANHAMENTO E  056.02.01 

Controle da temperatura do ciclo de pasteurização, Ficha de  057.02.03.001 
Controle das Caixas Térmicas USE Registro de verificação de temperatura de equipamentos 
e ambientes 057.02.01.003 

CONTROLE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS 057.02.01 

Controle de acompanhante do paciente, Registro de 056.01.03.006 
Controle de agendamento USE Registro de agendamento de primeira consulta de parturiente 
e recém-nascido  056.01.03.028 

Controle de aplicação de medicação, Registro de  056.01.03.022 
Controle de atendimento pacientes crônicos USE Mapa de dispensação de medicamentos  056.03.02.003 
Controle de atendimento USE Mapa de dispensação de medicamentos  056.03.02.003 
Controle de busca ativa de suspeita de reação adversa a medicamento, Registro de  056.03.02.011 
Controle de Carro de Emergência USE Planilha de conferência de carrinho de emergência 057.02.02.002 
Controle de desinfecção de equipamentos de escopia, Registro de  057.02.03.005 
Controle de desinfecção, Dossiê de  057.02.03.004 
Controle de Equipamento de Sala Híbrida USE Planilha de conferência de equipamentos, 
instrumentos, materiais e utensílios ambulatoriais e hospitalares 057.02.02.003 

Controle de Equipamentos Sala Cirúrgica USE Planilha de conferência de equipamentos, 
instrumentos, materiais e utensílios ambulatoriais e hospitalares 057.02.02.003 

Controle de Esterilização USE Dossiê do controle e validação de esterilização 057.02.03. 002 
Controle de exame USE Formulário de controle de execução de exame laboratorial  057.02.04.001 
Controle de execução de exame laboratorial, Formulário de  057.02.04.001 
Controle de infecção hospitalar, Ficha de  056.05.03.005 
CONTROLE DE MATERIAIS, INSTALAÇÕES E PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À 
SAÚDE  057.02 

Controle de Medicamentos Portaria 344/98 USE Registro da movimentação de medicamentos 
de controle especial  056.03.02.004 

Controle de pacientes diário USE Relatório de atendimento ambulatorial 056.01.03.004 
Controle de peças anatomopatológicas encaminhadas para análise laboratorial, Registro de  056.01.03.013 
CONTROLE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, AMBULATORIAS E 
HOSPITALARES 056.01.03 

Controle de procedimentos cirúrgicos, Registro de  056.01.03.016 
CONTROLE DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS 057.02.04 
Controle de procedimentos USE Registro de cirurgia 056.01.03.011 
Controle de procedimentos USE Registro de controle de procedimentos cirúrgicos 056.01.03.016 
Controle de produção de medicamentos orais USE Registro de manipulação, fracionamento e 
rastreabilidade de  medicamento 056.03.01.012 

Controle de qualidade com amostra conhecida, Formulário de  057.02.04.004 
Controle de qualidade da coloração, Formulário de  057.02.04.005 
Controle de qualidade de insumo laboratorial, Formulário de  057.02.05.001 
Controle de qualidade de kits laboratoriais, Formulário de  057.02.05.006 
Controle de Qualidade Interna 2 níveis USE Relatório de análises críticas 057.02.04.013 
Controle de Qualidade USE Planilha de conferência de equipamentos, instrumentos, 
materiais e utensílios ambulatoriais e hospitalares 057.02.02.003 

Controle de recebimento de leite humano, Ficha de  056.01.02.012 
Controle de recebimento de nutrição parenteral, Formulário de  056.03.04.001 
Controle de Recoleta Solicitada USE Formulário de justificativas de amostras não conformes   057.02.04.007 
Controle de recoleta solicitada USE Registro de controle do fluxo de exame 056.02.01.015 
CONTROLE DE RESULTADOS E LAUDOS DE EXAMES 056.02.02 
Controle de Retirada de Resíduos USE Expediente de transporte e descarte de resíduos de 
serviços de saúde 057.02.06.001 

Controle de Saída de Materiais e Medicamentos da Farmácia para alas no Período Diurno e 
Noturno USE Mapa de dispensação de medicamentos  056.03.02.003 

Controle de Saída de Materiais e Medicamentos da Farmácia para as alas por Prescrição 
Médica (Fitas) USE Mapa de dispensação de medicamentos  056.03.02.003 

Controle de sessões de hemodiálise, Registo de  056.01.03.023 
Controle de status de calibração e qualificação de instrumento e equipamento, Registro de  057.02.05.004 
Controle de Temperatura de Medicamentos USE Registro de verificação de temperatura de 
equipamentos e ambientes 057.02.01.003 
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Estabelecimentos de interesse da saúde e fontes de radiação ionizantes sujeitos à vigilância 
sanitária, Processo de concessão de licença de funcionamento de  056.05.04.003 

Estabelecimentos de interesse da saúde, Processo de alteração de dados cadastrais de  056.05.04.006 
Estabelecimentos de interesse da sáude, Processo de avaliação físico-funcional de projeto de 
edificação de  056.05.04.002 

Estabelecimentos e equipamentos de interesse da saúde sujeitos à vigilância sanitária, 
Processo de renovação ou cancelamento de concessão de licença de funcionamento de  056.05.04.004 

Estabelecimentos e serviços de assistência à saúde, Expediente de credenciamento de  057.01.01.001 
Estabelecimentos que exercem atividades relacionadas a produtos sujeitos a vigilância 
sanitária, Expediente de inspeção de  056.05.05.006 

ESTABELECIMENTOS, CADASTRO E CONCESSÃO DE LICENÇA DE  056.05.04 
ESTABELECIMENTOS, EQUIPES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, 
CREDENCIAMENTO DE  057.01.01 

Estabelecimentos, serviços e equipes especializadas em transplante e enxerto, Expediente 
de credenciamento de 057.01.01.002 

Esterilização, Dossiê do controle e validação de  057.02.03.002 
ESTERILIZAÇÃO, LIMPEZA, DESINFECÇÃO E  057.02.03 
ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS, REALIZAÇÃO DE  056.06.02 
ETAPAS USE Processo para pagamento de pessoal em operações de caráter urgente e 
inadiável 056.05.01.002 

Ética de uso de animais, Registro de pesquisa científica no comitê de 056.06.02.008 
Ética, Registro de pesquisa científica no comitê de  056.06.02.007 
Eventos adversos pós-vacinação e erros de imunização, Ficha de notificação de  056.05.03.011 
Exame CD4 e carga viral, Lista de resultado de  056.02.01.008 
EXAME DE DIAGNÓSTICO E LABORATORIAL, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA 
REALIZAÇÃO DE  056.02.01 

Exame de imagem, Base de dados de  056.01.01.009 
Exame de leite humano pasteurizado, Laudo de  056.01.02.013 
Exame laboratorial, Formulário de controle de execução de  057.02.04.001 
Exame, Registro de controle do fluxo de  056.02.01.015 
Exame, Registro de resultado de  056.02.02.001 
Exames do animal, Laudo de resultado de  056.04.03.007 
Exames radiológicos para controle sanitário, Registro de  056.01.03.026 
EXAMES, CONTROLE DE RESULTADOS E LAUDOS DE  056.02.02 
Exames, Questionário preparatório para realização de  056.02.01.003 
Execução de exame laboratorial, Formulário de controle de  057.02.04.001 
Expedição de recebimento de vacinas, soros e afins, Ficha de  056.05.03.003 
Expediente de abertura de turma 056.06.04.008 
Expediente de acompanhamento de ações de vigilância sanitária 056.05.05.003 
Expediente de acompanhamento de autorização para uso excepcional de Talidomida 056.05.02.001 
Expediente de acompanhamento de concessão de pensão especial às pessoas atingidas 
pela hanseníase e submetidas a isolamento e internação compulsórios 056.05.01.003 

Expediente de análise de amostra biológica USE Expediente de análise de amostra dos 
pacientes 056.02.01.011 

Expediente de análise de amostra de pacientes  056.02.01.011 
Expediente de análise de amostra de produtos 056.02.01.012 
Expediente de atendimento de paciente em domicílio 056.01.01.007 
Expediente de autorização de abertura e encerramento de livro de escrituração de 
medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle especial  056.05.05.004 

Expediente de autorização de informatização de livro de escrituração de medicamentos e 
susbstâncias sujeitos a controle especial  056.05.05.005 

Expediente de autorização para dispensação de Misoprostol 056.05.04.001 
Expediente de autorização para lecionar em cursos técnicos da saúde 056.06.04.010 
Expediente de avaliação e atendimento para dispensação de medicamentos comuns 056.03.01.001 

Expediente de avaliação e atendimento para dispensação de medicamentos sujeitos a 
controle especial 056.03.01.002 

Expediente de certificação para exportação de produtos relacionadas à área da saúde 056.02.01.013 
Expediente de concessão, renovação ou cancelamento de licença para armazenamento de 
medicamento USE Processo de concessão de licença de funcionamento de estabelecimentos 
de interesse da saúde e de fontes de radiação ionizantes sujeitos a vigilância sanitária 

056.05.04.003 

Expediente de credenciamento de estabelecimentos e serviços de assistência à saúde 057.01.01.001 
Expediente de credenciamento de estabelecimentos, serviços e equipes especializadas em 
transplante e enxerto 057.01.01.002 

Expediente de credenciamento de professor de pós-graduação 056.06.04.006 
Expediente de elaboração de curso a distância ou vídeo-aula 056.06.05.002 
Expediente de empréstimo e devolução de material científico e didático 056.06.07.003 
Expediente de inspeção de estabelecimentos que exercem atividades relacionadas a 
produtos sujeitos a vigilância sanitária 056.05.05.006 

Expediente de notificação de alteração de temperatura 057.02.01.001 
Expediente de produção de meio de cultura e soluções 056.02.03.001 
Expediente de registro de produção de lote de imunobiológicos 056.04.03.003 
Expediente de requisição de hemocomponentes 056.01.02.001 
Expediente de revalidação de diploma  056.06.06.007 
Expediente de seleção de docentes não-servidores 056.06.04.012 
Expediente de solicitação de revisão na relação padrão de medicamentos 056.03.03.004 
Expediente de solicitação de transfusão USE Expediente de requisição de hemocomponentes 056.01.02.001 
Expediente de solicitação de vaga na rede de serviços de saúde 057.01.02.002 
Expediente de solicitação de veículo para transporte de paciente 056.01.03.018 
Expediente de transporte e descarte de resíduos de serviços de saúde  057.02.06.001 
Exportação de produtos relacionadas à área da saúde, Expediente de certificação para  056.02.01.013 
Extração de veneno, Registro de controle da  056.04.01.003 
Extravazamento de contraste, Ficha de acompanhamento de  056.02.01.004 
F   
Fabricação de alimento,Dossiê de comunicado de início de  056.05.05.013 
Falcização USE Formulário de validação de amostras controle para falcização 057.02.04.008 
Falcização, Formulário de validação de amostras controle para  057.02.04.008 
Falta de medicamentos na dispensação por dose única, Ficha de acompanhamento de  056.03.02.001 
FARMACÊUTICA, ASSISTÊNCIA  056.03 
FARMACÊUTICA, AVALIAÇÃO E DISPENSAÇÃO  056.03.01 
FARMACÊUTICA, CONTROLE DA DISPENSAÇÃO  056.03.02 
Farmacêutica, Sistema informatizado de controle da dispensação  056.03.02.012 
Farmacêuticas, Registro das intervenções  056.03.02.005 
Farmácia, Formulário de devolução de medicamentos à  056.03.03.003 
Ficha da Sistematização do Atendimento de Enfermagem - SAE 056.01.03.007 
Ficha de acasalamento USE Ficha de acompanhamento de acasalamento 056.04.03.004 
Ficha de acompanhamento de acasalamento 056.04.03.004 
Ficha de acompanhamento de extravazamento de contraste 056.02.01.004 
Ficha de acompanhamento de falta de medicamentos na dispensação por dose única 056.03.02.001 
Ficha de avaliação da funcionalidade USE Ficha de avaliação e acompanhamento do 
paciente 056.01.01.008 

Ficha de avaliação e acompanhamento do paciente 056.01.01.008 
Ficha de Avaliação Psicológica USE Ficha de avaliação e acompanhamento do paciente 056.01.01.008 
Ficha de Busca Ativa de infecção hospitalar USE Ficha de Controle de Infecção Hospitalar  056.05.03.005 
Ficha de cadastro de candidata a doadora de leite humano 056.01.02.010 
Ficha de cadastro de doadora USE Ficha de cadastro de candidata a doadora de leite 
humano 056.01.02.010 

Ficha de check list de desmame ventilatório USE Ficha de avaliação e acompanhamento do 
paciente 056.01.01.008 

Dispensação de medicamentos comuns, Expediente de avaliação e atendimento para  056.03.01.001 
Dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial, Expediente de avaliação e 
atendimento para  056.03.01.002 

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS 
VIGILÂNCIAS PARA AUTORIZAR  056.05.02 

Dispensação de medicamentos, Mapa de  056.03.02.003 
Dispensação de Misoprostol, Expediente de autorização para  056.05.04.001 
Dispensação de misoprostol, Formulário para 056.03.01.005 
DISPENSAÇÃO FARMACÊUTICA, AVALIAÇÃO E  056.03.01 
DISPENSAÇÃO FARMACÊUTICA, CONTROLE DA 056.03.02 
Dispensação farmacêutica, Sistema informatizado de controle da  056.03.02.012 
Dispensação por dose única, Ficha de acompanhamento de falta de medicamentos na  056.03.02.001 
Distribuição de imagens, Sistema informatizado de arquivamento e  056.01.01.012 
Distribuição de talonário de medicamentos de controle especial, Dossiê de grade de  056.05.05.002 
Doação de medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle especial, Processo de 
autorização para  056.05.05.011 

Doação USE Processo de autorização para doação de medicamentos e substâncias sujeitos 
a controle especial 056.05.05.011 

Doador, Prontuário de  056.01.01.002 
Doadora de leite humano, Ficha de cadastro de candidata a  056.01.02.010 
Doadora de leite humano, Ficha de sorologia da  056.01.02.014 
Doadoras de leite materno, Registro de cadastro de  056.01.02.015 
Docentes não-servidores, Expediente de seleção de  056.06.04.012 
DOENÇAS E AGRAVOS, CONTROLE E MONITORAMENTO DE  056.05.03 
Doenças e agravos, Ficha de investigação e notificação de  056.05.03.012 
Domicílio, Expediente de atendimento de paciente em  056.01.01.007 
Domicílio, Ficha de recolhimento de leite humano em  056.01.02.011 
Domicílio, Processo de tratamento fora de  057.01.02.003 
Dose única, Ficha de acompanhamento de falta de medicamentos na dispensação por  056.03.02.001 
Doses aplicadas, Boletim mensal de  056.05.03.001 
Dossiê de atendimento de paciente ostomizado 056.01.01.013 
Dossiê de comunicado de início de fabricação de alimento 056.05.05.013 
Dossiê de controle de desinfecção 057.02.03.004 
Dossiê de curso de capacitação multiprofissional em saúde 056.06.01.001 
Dossiê de grade de abastecimento ao GVE de declaração de nascido vivo e óbito USE 
Dossiê de grade de abastecimento de declaração de nascidos vivos e declaração de óbito  056.05.03.002 

Dossiê de grade de abastecimento de declaração de nascidos vivos e declaração de óbito 056.05.03.002 
Dossiê de grade de distribuição de talonário de medicamentos de controle especial 056.05.05.002 
Dossiê de processo seletivo para Pós-Graduação 056.06.02.004 
Dossiê de validação de limpeza de equipamentos e processo de produção de imunobilógicos 057.02.03.003 
Dossiê do animal 056.06.07.005 
Dossiê do controle e validação de esterilização 057.02.03.002 
Dupla Leitura Contagem global USE Planilha de comparação de contagem global 057.02.04.010 
Dupla, Formulário de conferência  057.02.04.002 
E   
Edificação de estabelecimentos de interesse da sáude, Processo de avaliação físico-funcional 
de projeto de  056.05.04.002 

Edital de abertura de inscrição INTEGRA Processo de seleção de candidatos para curso 
técnico e de especialização em saúde 056.06.04.011 

Efeito à saúde para análise laboratorial, Processo de retirada da amostra de produtos ou 
substâncias relacionadas ou que causem  056.05.05.012 

Elaboração de curso a distância ou vídeo-aula, Expediente de  056.06.05.002 
Emergência, Lista de verificação de  056.05.03.007 

Emergência, Planilha de conferência de carrinho de  057.02.02.002 
Emergências em saúde pública, Prontuário de investigação de ocorrências de  056.05.03.006 
Empréstimo e devolução de material científico e didático, Expediente de  056.06.07.003 
Encerramento de livro de escrituração de medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle 
especial, Expediente de autorização de abertura e  056.05.05.004 

Enfermagem - SAE, Ficha da Sistematização do Atendimento de  056.01.03.007 
ENSINO E PESQUISA CIENTÍFICA EM SAÚDE 056.06 
Ensino, Termo de visita e acompanhamento da supervisão de  056.06.04.009 
Entrada animais. Base de dados de  056.06.07.002 
Entrada de amostra laboratorial, Registro de  056.02.01.005 
Entrada de animais na instituição de pesquisa, Registro de  056.04.02.002 
Entrada e saída de hemocomponentes, Registro de  056.01.02.005 
Entrega de comprovantes e declarações, Registro de  056.01.03.031 
Entrega de diploma ou certificado, Registro de  056.06.06.002 
Enxerto, Expediente de credenciamento de estabelecimentos, serviços e equipes 
especializadas em transplante e  057.01.01.002 

Epidemiológica, Base de dados do Sistema de informação em vigilância  056.05.06.003 
Epidemiológica, Relatório de vigilância  056.05.03.008 
Epidemiológica, Sistema de informação em vigilância  056.05.06.001 
Equipamento médico, Formulário de controle da produção de  056.04.01.001 
Equipamento, Formulário de habilitação de insumos e  057.02.05.007 
Equipamento, Formulário de validação de  057.02.05.008 
Equipamento, Registro de análise de certificado de calibração ou qualificação de instrumento 
e  057.02.05.003 

Equipamento, Registro de controle de status de calibração e qualificação de instrumento e  057.02.05.004 
Equipamento, Relatório da certificação de  057.02.05.005 
Equipamentos de escopia, Registro de controle de desinfecção de  057.02.03.005 
Equipamentos de interesse da saúde sujeitos à vigilância sanitária, Processo de renovação 
ou cancelamento de concessão de licença de funcionamento de estabelecimentos e  056.05.04.004 

Equipamentos e ambientes, Registro de verificação de temperatura de  057.02.01.003 
Equipamentos e processo de produção de imunobilógicos, Dossiê de validação de limpeza de 057.02.03.003 
Equipamentos em uso, Formulário de verificação de comparabilidade para  057.02.05.012 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS, GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS 
E  056.04 

EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E MATERIAIS OBRIGATÓRIOS EM HOSPITAIS E 
AMBULATÓRIOS, CONTROLE DOS  057.02.02 

EQUIPAMENTOS, CONTROLE DA QUALIDADE DE INSUMOS, REAGENTES E  057.02.05 
Equipamentos, instrumentos, materiais e utensilíos ambulatoriais e hospitalares, Planilha de 
conferência de  057.02.02.003 

Equipamentos, Registro de uso, limpeza e intervenções e ocorrências de  057.02.03.007 
EQUIPES E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CREDENCIAMENTO DE 
ESTABELECIMENTOS,  057.01.01 

Equipes especializadas em transplante e enxerto, Expediente de credenciamento de 
estabelecimentos, serviços e 057.01.01.002 

Erros de imunização, Ficha de notificação de eventos adversos pós-vacinação e  056.05.03.011 
Escolar, Calendário  056.06.04.003 
Escolar, Plano  056.06.04.002 
Escopia, Registro de controle de desinfecção de equipamentos de  057.02.03.005 
Escrituração de medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle especial, Expediente de 
autorização de abertura e encerramento de livro de  056.05.05.004 

Escrituração de medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle especial, Expediente de 
autorização de informatização de livro de  056.05.05.005 

Escrituração de medicamentos, Registro de  056.03.02.010 
Especialização em saúde, Processo de seleção de candidatos para curso técnico e de  056.06.04.011 
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GERENCIAMENTO DA DEMANDA, OFERTA E QUALIDADE DE TECIDOS, 
COMPONENTES E FLUÍDOS HUMANOS PARA DOAÇÃO 056.01.02 

GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS 056.04 

GERENCIAMENTO DA VIDA ACADÊMICA 056.06.03 
Gerenciamento da vida acadêmica, Sistema de  056.06.03.003 
GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 056.05.06 
Gerenciamento de projetos científicos, Sistema de  056.06.02.003 
Gerenciamento do Sistema Estadual de Transplante - SIGSET, Sistema Informatizado de  056.01.01.011 
Gerenciamento e produção de imunobiológicos, Base de dados de  056.04.03.002 
Gerenciamento e produção de imunobiológicos, Sistema informatizado de  056.04.03.001 
Gestante, Registro de acolhimento e classificação de risco de  056.01.03.003 
GESTHOS USE Sistema informatizado de registro e acompanhamento de assistência 
ambulatorial e hospitalar 056.01.01.010 

Global, Planilha de comparação de contagem  057.02.04.010 
Grade de abastecimento de declaração de nascidos vivos e declaração de óbito, Dossiê de  056.05.03.002 
Grade de distribuição de talonário de medicamento de controle especial USE Dossiê de grade 
de distribuição de talonário de medicamento de controle especial. 056.05.05.002 

Grade de distribuição de talonário de medicamentos de controle especial, Dossiê de  056.05.05.002 
Grau de dependência, Registro de classificação de paciente por  056.01.01.015 
Guarda de pertences de pacientes, Registro de  056.01.03.010 
Guia de fornecimento de hemocomponentes 056.01.02.003 
Guia de importação de medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle especial 056.05.05.007 
Guia de importação USE Guia de importação de medicamentos e substâncias sujeitas a 
controle especial 056.05.05.007 

H   
Habilitação de insumos e equipamento, Formulário de  057.02.05.007 
Habilitação, Planilha de matriz de  057.02.04.011 
Hanseníase e submetidas a isolamento e internação compulsórios, Expediente de 
acompanhamento de concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela 056.05.01.003 

Hemocomponentes, Expediente de requisição de  056.01.02.001 
Hemocomponentes, Ficha de rastreabilidade de  056.01.02.002 
Hemocomponentes, Guia de fornecimento de  056.01.02.003 
Hemocomponentes, Registro de descarte de  056.01.02.004 
Hemocomponentes, Registro de entrada e saída de  056.01.02.005 
Hemodiálise, Registo de controle de sessões de  056.01.03.023 
HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E 
MATERIAIS OBRIGATÓRIOS EM  057.02.02 

HOSPITALAR, ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E  056.01 
HOSPITALAR, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E  056.01.01 
Hospitalar, Ficha de controle de infecção  056.05.03.005 
HOSPITALARES, CONTROLE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, 
AMBULATORIAS E  056.01.03 

Hospitalares, Planilha de conferência de equipamentos, instrumentos, materiais e utensilíos 
ambulatoriais e  057.02.02.003 

I   
Identificação social, Ficha de  056.01.01.006 
Imagens, Sistema informatizado de arquivamento e distribuição de  056.01.01.012 
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS, PLANEJAMENTO E  056.06.04 
Importação de medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle especial, Guia de  056.05.05.007 
Impresso para revisão de óbito USE Formulário de revisão de óbito 056.01.03.030 
Impróprios para uso, Processo de autorização para inutilização de imunobiológicos e 
medicamentos  056.05.03.009 

Imunização, Ficha de notificação de eventos adversos pós-vacinação e erros de  056.05.03.011 

Imunobilógicos, Dossiê de validação de limpeza de equipamentos e processo de produção de  057.02.03.003 
IMUNOBIOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO 
DE  056.04 

Imunobiológicos e medicamentos impróprios para uso, Processo de autorização para 
inutilização de  056.05.03.009 

Imunobiológicos, Base de dados de gerenciamento e produção de  056.04.03.002 
Imunobiológicos, Expediente de registro de produção de lote de  056.04.03.003 
Imunobiológicos, Sistema informatizado de gerenciamento e produção de  056.04.03.001 
Imunodepressores e Talidomida, Registro específico da movimentação de  056.03.02.009 
Inadiável, Processo para pagamento de pessoal em operações de caráter urgente e  056.05.01.002 
Incidentes transfusionais, Registro de  056.01.02.007 
Indicadores da SAE USE Ficha de Sistematização de Assistência da Enfermagem - SAE 056.01.03.007 
Indicadores e ações na área de saúde, Registro de monitoramento dos  056.05.03.004 
Índice de Operacionalidade de Equipamento USE Planilha de conferência de equipamentos, 
instrumentos, materiais e utensílios ambulatoriais e hospitalares 057.02.02.003 

Infecção hospitalar, Ficha de controle de  056.05.03.005 
Informação em vigilância epidemiológica, Base de dados do Sistema de  056.05.06.003 
Informação em vigilância epidemiológica, Sistema de  056.05.06.001 
Informação em vigilância sanitária, Base de dados do Sistema de  056.05.06.004 
Informação em vigilância sanitária, Sistema de  056.05.06.002 
INFORMAÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, GERENCIAMENTO DE  056.05.06 
Informativo da sorologia da doadora USE Ficha de sorologia da doadora de leite humano 056.01.02.014 
Informatização de livro de escrituração de medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle 
especial, Expediente de autorização de  056.05.05.005 

Informe Teste Rápido Molecular - TRM USE Relatório de vigilância epidemiológica 056.05.03.008 
Infração sanitária, Processo de apuração e aplicação de penalidade de  056.05.05.010 
infração, Auto de  056.05.05.009 
Inspeção de estabelecimentos que exercem atividades relacionadas a produtos sujeitos a 
vigilância sanitária, Expediente de  056.05.05.006 

INSTALAÇÕES E PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À SAÚDE, CONTROLE DE 
MATERIAIS,  057.02 

Instituição de pesquisa, Registro de entrada de animais na  056.04.02.002 
Instituição de residência médica, Ficha de matrícula em  056.06.06.004 
Instrumento e equipamento, Registro de análise de certificado de calibração ou qualificação 
de  057.02.05.003 

Instrumento e equipamento, Registro de controle de status de calibração e qualificação de  057.02.05.004 
Instrumentos, materiais e utensilíos ambulatoriais e hospitalares, Planilha de conferência de 
equipamentos,  057.02.02.003 

Insumo laboratorial, Formulário de controle de qualidade de  057.02.05.001 
Insumo, Formulário de validação de lote de  057.02.05.009 
Insumos e equipamento, Formulário de habilitação de  057.02.05.007 
INSUMOS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS, CONTROLE DA QUALIDADE DE  057.02.05 
Intercorrências do plantão, Registro de  056.01.01.016 
Internação compulsórios, Expediente de acompanhamento de concessão de pensão especial 
às pessoas atingidas pela hanseníase e submetidas a isolamento e  056.05.01.003 

Internação, Registro de  056.01.03.005 
Intervenções e ocorrências de equipamentos, Registro de uso, limpeza e  057.02.03.007 
Intervenções farmacêuticas, Registro das  056.03.02.005 
Inutilização de imunobiológicos e medicamentos impróprios para uso, Processo de 
autorização para  056.05.03.009 

Inutilização de Medicamentos USE Processo de autorização para inutilização de 
imunobiológicos e medicamentos impróprios para uso 056.05.03.009 

Investigação de ocorrências de emergências em saúde pública, Prontuário de  056.05.03.006 
Investigação e notificação de doenças e agravos, Ficha de  056.05.03.012 

Ficha de controle da temperatura do ciclo de pasteurização 057.02.03.001 
Ficha de controle de infecção hospitalar 056.05.03.005 
Ficha de controle de recebimento de leite humano 056.01.02.012 
Ficha de controle do plantel 056.04.02.001 
Ficha de Doença de Notificação Compulsória USE Ficha de Investigação e Notificação de 
Doenças e Agravos 056.05.03.012 

Ficha de expedição de recebimento de vacinas, soros e afins 056.05.03.003 
Ficha de identificação social 056.01.01.006 
Ficha de investigação e notificação de doenças e agravos 056.05.03.012 
Ficha de matrícula em instituição de residência médica 056.06.06.004 
Ficha de necropsia do animal 056.04.03.005 
Ficha de Notificação de Alteração de Temperatura USE Expediente de notificação de 
alteração de temperatura 057.02.01.001 

Ficha de notificação de eventos adversos pós- imunização USE Ficha de notificação de 
eventos adversos pós-vacinação e erros de imunização 056.05.03.011 

Ficha de notificação de eventos adversos pós-vacinação e erros de imunização 056.05.03.011 
Ficha de notificação e investigação de incidentes transfusionais USE Registro de incidentes 
transfusionais 056.01.02.007 

Ficha de Ocorrência de Temperatura USE Expediente de notificação de alteração de 
temperatura 057.02.01.001 

Ficha de passagem de plantão USE Registro de intercorrências de plantão 056.01.01.016 
Ficha de rastreabilidade de hemocomponentes 056.01.02.002 
Ficha de rastreabilidade sorológica 056.01.02.006 
Ficha de reação transfusional USE Registro de incidentes transfusionais 056.01.02.007 
Ficha de recolhimento de leite humano em domicílio 056.01.02.011 
Ficha de registro de paciente ostomizado – PAE USE Dossiê de atendimento de paciente 
ostomizado 056.01.01.013 

Ficha de Registro de Temperatura da Geladeira de Medicamentos USE Registro de 
verificação de temperatura de equipamentos e ambientes 057.02.01.003 

Ficha de solicitação de exame USE Expediente de análise de amostra dos pacientes 056.02.01.011 
Ficha de solicitação de medicamentos não padronizados 056.03.03.001 
Ficha de sorologia da doadora de leite humano 056.01.02.014 
Ficha do Cross USE Expediente de solicitação de vaga na rede de serviços de saúde 057.01.02.002 
Ficha individual do animal USE Prontuário do animal 056.04.03.006 
FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES 056.05.05 
Físico-funcional de projeto de edificação de estabelecimentos de interesse da sáude, 
Processo de avaliação  056.05.04.002 

FLUÍDOS HUMANOS PARA DOAÇÃO, GERENCIAMENTO DA DEMANDA, OFERTA E 
QUALIDADE DE TECIDOS, COMPONENTES E  056.01.02 

FLUXO DE ANIMAIS, CONTROLE DO  056.04.02 
Fluxo de exame, Registro de controle do  056.02.01.015 
Folha de Expedição e Recebimento de Vacinas, Soros e Afins USE Ficha de Expedição e 
Recebimento de Vacinas, soros e afins 056.05.03.003 

Folha de Registro de Temperatura Ambiente e Umidade Relativa do Ar USE Registro de 
verificação de temperatura de equipamentos e ambientes 057.02.01.003 

Fontes de radiação ionizantes sujeitos à vigilância sanitária, Processo de concessão de 
licença de funcionamento de estabelecimentos de interesse da saúde e  056.05.04.003 

Fora de domicílio, Processo de tratamento  057.01.02.003 
FormSUS Solicitação de Medicamento Especial USE Processo de autorização para uso de 
medicamento especial de tuberculose 056.05.02.002 

Formulário de aviso de nascimento 056.01.03.014 
Formulário de aviso de óbito 056.01.03.015 
Formulário de comunicação de resultado crítico 056.02.01.014 
Formulário de comunicação de vencimento de medicamento 056.03.03.002 

Formulário de conferência dupla 057.02.04.002 
Formulário de controle cego de microscopia 057.02.04.003 
Formulário de controle da produção de equipamento médico 056.04.01.001 
Formulário de controle de execução de exame laboratorial  057.02.04.001 
Formulário de controle de qualidade com amostra conhecida 057.02.04.004 
Formulário de controle de qualidade da coloração 057.02.04.005 
Formulário de controle de qualidade de insumo laboratorial 057.02.05.001 
Formulário de controle de qualidade de kits laboratoriais 057.02.05.006 
Formulário de controle de recebimento de nutrição parenteral 056.03.04.001 
Formulário de Controle Interno com Amostra Conhecida USE Formulário de controle de 
qualidade com amostra conhecida  057.02.04.004 

Formulário de devolução de medicamentos à farmácia 056.03.03.003 
Formulário de habilitação de insumos e equipamento 057.02.05.007 
Formulário de justificativas de amostras não conformes 057.02.04.007 
Formulário de justificativas de amostras não conformes  USE Registro de controle do fluxo de 
exame 056.02.01.015 

Formulário de Manutenção de Equipamento USE Planilha de conferência de equipamentos, 
instrumentos, materiais e utensílios ambulatoriais e hospitalares 057.02.02.003 

Formulário de notificação de suspeita de reação adversa a medicamento 056.05.03.010 
Formulário de preparo de reagente 057.02.04.006 
Formulário de prescrição de dieta parenteral 056.03.04.002 
Formulário de prescrição de medicamentos  056.03.02.002 
Formulário de rastreabilidade do uso de pipeta 057.02.05.011 
Formulário de retirada de material anatomopatológico pelo paciente 056.01.03.027 
Formulário de revisão de óbito 056.01.03.030 
Formulário de solicitação de medicamentos antimicrobianos 056.03.01.003 
Formulário de solicitação de medicamentos antirretrovirais 056.03.01.004 
Formulário de solicitação de urgência de hemocomponentes USE Expediente de requisição 
de hemocomponentes 056.01.02.001 

Formulário de solicitação de vidraria para uso em laboratório 056.02.03.002 
Formulário de validação de amostras controle para falcização 057.02.04.008 
Formulário de validação de equipamento 057.02.05.008 
Formulário de validação de lote de insumo 057.02.05.009 
Formulário de validação de meio de cultura 057.02.04.009 
Formulário de validação de reagente 057.02.05.010 
Formulário de verificação de comparabilidade para equipamentos em uso 057.02.05.012 
Formulário para dispensação de misoprostol 056.03.01.005 
Formulário para notificação de suspeita de reação adversa a medicamento USE Registro de 
controle de busca ativa de suspeita de reação adversa a medicamento  056.03.02.011 

Formulário para Registro de Temperatura de Refrigerador de Medicamentos USE Registro de 
verificação de temperatura de equipamentos e ambientes 057.02.01.003 

Fornecimento de hemocomponentes, Guia de  056.01.02.003 
Fracionamento e rastreabilidade de medicamento, Registro de manipulação,  056.03.01.012 
Fugulin USE Registro de classificação por grau de dependência 056.01.01.015 
Funcionamento de estabelecimentos de interesse da saúde e fontes de radiação ionizantes 
sujeitos à vigilância sanitária, Processo de concessão de licença de  056.05.04.003 

Funcionamento de estabelecimentos e equipamentos de interesse da saúde sujeitos à 
vigilância sanitária, Processo de renovação ou cancelamento de concessão de licença de  056.05.04.004 

Funcionamento por atos da vigilância sanitária, Processo de cancelamento de licença de  056.05.04.005 
Fundo especial de saúde, Processo de análise e acompanhamento de projetos financiados 
por  056.05.01.001 

G   
Geneticamente modificados, Processo de autorização para pesquisas com organismos  056.06.02.005 
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Livro de Registro de Pesquisa USE Registro de pesquisa científica no comitê de ética 056.06.02.007 
Livro de registro de procedimento laboratorial USE Registro de análise de procedimento 
laboratorial 056.02.03.004 

Livro de registro de prontuário USE Registro de abertura de prontuário 056.01.03.001 
Livro de registro de reação transfusional USE Registro de incidentes transfusionais 056.01.02.007 
Livro de registro de resultados USE Registro de análise de procedimento laboratorial 056.02.03.004 
Livro de registro de teste do pezinho USE Registro de teste do pezinho 056.02.02.002 
Livro de registro de teste rápido de HIV e Sífilis USE Registro de teste rápido 056.02.02.003 
Livro de registro de tipagem sanguínea do paciente USE Registro de tipagem sanguínea 056.02.02.004 
Livro de registros de controle interno USE Registro de intercorrências de plantão 056.01.01.016 
Livro de troca de plantão USE Registro de intercorrências de plantão 056.01.01.016 
Livro tombo de plantel biológico USE Registro de entrada de animais na instituição de 
pesquisa 056.04.02.002 

Livro tombo de plantel biológico USE Registro de réplicas e animais de coleções didáticas 056.06.07.004 
Livros de registro USE Censo diário 056.01.03.019 
Logbook USE Registro de uso, limpeza, intervenção e ocorrências de equipamentos 057.02.03.007 
Lote de imunobiológicos, Expediente de registro de produção de  056.04.03.003 
Lote de insumo, Formulário de validação de  057.02.05.009 
M   
Manifesto de transporte de resíduos de serviços de saúde USE Expediente de transporte e 
descarte de resíduos de serviços de saúde 057.02.06.001 

Manipulação, fracionamento e rastreabilidade de medicamento, Registro de  056.03.01.012 
Manutenção BD FACS Calibur USE Planilha de conferência de equipamentos, instrumentos, 
materiais e utensílios ambulatoriais e hospitalares 057.02.02.003 

Mapa anual de dispensação de Talidomida USE Registro de atendimento de usuário de 
talidomida 056.03.01.011 

Mapa cirúrgico USE Mapa de programação cirúrgica 056.01.01.014 
Mapa Consolidado de prescrição de medicamentos (MCPM) USE Balanço dos medicamentos 
e substâncias sujeitas a controle especial 056.05.05.001 

Mapa de controle de temperatura de recebimento de Nutrição Parenteral Prolongada - NPP 057.02.01.002 
Mapa de Cytotec USE Mapa de dispensação de medicamentos  056.03.02.003 
Mapa de dispensação de medicamentos  056.03.02.003 
Mapa de prescrição de dieta 056.01.03.008 
Mapa de prescrição de leite 056.01.02.016 
Mapa de programação cirúrgica  056.01.01.014 
Mapa de Registro Diário de Temperatura USE Registro de verificação de temperatura de 
equipamentos e ambientes 057.02.01.003 

Mapa de Registro Diário de Temperatura USE Registro de verificação de temperatura de 
equipamentos e ambientes 057.02.01.003 

Mapa de Trabalho USE Dossiê do controle e validação de esterilização 057.02.03. 002 
Mapa de Trabalho USE Registro de análise de amostra laboratorial 056.02.01.010 
Mapa de Trabalho USE Registro de Controle de Teste Biológico das autoclaves 057.02.03.006 
Mapa trimestral consolidado da Talidomida USE Registro de atendimento de usuário de 
talidomida 056.03.01.011 

Materiais e utensilíos ambulatoriais e hospitalares, Planilha de conferência de equipamentos, 
instrumentos,  057.02.02.003 

MATERIAIS OBRIGATÓRIOS EM HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS, CONTROLE DOS 
EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E  057.02.02 

MATERIAIS, INSTALAÇÕES E PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À SAÚDE, 
CONTROLE DE  057.02 

Material anatomopatológico pelo paciente, Formulário de retirada de  056.01.03.027 
Material biológico, Registro de transporte de  056.01.03.024 
Material científico e didático, Expediente de empréstimo e devolução de  056.06.07.003 
Matrícula em instituição de residência médica, Ficha de  056.06.06.004 

Matrícula, Registro de  056.06.06.001 
Matriz de habilitação USE Planilha de matriz de habilitação 057.02.04.011 
Matriz de habilitação, Planilha de  057.02.04.011 
Médica, Ficha de matrícula em instituição de residência  056.06.06.004 
Médica, Sistema de administração de bolsas de residência  056.06.03.001 
Medicação, Registro de controle de aplicação de  056.01.03.022 
Medicamento comum, Receituário de  056.03.01.007 
Medicamento de controle especial, Receituário de  056.03.01.008 
Medicamento especial para tuberculose, Processo de autorização para uso de  056.05.02.002 
Medicamento próprio, Termo de responsabilidade de  056.01.03.009 
Medicamento sujeito a controle especial, Prontuário do prescritor de  056.05.05.014 
Medicamento, Formulário de comunicação de vencimento de  056.03.03.002 
Medicamento, Formulário de notificação de suspeita de reação adversa a  056.05.03.010 
Medicamento, Registro de controle de busca ativa de suspeita de reação adversa a  056.03.02.011 
Medicamento, Registro de manipulação, fracionamento e rastreabilidade de  056.03.01.012 
Medicamentos à farmácia, Formulário de devolução de  056.03.03.003 
Medicamentos antimicrobianos, Formulário de solicitação de  056.03.01.003 
Medicamentos antirretrovirais, Formulário de solicitação de  056.03.01.004 
Medicamentos comuns, Expediente de avaliação e atendimento para dispensação de  056.03.01.001 
Medicamentos de controle especial, Dossiê de grade de distribuição de talonário de  056.05.05.002 
Medicamentos de controle especial, Registro da movimentação de  056.03.02.004 
Medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle especial, Balanço dos  056.05.05.001 
Medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle especial, Expediente de autorização de 
abertura e encerramento de livro de escrituração de  056.05.05.004 

Medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle especial, Expediente de autorização de 
informatização de livro de escrituração de  056.05.05.005 

Medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle especial, Guia de importação de  056.05.05.007 
Medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle especial, Processo de autorização para 
doação de  056.05.05.011 

Medicamentos impróprios para uso, Processo de autorização para inutilização de 
imunobiológicos e  056.05.03.009 

Medicamentos na dispensação por dose única, Ficha de acompanhamento de falta de  056.03.02.001 
Medicamentos não padronizados, Ficha de solicitação de  056.03.03.001 
Medicamentos sujeitos a controle especial, Expediente de avaliação e atendimento para 
dispensação de  056.03.01.002 

MEDICAMENTOS, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VIGILÂNCIAS PARA 
AUTORIZAR DISPENSAÇÃO DE  056.05.02 

MEDICAMENTOS, CONTROLE ADMINISTRATIVO DE  056.03.03 
Medicamentos, Expediente de solicitação de revisão na relação padrão de  056.03.03.004 
Medicamentos, Formulário de prescrição de  056.03.02.002 
Medicamentos, Mapa de dispensação de  056.03.02.003 
Medicamentos, Registro de acompanhamento de uso racional de  056.03.01.010 
Medicamentos, Registro de escrituração de  056.03.02.010 
Médico, Formulário de controle da produção de equipamento  056.04.01.001 
MÉDICOS, GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS E 
EQUIPAMENTOS  056.04 

Meio de cultura e soluções, Expediente de produção de  056.02.03.001 
Meio de cultura, Formulário de validação de  057.02.04.009 
Microscopia, Formulário de controle cego de  057.02.04.003 
Misoprostol, Expediente de autorização para dispensação de  056.05.04.001 
Misoprostol, Formulário para dispensação de  056.03.01.005 
MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS  EM SAÚDE, CONTROLE E 057 
MONITORAMENTO DE DOENÇAS E AGRAVOS, CONTROLE E  056.05.03 

Ionizantes sujeitos à vigilância sanitária, Processo de concessão de licença de funcionamento 
de estabelecimentos de interesse da saúde e fontes de radiação  056.05.04.003 

Isolamento e internação compulsórios, Expediente de acompanhamento de concessão de 
pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase e submetidas a  056.05.01.003 

J   
Justificativas de amostras não conformes, Formulário de  057.02.04.007 
K   
Kits laboratoriais, Formulário de controle de qualidade de  057.02.05.006 
L   
Laborais, Processo de certificação de competências  056.06.06.006 
LABORATORIAIS, CONTROLE DE PROCEDIMENTOS  057.02.04 
Laboratoriais, Formulário de controle de qualidade de kits  057.02.05.006 
LABORATORIAL, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA REALIZAÇÃO DE EXAME DE 
DIAGNÓSTICO E  056.02.01 

LABORATORIAL, APOIO  056.02.03 
LABORATORIAL, APOIO DIAGNÓSTICO E  056.02 
Laboratorial, Base de dados de registro e análise  056.02.01.006 
Laboratorial, Formulário de controle de execução de exame  057.02.04.001 
Laboratorial, Formulário de controle de qualidade de insumo  057.02.05.001 
Laboratorial, Registro de análise de amostra  056.02.01.010 
Laboratorial, Registro de análise de procedimento  056.02.03.004 
Laboratorial, Registro de entrada de amostra  056.02.01.005 
Laboratorial, Sistema informatizado de regulação  056.02.01.007 
Laboratório, Formulário de solicitação de vidraria para uso em  056.02.03.002 
Laboratório, Planilha de preparo de vidraria para uso em  056.02.03.003 
Laudo da qualidade do veneno  056.04.01.002 
Laudo de Autorização para Procedimento de Alta Complexidade - APAC 056.02.01.002 
Laudo de exame de leite humano pasteurizado 056.01.02.013 
Laudo de resultado de exames do animal 056.04.03.007 
Laudo Técnico de Avaliação - LTA USE Processo de avaliação físico-funcional de projeto de 
edificação de estabelecimentos de interesse da sáude 056.05.04.002 

LAUDOS DE EXAMES, CONTROLE DE RESULTADOS E  056.02.02 
Lecionar em cursos técnicos da saúde, Expediente de autorização para  056.06.04.010 
Leite humano em domicílio, Ficha de recolhimento de  056.01.02.011 
Leite humano pasteurizado, Laudo de exame de  056.01.02.013 
Leite Humano, Base de dados do Banco de  056.01.02.008 
Leite humano, Ficha de cadastro de candidata a doadora de  056.01.02.010 
Leite humano, Ficha de controle de recebimento de  056.01.02.012 
Leite humano, Ficha de sorologia da doadora de  056.01.02.014 
Leite humano, Registro de controle do uso do  056.01.02.009 
Leite humano, Relatório de receptores de  056.01.02.017 
Leite materno, Registro de cadastro de doadoras de  056.01.02.015 
Leite, Mapa de prescrição de  056.01.02.016 
LICENÇA DE ESTABELECIMENTOS, CADASTRO E CONCESSÃO DE  056.05.04 
Licença de funcionamento de estabelecimentos de interesse da saúde e fontes de radiação 
ionizantes sujeitos à vigilância sanitária, Processo de concessão de  056.05.04.003 

Licença de funcionamento de estabelecimentos e equipamentos de interesse da saúde 
sujeitos à vigilância sanitária, Processo de renovação ou cancelamento de concessão de  056.05.04.004 

Licença de funcionamento por atos da vigilância sanitária, Processo de cancelamento de  056.05.04.005 
Licença Inicial para Dispensação de talidomida USE Processo de concessão de licença de 
funcionamento de estabelecimentos de interesse da saúde e de fontes de radiação ionizantes 
sujeitos a vigilância sanitária 

056.05.04.003 

Limpeza de equipamentos e processo de produção de imunobilógicos, Dossiê de validação 
de  057.02.03.003 

Limpeza e intervenções e ocorrências de equipamentos, Registro de uso,  057.02.03.007 
LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO 057.02.03 
Lista de resultado de exame CD4 e carga viral 056.02.01.008 
Lista de trabalho de carga viral e CD4 USE Lista de resultados de exames de carga viral e 
CD4 056.02.01.008 

Lista de Trabalho USE Formulário de controle de execução de exame laboratorial  057.02.04.001 
Lista de verificação de emergência  056.05.03.007 
Livro de acolhimento e classificação de risco da gestante USE Registro de acolhimento e 
classificação de risco da gestante 056.01.03.003 

Livro de alta USE Registro de alta 056.01.03.029 
Livro de atas finais USE Registro de atas finais 056.06.06.008 
Livro de controle de acompanhantes USE Registro de controle de acompanhante do paciente 056.01.03.006 
Livro de controle de encaminhamento de cadáver USE Registro de entrega de comprovante e 
declaração 056.01.03.031 

Livro de controle de procedimentos cirúrgicos USE Registro de cirurgia 056.01.03.011 
Livro de controle de procedimentos cirúrgicos USE Registro de controle de procedimentos 
cirúrgicos 056.01.03.016 

Livro de Controle de Teste Biológico das AutoClaves USE Dossiê do controle e validação de 
esterilização 057.02.03. 002 

Livro de controle de Teste Biológico das autoclaves USE Registro de controle de teste 
biológico das autoclaves 057.02.03.006 

Livro de entrega de declaração de nascido vivo USE Registro de entrega de comprovante e 
declaração 056.01.03.031 

Livro de escrituração de medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle especial, 
Expediente de autorização de abertura e encerramento de  056.05.05.004 

Livro de escrituração de medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle especial, 
Expediente de autorização de informatização de  056.05.05.005 

Livro de Matrícula USE Registro de matrícula 056.06.06.001 
Livro de ocorrência de plantão USE Registro de intercorrências de plantão 056.01.01.016 
Livro de passagem de plantão, Passagem de plantão, Livro de troca de plantão, Livro de 
registros de controle interno USE Registro de intercorrências de plantão 056.01.01.016 

Livro de pasteurização USE Registro de controle do uso de leite humano 056.01.02.009 
Livro de protocolo com comprovante de entrega de declaração de horas USE Registro de 
entrega de comprovante e declaração 056.01.03.031 

Livro de registro da psicologia USE Relatório de atendimento ambulatorial 056.01.03.004 
Livro de registro de amostras USE Registro de entrada de amostra laboratorial 056.02.01.005 
Livro de Registro de Certificados de Residência Médica USE Registro de entrega de diploma 
ou certificado 056.06.06.002 

Livro de Registro de Certificados USE Registro de Certificados 056.06.06.009 
Livro de registro de declaração de óbito USE Registro de entrega de comprovante e 
declaração 056.01.03.031 

Livro de registro de descarte de hemocomponentes USE Registro de descarte de 
hemocomponentes 056.01.02.004 

Livro de registro de entrada e saída de hemocomponentes USE Registro de entrada e saída 
de hemocomponentes 056.01.02.005 

Livro de registro de entrada no Museu biológico USE Registro de réplicas e animais de 
coleções didáticas 056.06.07.004 

Livro de registro de entrega de certificado e diploma USE Registro de entrega de diploma ou 
certificado 056.06.06.002 

Livro de registro de entrega de DNV USE Registro de entrega de comprovante e declaração 056.01.03.031 
Livro de registro de exames radiológicos USE Registro de exames radiológicos para controle 
sanitário 056.01.03.026 

Livro de registro de internação USE Registro de internação 056.01.03.005 
Livro de registro de parto USE Registro de parto 056.01.03.012 

VISITE NOSSAS LIVRARIAS:
· livraria.imprensaoficial.com.br – Livraria Virtual
· Rua XV de novembro, 318 – 2ª a 6ª das 9h as 18h



sexta-feira, 30 de agosto de 2019 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 129 (164) – 41

Planilha de Controle de Sala Cirúrgica USE Planilha de conferência de equipamentos, 
instrumentos, materiais e utensílios ambulatoriais e hospitalares 057.02.02.003 

Planilha de controle de SRPA USE Planilha de conferência de equipamentos, instrumentos, 
materiais e utensílios ambulatoriais e hospitalares 057.02.02.003 

Planilha de Controle de Temperatura  e Umidade USE Registro de verificação de temperatura 
de equipamentos e ambientes 057.02.01.003 

Planilha de Controle de Uso de Antimicrobianos USE Registro de controle de uso de 
microbianos  056.03.02.006 

Planilha de matriz de habilitação 057.02.04.011 
Planilha de preparo de vidraria para uso em laboratório 056.02.03.003 
Planilha de rastreabilidade de reagente 057.02.05.013 
Planilha de Registro de Resultado de Exame USE Registro de resultado de exame 056.02.02.001 
Planilha de remoção de pacientes USE Registro de transferência interna e externa de 
paciente 056.01.03.017 

Planilha Funcionamento Equipamentos de Sala de Emergência USE Planilha de conferência 
de equipamentos, instrumentos, materiais e utensílios ambulatoriais e hospitalares 057.02.02.003 

Planilha para Conferência de Temperatura de Geladeira USE Registro de verificação de 
temperatura de equipamentos e ambientes 057.02.01.003 

Plano de curso 056.06.04.001 
Plano escolar 056.06.04.002 
Plantão, Registro de intercorrências do  056.01.01.016 
Plantel, Ficha de controle do  056.04.02.001 
POLÍTICAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE, APOIO ÀS  056.05.01 
Político-pedagógico, Projeto  056.06.04.005 
Portaria CVS 4 USE Ficha de Rastreabilidade de Hemocomponentes 056.01.02.002 
Pós-Graduação, Dossiê de processo seletivo para  056.06.02.004 
Pós-graduação, Expediente de credenciamento de professor de  056.06.04.006 
Pós-vacinação e erros de imunização, Ficha de notificação de eventos adversos  056.05.03.011 
Preparo de reagente, Formulário de  057.02.04.006 
Preparo de vidraria para uso em laboratório, Planilha de  056.02.03.003 
Prescrição de dieta parenteral, Formulário de  056.03.04.002 
Prescrição de dieta, Mapa de  056.01.03.008 
Prescrição de leite, Mapa de  056.01.02.016 
Prescrição de medicamentos, Formulário de  056.03.02.002 
Prescrição médica USE Formulário de prescrição médica  056.03.02.002 
Prescritor de medicamento sujeito a controle especial, Prontuário do  056.05.05.014 
Prescritor para entrega de receituário ou numeração de notificação de receita de controle 
especial, Registro de cadastro de  056.05.05.015 

PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE, VIGILÂNCIA E  056.05 
Primeira consulta de parturiente e recém-nascido, Registro de agendamento de  056.01.03.028 
Procedimento de Alta Complexidade - APAC, Laudo de Autorização para  056.02.01.002 
Procedimento laboratorial, Registro de análise de  056.02.03.004 
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, AMBULATORIAS E HOSPITALARES, CONTROLE 
DE  056.01.03 

Procedimentos cirúrgicos, Registro de controle de  056.01.03.016 
PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS, CONTROLE DE  057.02.04 
PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À SAÚDE, CONTROLE DE MATERIAIS, 
INSTALAÇÕES E  057.02 

Processo administrativo de análise fiscal USE Processo de retirada de amostra de produtos 
ou substâncias relacionadas ou que causem efeito à saúde para análise laboratorial 056.05.05.012 

Processo de alteração de dados cadastrais de estabelecimentos de interesse da saúde 056.05.04.006 
Processo de análise e acompanhamento de projetos financiados por fundo especial de saúde 056.05.01.001 
Processo de apuração de denuncia relacionada a vigilância sanitária 056.05.05.008 

Processo de apuração e aplicação de penalidade de infração sanitária 056.05.05.010 
Processo de auditoria de assuntos relacionados à assistência à saúde 057.01.03.001 
Processo de auditoria USE Processo de auditoria de assuntos relacionados à assistência em 
saúde 057.01.03.001 

Processo de autorização de abertura de curso 056.06.04.007 
Processo de autorização para doação de medicamentos e susbstâncias sujeitos a controle 
especial 056.05.05.011 

Processo de autorização para inutilização de imunobiológicos e medicamentos impróprios 
para uso  056.05.03.009 

Processo de autorização para pesquisas com organismos geneticamente modificados 056.06.02.005 
Processo de autorização para uso de medicamento especial para tuberculose 056.05.02.002 
Processo de autorização para uso de Palivizumabe 056.05.02.003 
Processo de avaliação físico-funcional de projeto de edificação de estabelecimentos de 
interesse da sáude 056.05.04.002 

Processo de cancelamento de licença de funcionamento por atos da vigilância sanitária 056.05.04.005 
Processo de certificação de competências laborais 056.06.06.006 
Processo de concessão de licença de funcionamento de estabelecimentos de interesse da 
saúde e fontes de radiação ionizantes sujeitos à vigilância sanitária 056.05.04.003 

Processo de credenciamento de serviços de assistência à saúde USE Expediente de 
credenciamento de estabelecimentos, serviços e equipes especializadas em transplante e 
enxerto 

057.01.01.002 

Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 056.06.02.006 
Processo de licença de funcionamento USE Processo de concessão de licença de 
funcionamento de estabelecimentos de interesse da saúde e de fontes de radiação ionizantes 
sujeitos a vigilância sanitária 

056.05.04.003 

Processo de produção de imunobilógicos, Dossiê de validação de limpeza de equipamentos e 057.02.03.003 
Processo de renovação ou cancelamento de concessão de licença de funcionamento de 
estabelecimentos e equipamentos de interesse da saúde sujeitos à vigilância sanitária 056.05.04.004 

Processo de retirada da amostra de produtos ou substâncias relacionadas ou que causem 
efeito à saúde para análise laboratorial 056.05.05.012 

Processo de seleção de candidatos para curso técnico e de especialização em saúde 056.06.04.011 
Processo de tratamento fora de domicílio 057.01.02.003 
Processo para pagamento de pessoal em operações de caráter urgente e inadiável 056.05.01.002 
Processo seletivo do PPGTox USE Dossiê de processo seletivo para Pós-Graduação 056.06.02.004 
Processo seletivo para Pós-Graduação, Dossiê de  056.06.02.004 
Produção de equipamento médico, Formulário de controle da  056.04.01.001 
Produção de imunobilógicos, Dossiê de validação de limpeza de equipamentos e processo de 057.02.03.003 
PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, GERENCIAMENTO 
DA  056.04 

Produção de imunobiológicos, Base de dados de gerenciamento e  056.04.03.002 
Produção de imunobiológicos, Sistema informatizado de gerenciamento e  056.04.03.001 
Produção de lote de imunobiológicos, Expediente de registro de  056.04.03.003 
Produção de meio de cultura e soluções, Expediente de  056.02.03.001 
PRODUÇÃO DE SOROS E VACINAS 056.04.03 
PRODUÇÃO, CONTROLE DA QUALIDADE DA  056.04.01 
Produtos ou substâncias relacionadas ou que causem efeito à saúde para análise 
laboratorial, Processo de retirada da amostra de  056.05.05.012 

Produtos relacionadas à área da saúde, Expediente de certificação para exportação de  056.02.01.013 
Produtos sujeitos a vigilância sanitária, Expediente de inspeção de estabelecimentos que 
exercem atividades relacionadas a  056.05.05.006 

Produtos, Expediente de análise de amostra de  056.02.01.012 
Professor de pós-graduação, Expediente de credenciamento de  056.06.04.006 
Programa USE Dossiê de curso de capacitação multiprofissional em saúde 056.06.01.001 
Programação cirúrgica, Mapa de  056.01.01.014 

MONITORAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, AVALIAÇÃO E  057.01.03 
Monitoramento dos indicadores e ações na área de saúde, Registro de  056.05.03.004 
Movimentação de imunodepressores e Talidomida, Registro específico da  056.03.02.009 
Movimentação de medicamentos de controle especial, Registro da  056.03.02.004 
MTR USE Expediente de transporte e descarte de resíduos de serviços de saúde 057.02.06.001 
Multiprofissional em saúde, Dossiê de curso de capacitação  056.06.01.001 
N   
Não conformes, Formulário de justificativas de amostras  057.02.04.007 
Não conformidade e ações corretivas, Registro de  057.02.04.012 
Não-servidores, Expediente de seleção de docentes  056.06.04.012 
Nascidos vivos e declaração de óbito, Dossiê de grade de abastecimento de declaração de  056.05.03.002 
Nascimento, Formulário de aviso de  056.01.03.014 
Necropsia do animal, Ficha de  056.04.03.005 
Notificação de alteração de temperatura, Expediente de  057.02.01.001 
Notificação de Desvio de Qualidade ou Evento Adverso USE Base de dados do Sistema de 
informação em vigilância sanitária 056.05.06.004 

Notificação de Desvio de Qualidade ou Evento Adverso USE Sistema de informação em 
vigilância sanitária 056.05.06.002 

Notificação de doenças e agravos, Ficha de investigação e  056.05.03.012 
Notificação de eventos adversos pós-vacinação e erros de imunização, Ficha de  056.05.03.011 
Notificação de receita de controle especial, Registro de cadastro de prescritor para entrega de 
receituário ou numeração de  056.05.05.015 

Notificação de receita para Talidomida, Registro de  056.03.02.007 
Notificação de receita, Registro de  056.03.01.006 
Notificação de suspeita de reação adversa a medicamento, Formulário de  056.05.03.010 
NPP, Mapa de controle de temperatura de recebimento de Nutrição Parenteral Prolongada -  057.02.01.002 
Numeração de notificação de receita de controle especial, Registro de cadastro de prescritor 
para entrega de receituário ou  056.05.05.015 

Nutrição Parenteral Prolongada - NPP, Mapa de controle de temperatura de recebimento de  057.02.01.002 
Nutrição parenteral, Formulário de controle de recebimento de  056.03.04.001 
NUTRICIONAL E DIETÉTICO, APOIO  056.03.04 
O   
Óbito, Dossiê de grade de abastecimento de declaração de nascidos vivos e declaração de  056.05.03.002 
Óbito, Formulário de aviso de  056.01.03.015 
Óbito, Formulário de revisão de  056.01.03.030 
Ocorrências de emergências em saúde pública, Prontuário de investigação de  056.05.03.006 
Ocorrências de equipamentos, Registro de uso, limpeza e intervenções e  057.02.03.007 
Oferta de Serviços de Saúde - CROSS, Agenda diária da Central de Regulação de  057.01.02.001 
OFERTA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 057.01.02 
OFERTA E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CREDENCIAMENTO,  057.01 
OFERTA E QUALIDADE DE TECIDOS, COMPONENTES E FLUÍDOS HUMANOS PARA 
DOAÇÃO, GERENCIAMENTO DA DEMANDA,  056.01.02 

Operações de caráter urgente e inadiável, Processo para pagamento de pessoal em  056.05.01.002 
Organismos geneticamente modificados, Processo de autorização para pesquisas com  056.06.02.005 
Órgão de difusão científica e cultural, Termo de responsabilidade associado à visita ao  056.06.07.006  
Ostomizado, Dossiê de atendimento de paciente  056.01.01.013 
Outorga e aceitação de bolsa de estudos, Termo de  056.06.06.005 
Oxigênio, Planilha de controle da quantidade de  056.03.03.005 
P   
Paciente crônico USE Expediente de atendimento de paciente em domicílio 056.01.01.007 
Paciente em domicílio, Expediente de atendimento de  056.01.01.007 
Paciente ostomizado, Dossiê de atendimento de  056.01.01.013 
Paciente por grau de dependência, Registro de classificação de  056.01.01.015 

Paciente, Expediente de solicitação de veículo para transporte de  056.01.03.018 
Paciente, Ficha de avaliação e acompanhamento do  056.01.01.008 
Paciente, Formulário de retirada de material anatomopatológico pelo  056.01.03.027 
Paciente, Prontuário de  056.01.01.001 
Paciente, Registro de controle de acompanhante do  056.01.03.006 
Pacientes, Expediente de análise de amostra de  056.02.01.011 
Pacientes, Registro de guarda de pertences de  056.01.03.010 
Pacientes, Registro de transferência interna e externa  de  056.01.03.017 
Padrão de medicamentos, Expediente de solicitação de revisão na relação  056.03.03.004 
Pagamento de pessoal em operações de caráter urgente e inadiável, Processo para  056.05.01.002 
Palivizumabe, Processo de autorização para uso de  056.05.02.003 
Parenteral, Formulário de controle de recebimento de nutrição  056.03.04.001 
Parenteral, Formulário de prescrição de dieta  056.03.04.002 
Parto, Registro de  056.01.03.012 
Parturiente e recém-nascido, Registro de agendamento de primeira consulta de  056.01.03.028 
Passagem de plantão USE Registro de intercorrências de plantão 056.01.01.016 
Passagem de plantão USE Registro de intercorrências de plantão 056.01.01.016 
Pasteurização, Ficha de controle da temperatura do ciclo de  057.02.03.001 
Pasteurizado, Laudo de exame de leite humano  056.01.02.013 
Peças anatomopatológicas encaminhadas para análise laboratorial, Registro de controle de  056.01.03.013 
Pedido administrativo USE Expediente de avaliação e atendimento para dispensação de 
medicamentos comuns 056.03.01.001 

Penalidade de infração sanitária, Processo de apuração e aplicação de  056.05.05.010 
PENALIDADES, FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE  056.05.05 
Pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase e submetidas a isolamento e 
internação compulsórios, Expediente de acompanhamento de concessão de  056.05.01.003 

Pertences de pacientes, Registro de guarda de  056.01.03.010 
PESQUISA CIENTÍFICA EM SAÚDE, ENSINO E  056.06 
Pesquisa científica no comitê de ética de uso de animais, Registro de  056.06.02.008 
Pesquisa científica no comitê de ética, Registro de  056.06.02.007 
Pesquisa científica, Processo de desenvolvimento de  056.06.02.006 
Pesquisa, Registro de entrada de animais na instituição de  056.04.02.002 
Pesquisas com organismos geneticamente modificados, Processo de autorização para  056.06.02.005 
PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E  056.06.02 
Pessoal em operações de caráter urgente e inadiável, Processo para pagamento de  056.05.01.002 
Pessoas atingidas pela hanseníase e submetidas a isolamento e internação compulsórios, 
Expediente de acompanhamento de concessão de pensão especial às  056.05.01.003 

Pezinho, Registro de teste do  056.02.02.002 
Pipeta, Formulário de rastreabilidade do uso de  057.02.05.011 
PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS  056.06.04 
Planilha de agendamento médico USE Registro de agendamento de consulta 056.01.03.002 
Planilha de Antimicrobianos autorizados pelo CCIH USE Registro de controle de uso de 
microbianos  056.03.02.006 

Planilha de cirurgia segura 057.02.02.001 
Planilha de coleta de indicadores da SAE USE Ficha de Sistematização de Assistência da 
Enfermagem - SAE 056.01.03.007 

Planilha de comparação de contagem global 057.02.04.010 
Planilha de conferência de carrinho de emergência 057.02.02.002 
Planilha de conferência de equipamentos, instrumentos, materiais e utensilíos ambulatoriais e 
hospitalares 057.02.02.003 

Planilha de controle da quantidade de oxigênio 056.03.03.005 
Planilha de Controle de Desinfecção do aparelho Endoscópico, Colonoscópio e Broncoscópio 
USE Registro de controle de desinfecção de equipamentos de escopia 057.02.03.005 
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Registro de análise de certificado de calibração ou qualificação de  instrumento e 
equipamento 057.02.05.003 

Registro de análise de procedimento laboratorial 056.02.03.004 
Registro de atas finais 056.06.06.008 
Registro de atendimento de usuário de Talidomida 056.03.01.011 
Registro de cadastro de doadoras de leite materno 056.01.02.015 
Registro de cadastro de prescritor para entrega de receituário ou numeração de notificação 
de receita de controle especial 056.05.05.015 

Registro de certificados 056.06.06.009 
Registro de cirurgia 056.01.03.011 
Registro de classificação de paciente por grau de dependência 056.01.01.015 
Registro de controle da extração de veneno 056.04.01.003 
Registro de controle de acompanhante do paciente 056.01.03.006 
Registro de controle de aplicação de medicação 056.01.03.022 
Registro de controle de busca ativa de suspeita de reação adversa a medicamento 056.03.02.011 
Registro de controle de desinfecção de equipamentos de escopia 057.02.03.005 
Registro de controle de peças anatomopatológicas encaminhadas para análise laboratorial 056.01.03.013 
Registro de controle de procedimentos cirúrgicos 056.01.03.016 
Registro de controle de status de calibração e qualificação de instrumento e equipamento 057.02.05.004 
Registro de controle de teste biológico das autoclaves 057.02.03.006 
Registro de controle de uso de antimicrobianos 056.03.02.006 
Registro de controle do fluxo de exame 056.02.01.015 
Registro de controle do uso do leite humano 056.01.02.009 
Registro de descarte de hemocomponentes 056.01.02.004 
Registro de doadora USE Registro de cadastro de doadora de leite humano  056.01.02.015 
Registro de entrada de amostra laboratorial 056.02.01.005 
Registro de entrada de animais na instituição de pesquisa 056.04.02.002 
Registro de entrada e saída de hemocomponentes 056.01.02.005 
Registro de entrega de comprovantes e declarações 056.01.03.031 
Registro de entrega de diploma ou certificado 056.06.06.002 
Registro de escrituração de medicamentos 056.03.02.010 
Registro de exames radiológicos para controle sanitário 056.01.03.026 
Registro de guarda de pertences de pacientes 056.01.03.010 
Registro de incidentes transfusionais 056.01.02.007 
Registro de intercorrências do plantão 056.01.01.016 
Registro de internação 056.01.03.005 
Registro de manipulação de injetáveis e rastreabilidade USE Registro de manipulação, 
fracionamento e rastreabilidade de  medicamento 056.03.01.012 

Registro de manipulação de orais e rastreabilidade USE Registro de manipulação, 
fracionamento e rastreabilidade de  medicamento 056.03.01.012 

Registro de manipulação, fracionamento e rastreabilidade de medicamento 056.03.01.012 
Registro de matrícula 056.06.06.001 
Registro de monitoramento dos indicadores da área de saúde USE Registro de 
monitoramento dos indicadores e ações na área de saúde 056.05.03.004 

Registro de monitoramento dos indicadores e ações na área de saúde 056.05.03.004 
Registro de não conformidade e ações corretivas 057.02.04.012 
Registro de notificação de receita 056.03.01.006 
Registro de notificação de receita para Talidomida 056.03.02.007 
Registro de Nova Coleta USE Formulário de justificativas de amostras não conformes   057.02.04.007 
Registro de nova coleta USE Registro de controle do fluxo de exame 056.02.01.015 
Registro de Ocorrências USE Expediente de notificação de alteração de temperatura 057.02.01.001 
Registro de parto 056.01.03.012 
Registro de passagem de plantão USE Registro de intercorrências de plantão 056.01.01.016 

Registro de pesquisa científica no comitê de ética 056.06.02.007 
Registro de pesquisa científica no comitê de ética de uso de animais 056.06.02.008 
Registro de produção de lote de imunobiológicos, Expediente de  056.04.03.003 
Registro de Produção de Lote USE Expediente de Registro de Produção de Lote de 
Imunobiológicos 056.04.03.003 

Registro de Produção USE Formulário de controle de processo de produção de equipamento 
médico 056.04.01.001 

Registro de receituário geral 056.03.02.008 
Registro de réplicas e animais de coleções didáticas 056.06.07.004 
Registro de resultado de exame 056.02.02.001 
Registro de saída de amostras para análises em unidades externas 056.01.03.025 
Registro de teste do pezinho 056.02.02.002 
Registro de teste rápido  056.02.02.003 
Registro de tipagem sanguínea 056.02.02.004 
Registro de transferência interna e externa  de pacientes 056.01.03.017 
Registro de transfusão de sangue 056.01.03.020 
Registro de transporte de material biológico 056.01.03.024 
Registro de uso, limpeza e intervenções e ocorrências de equipamentos 057.02.03.007 
Registro de vacinas aplicadas 056.01.03.021 
Registro de verificação de temperatura de equipamentos e ambientes 057.02.01.003 
Registro e acompanhamento de assistência ambulatorial e hospitalar, Sistema informatizado 
de  056.01.01.010 

Registro e análise laboratorial, Base de dados de  056.02.01.006 
REGISTRO E CERTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ACADÊMICA 056.06.06 
REGISTRO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL  056.06.07 
Registro específico da movimentação de imunodepressores e Talidomida 056.03.02.009 
REGLAB USE Sistema informatizado de regulação laboratorial 056.02.01.007 
Regulação de Oferta de Serviços de Saúde - CROSS, Agenda diária da Central de  057.01.02.001 
Regulação laboratorial, Sistema informatizado de  056.02.01.007 
Relação mensal das notificações de receita “A” (RMNRA) USE Balanço dos medicamentos e 
substâncias sujeitas a controle especial 056.05.05.001 

Relação Mensal das notificações de receita USE Balanço dos medicamentos e substâncias 
sujeitas a controle especial 056.05.05.001 

Relação mensal de uso de medicamento à base da substância Misoprostol (RMM) USE 
Balanço dos medicamentos e substâncias sujeitas a controle especial 056.05.05.001 

Relação mensal de vendas (RMV) USE Balanço dos medicamentos e substâncias sujeitas a 
controle especial 056.05.05.001 

Relação padrão de medicamentos, Expediente de solicitação de revisão na  056.03.03.004 
Relação Trimestral de vendas de medicamentos à base da sustância Isotretinoína USE 
Balanço dos medicamentos e substâncias sujeitas a controle especial 056.05.05.001 

Relatório da certificação de equipamento 057.02.05.005 
Relatório da vigilância sanitária USE Registro de entrada e saída de hemocomponentes 056.01.02.005 
Relatório de análises críticas 057.02.04.013 
Relatório de atendimento ambulatorial 056.01.03.004 
Relatório de auditoria interna 057.01.03.002 
Relatório de auditoria USE Relatório de auditoria interna 057.01.03.002 
Relatório de Avaliação de Fala e Linguagem USE Ficha de avaliação e acompanhamento do 
paciente 056.01.01.008 

Relatório de Avaliação de Fisioterápica USE Ficha de avaliação e acompanhamento do 
paciente 056.01.01.008 

Relatório de Avaliação de Fonoaudiológica USE Ficha de avaliação e acompanhamento do 
paciente 056.01.01.008 

Relatório de Avaliação de Motricidade USE Ficha de avaliação e acompanhamento do 
paciente 056.01.01.008 

Projeto de edificação de estabelecimentos de interesse da sáude, Processo de avaliação 
físico-funcional de  056.05.04.002 

Projeto Político-pedagógico 056.06.04.005 
Projetos científicos, Sistema de gerenciamento de  056.06.02.003 
Projetos financiados por fundo especial de saúde, Processo de análise e acompanhamento 
de  056.05.01.001 

PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE 056 
Prontuário da psicologia 056.01.01.004 
Prontuário de doador  056.01.01.002 
Prontuário de investigação de ocorrências de emergências em saúde pública 056.05.03.006 
Prontuário de paciente 056.01.01.001 
Prontuário do aluno 056.06.03.002 
Prontuário do animal 056.04.03.006 
Prontuário do doador  USE Prontuário do doador de órgãos 056.01.01.002 
Prontuário do prescritor de medicamento sujeito a controle especial 056.05.05.014 
Prontuário do receptor  USE Prontuário do receptor de órgãos 056.01.01.003 
Prontuário do receptor de órgãos 056.01.01.003 
Prontuário do Residente USE Prontuário do Aluno  056.06.03.002 
Prontuário médico, prontuário médico do paciente USE Prontuário do paciente 056.01.01.001 
Prontuário, Registro de abertura de  056.01.03.001 
PROTEÇÃO À SAÚDE, APOIO ÀS POLÍTICAS DE  056.05.01 
Protocolo da declaração de comparecimento USE Registro de entrega de comprovante e 
declaração 056.01.03.031 

Protocolo de controle de ácido peracético com fita reagente USE Registro de controle de 
desinfecção de equipamentos de escopia 057.02.03.005 

Protocolo de declaração de óbito, SVO- IML USE Registro de entrega de comprovante e 
declaração 056.01.03.031 

Protocolo de entrega em livro USE Registro de entrega de comprovante e declaração 056.01.03.031 
Protocolo de extravasamento de contraste USE Ficha de acompanhamento de 
extravasamento de contraste 056.02.01.004 

Protocolo de investigação USE Prontuário de investigação de ocorrências de emergências 
em saúde pública 056.05.03.006 

Protocolo de leitura USE Expediente de análise de amostra dos pacientes 056.02.01.011 
Protocolo de Pesquisa USE Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 056.06.02.006 
Protocolo de procedimentos cirúrgicos em livro USE Registro de cirurgia 056.01.03.011 
Protocolo de procedimentos cirúrgicos em livro USE Registro de controle de procedimentos 
cirúrgicos 056.01.03.016 

Protocolo de retirada de material anátomo patológico USE Cadastro de biópsia do centro 
cirúrgico 056.02.01.009 

Protocolo de Retirada de Material USE Formulário de retirada de material anatomopatológico 
pelo paciente 056.01.03.027 

Protocolo para uso de albumina humana USE Registro de acompanhamento do uso racional 
de medicamentos 056.03.01.010 

Psicologia, Prontuário da  056.01.01.004 
Q   
Qualidade com amostra conhecida, Formulário de controle de  057.02.04.004 
Qualidade da coloração, Formulário de controle de  057.02.04.005 
QUALIDADE DA PRODUÇÃO, CONTROLE DA  056.04.01 
Qualidade de insumo laboratorial, Formulário de controle de  057.02.05.001 
QUALIDADE DE INSUMOS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS, CONTROLE DA  057.02.05 
Qualidade de kits laboratoriais, Formulário de controle de  057.02.05.006 
Qualidade do veneno, Laudo da  056.04.01.002 
Qualificação de  instrumento e equipamento, Registro de análise de certificado de calibração 
ou  057.02.05.003 

Qualificação de instrumento e equipamento, Registro de controle de status de calibração e  057.02.05.004 

Quantidade de oxigênio, Planilha de controle da  056.03.03.005 
Questionário de teste psicológico 056.01.01.005 
Questionário preparatório para realização de exames  056.02.01.003 
R   
Radiação ionizantes sujeitos à vigilância sanitária, Processo de concessão de licença de 
funcionamento de estabelecimentos de interesse da saúde e fontes de  056.05.04.003 

Radiológicos para controle sanitário, Registro de exames  056.01.03.026 
Rastreabilidade de hemocomponentes, Ficha de  056.01.02.002 
Rastreabilidade de medicamento, Registro de manipulação, fracionamento e  056.03.01.012 
Rastreabilidade de reagente, Planilha de  057.02.05.013 
Rastreabilidade do uso de pipeta, Formulário de  057.02.05.011 
Rastreabilidade do uso de pipetas USE Formulário de rastreabilidade do uso de pipeta 057.02.05.011 
Rastreabilidade look back USE Ficha de rastreabilidade sorológica 056.01.02.006 
Rastreabilidade sorológica, Ficha de  056.01.02.006 
Reação adversa a medicamento, Formulário de notificação de suspeita de  056.05.03.010 
Reação adversa a medicamento, Registro de controle de busca ativa de suspeita de  056.03.02.011 
Reação Transfusional USE Registro de incidentes transfusionais 056.01.02.007 
Reagente, Formulário de preparo de  057.02.04.006 
Reagente, Formulário de validação de  057.02.05.010 
Reagente, Planilha de rastreabilidade de  057.02.05.013 
REAGENTES E EQUIPAMENTOS, CONTROLE DA QUALIDADE DE INSUMOS,  057.02.05 
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS  056.06.02 
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DIAGNÓSTICO E LABORATORIAL, ACOMPANHAMENTO E 
CONTROLE DA  056.02.01 

Realização de exames, Questionário preparatório para  056.02.01.003 
Recebimento de leite humano, Ficha de controle de  056.01.02.012 
Recebimento de nutrição parenteral, Formulário de controle de  056.03.04.001 
Recebimento de vacinas, soros e afins, Ficha de expedição de  056.05.03.003 
Receita de controle especial, Registro de cadastro de prescritor para entrega de receituário 
ou numeração de notificação de  056.05.05.015 

Receita para Talidomida, Registro de notificação de  056.03.02.007 
Receita, Registro de notificação de  056.03.01.006 
Receituário de medicamento comum 056.03.01.007 
Receituário de medicamento de controle especial 056.03.01.008 
Receituário de Talidomida 056.03.01.009 
Receituário geral, Registro de  056.03.02.008 
Receituário ou numeração de notificação de receita de controle especial, Registro de 
cadastro de prescritor para entrega de  056.05.05.015 

Recém-nascido, Registro de agendamento de primeira consulta de parturiente e  056.01.03.028 
Receptor de órgãos, Prontuário do  056.01.01.003 
Receptores de leite humano, Relatório de  056.01.02.017 
Recolhimento de leite humano em domicílio, Ficha de  056.01.02.011 
Rede de serviços de saúde, Expediente de solicitação de vaga na  057.01.02.002 
Registo de controle de sessões de hemodiálise 056.01.03.023 
Registro da movimentação de medicamentos de controle especial 056.03.02.004 
Registro das intervenções farmacêuticas 056.03.02.005 
Registro de abertura de prontuário 056.01.03.001 
Registro de acolhimento e classificação de risco de gestante 056.01.03.003 
Registro de acompanhamento de uso racional de medicamentos 056.03.01.010 
Registro de agendamento de consultas 056.01.03.002 
Registro de agendamento de primeira consulta de parturiente e recém-nascido 056.01.03.028 
Registro de alta 056.01.03.029 
Registro de análise de amostra laboratorial 056.02.01.010 
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Serviços e equipes especializadas em transplante e enxerto, Expediente de credenciamento 
de estabelecimentos,  057.01.01.002 

Sessões de hemodiálise, Registo de controle de  056.01.03.023 
Siap de denúncia USE Processo de Apuração de Denúncia Relacionada à Vigilância 
Sanitária 056.05.05.008 

SIGSET, Sistema Informatizado de Gerenciamento do Sistema Estadual de Transplante -  056.01.01.011 
Sistema de administração de bolsas de residência médica 056.06.03.001 
Sistema de controle da produção de Imunobiológico USE Sistema informatizado de 
gerenciamento e produção de Imunobiológicos 056.04.03.001 

Sistema de gerenciamento da vida acadêmica 056.06.03.003 
Sistema de gerenciamento de projetos científicos 056.06.02.003 
Sistema de hemoterapia USE Sistema de informação em vigilância sanitária 056.05.06.002 
Sistema de informação em vigilância epidemiológica 056.05.06.001 
Sistema de informação em vigilância epidemiológica, Base de dados do  056.05.06.003 
Sistema de informação em vigilância sanitária 056.05.06.002 
Sistema de informação em vigilância sanitária, Base de dados do  056.05.06.004 
Sistema Estadual de Transplante - SIGSET, Sistema Informatizado de Gerenciamento do  056.01.01.011 
Sistema informatizado de arquivamento e distribuição de imagens 056.01.01.012 
Sistema informatizado de controle da dispensação farmacêutica 056.03.02.012 
Sistema Informatizado de Gerenciamento do Sistema Estadual de Transplante - SIGSET 056.01.01.011 
Sistema informatizado de gerenciamento e produção de imunobiológicos 056.04.03.001 
Sistema informatizado de registro e acompanhamento de assistência ambulatorial e 
hospitalar 056.01.01.010 

Sistema informatizado de regulação laboratorial 056.02.01.007 
Sistema LABTB USE Sistema de informação em vigilância epidemiológica 056.05.06.001 
Sistema PERIWEB USE Sistema de informação em vigilância sanitária 056.05.06.002 
Sistema TB Web USE Sistema de informação em vigilância epidemiológica 056.05.06.001 
Sistematização do Atendimento de Enfermagem - SAE, Ficha da  056.01.03.007 
SITUAÇÃO ACADÊMICA, REGISTRO E CERTIFICAÇÃO DA  056.06.06 
Solicitação de hemocomponentes (interno) USE Expediente de requisição de 
hemocomponentes 056.01.02.001 

Solicitação de hemocomponentes de serviços conveniados (externo) USE Expediente de 
requisição de hemocomponentes 056.01.02.001 

Solicitação de medicamentos antimicrobianos, Formulário de  056.03.01.003 
Solicitação de medicamentos antirretrovirais, Formulário de  056.03.01.004 
Solicitação de medicamentos de uso restrito USE Registro de acompanhamento do uso 
racional de medicamentos 056.03.01.010 

Solicitação de medicamentos especializados USE Expediente de avaliação e atendimento 
para dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial 056.03.01.002 

Solicitação de medicamentos não padronizados, Ficha de  056.03.03.001 
Solicitação de Medicamentos USE Mapa de dispensação de medicamentos  056.03.02.003 
Solicitação de Palivizumabe USE Processo de autorização para uso de Palivizumabe 056.05.02.003 
Solicitação de revisão na relação padrão de medicamentos, Expediente de  056.03.03.004 
Solicitação de vaga na rede de serviços de saúde, Expediente de  057.01.02.002 
Solicitação de veículo para transporte de paciente, Expediente de  056.01.03.018 
Solicitação de vidraria para uso em laboratório, Formulário de  056.02.03.002 
Soluções, Expediente de produção de meio de cultura e  056.02.03.001 
Sorologia da doadora de leite humano, Ficha de  056.01.02.014 
Sorológica, Ficha de rastreabilidade  056.01.02.006 
SOROS E VACINAS, PRODUÇÃO DE  056.04.03 
Status de calibração e qualificação de instrumento e equipamento, Registro de controle de  057.02.05.004 
Substâncias relacionadas ou que causem efeito à saúde para análise laboratorial, Processo 
de retirada da amostra de produtos ou  056.05.05.012 

Supervisão de ensino, Termo de visita e acompanhamento da  056.06.04.009 

Susbstâncias sujeitos a controle especial, Balanço dos medicamentos e  056.05.05.001 
Susbstâncias sujeitos a controle especial, Expediente de autorização de abertura e 
encerramento de livro de escrituração de medicamentos e  056.05.05.004 

Susbstâncias sujeitos a controle especial, Expediente de autorização de informatização de 
livro de escrituração de medicamentos e  056.05.05.005 

Susbstâncias sujeitos a controle especial, Guia de importação de medicamentos e  056.05.05.007 
Susbstâncias sujeitos a controle especial, Processo de autorização para doação de 
medicamentos e  056.05.05.011 

Suspeita de reação adversa a medicamento, Formulário de notificação de  056.05.03.010 
Suspeita de reação adversa a medicamento, Registro de controle de busca ativa de  056.03.02.011 
T   
Talidomida, Expediente de acompanhamento de autorização para uso excepcional de  056.05.02.001 
Talidomida, Receituário de  056.03.01.009 
Talidomida, Registro de atendimento de usuário de  056.03.01.011 
Talidomida, Registro de notificação de receita para  056.03.02.007 
Talidomida, Registro específico da movimentação de imunodepressores e  056.03.02.009 
Talonário de medicamentos de controle especial, Dossiê de grade de distribuição de  056.05.05.002 
Técnicos da saúde, Expediente de autorização para lecionar em cursos  056.06.04.010 
Temperatura de equipamentos e ambientes, Registro de verificação de  057.02.01.003 
Temperatura de recebimento de Nutrição Parenteral Prolongada - NPP, Mapa de controle de  057.02.01.002 
Temperatura do ciclo de pasteurização, Ficha de controle da  057.02.03.001 
Temperatura, Expediente de notificação de alteração de  057.02.01.001 
Terapia - SADT, Requisição de serviços de diagnose e  056.02.01.001 
Termo de coleta USE Processo de retirada de amostra de produtos ou substâncias 
relacionadas ou que causem efeito à saúde para análise laboratorial 056.05.05.012 

Termo de outorga e aceitação de bolsa de estudos 056.06.06.005 
Termo de responsabilidade associado à visita ao órgão de difusão científica e cultural 056.06.07.006  
Termo de responsabilidade de medicamento próprio 056.01.03.009 
Termo de validação de turmas USE Termo de visita e acompanhamento da supervisão de 
ensino 056.06.04.009 

Termo de visita e acompanhamento da supervisão de ensino 056.06.04.009 
Teste biológico das autoclaves, Registro de controle de  057.02.03.006 
Teste de Bowie Dick USE Dossiê do controle e validação de esterilização 057.02.03. 002 
Teste do Desfibrilador USE Planilha de conferência de equipamentos, instrumentos, materiais 
e utensílios ambulatoriais e hospitalares 057.02.02.003 

Teste do pezinho, Registro de  056.02.02.002 
Teste psicológico, Questionário de  056.01.01.005 
Teste rápido, Registro de  056.02.02.003 
TFD USE Processo de tratamento fora de domicílio 057.01.02.003 
Tipagem sanguínea, Registro de  056.02.02.004 
Trabalho de conclusão de curso 056.06.02.001 
Trâmite de relatório de inspeção USE Expediente de Inspeção de estabelecimentos que 
exercem atividades relacionadas a produtos sujeitos a vigilância sanitária 056.05.05.006 

Transferência interna e externa  de pacientes, Registro de  056.01.03.017 
Transfusão de sangue, Registro de  056.01.03.020 
Transfusionais, Registro de incidentes  056.01.02.007 
Transplante e enxerto, Expediente de credenciamento de estabelecimentos, serviços e 
equipes especializadas em  057.01.01.002 

Transplantes do Estado de São Paulo – CTX/CTESP USE Sistema Informatizado de 
Gerenciamento do Sistema Estadual de Transplante - SIGSET 056.01.01.011 

Transporte de material biológico, Registro de 056.01.03.024 
Transporte de paciente, Expediente de solicitação de veículo para  056.01.03.018 
Transporte e descarte de resíduos de serviços de saúde, Expediente de  057.02.06.001 

Relatório de Avaliação de Terapia Ocupacional USE Ficha de avaliação e acompanhamento 
do paciente 056.01.01.008 

Relatório de Avaliação Fonoaudiológica a beira do leito USE Ficha de avaliação e 
acompanhamento do paciente 056.01.01.008 

Relatório de Avaliação Psicológica USE Ficha de avaliação e acompanhamento do paciente 056.01.01.008 
Relatório de Avaliação Vocal USE Ficha de avaliação e acompanhamento do paciente 056.01.01.008 
Relatório de receptores de leite humano 056.01.02.017 
Relatório de receptores USE Relatório de receptores de leite humano 056.01.02.017 
Relatório de vigilância epidemiológica 056.05.03.008 
Relatório Mensal dos Equipamentos da Radiologia USE Planilha de conferência de 
equipamentos, instrumentos, materiais e utensílios ambulatoriais e hospitalares 057.02.02.003 

Relatório Mensal dos Equipamentos da Radiologia X Check List Equipamento, USE Planilha 
de conferência de equipamentos, instrumentos, materiais e utensílios ambulatoriais e 
hospitalares 

057.02.02.003 

Relatório Psicológico para Varas Judiciais e outras instuições USE Ficha de avaliação e 
acompanhamento do paciente 056.01.01.008 

Renovação ou cancelamento de concessão de licença de funcionamento de 
estabelecimentos e equipamentos de interesse da saúde sujeitos à vigilância sanitária, 
Processo de  

056.05.04.004 

Réplicas e animais de coleções didáticas, Registro de  056.06.07.004 
Requisição de exames USE Requisição de serviços de diagnose e terapia - SADT 056.02.01.001 
Requisição de hemocomponentes USE Expediente de requisição de hemocomponentes 056.01.02.001 
Requisição de hemocomponentes, Expediente de  056.01.02.001 
Requisição de pedido de biópsia USE Requisição de serviços de diagnose e terapia - SADT 056.02.01.001 
Requisição de pedido de exame de biópsia USE Requisição de serviços de diagnose e 
terapia - SADT 056.02.01.001 

Requisição de serviços de diagnose e terapia - SADT 056.02.01.001 
Residência médica, Ficha de matrícula em instituição de  056.06.06.004 
Residência médica, Sistema de administração de bolsas de  056.06.03.001 
Resíduos de serviços de saúde, Expediente de transporte e descarte de  057.02.06.001 
RESÍDUOS PROVENIENTES DE ATIVIDADES DE SAÚDE, COLETA DE  057.02.06 
Responsabilidade associado à visita ao órgão de difusão científica e cultural, Termo de  056.06.07.006  
Responsabilidade de medicamento próprio, Termo de  056.01.03.009 
Resultado crítico, Formulário de comunicação de  056.02.01.014 
Resultado de exame CD4 e carga viral, Lista de  056.02.01.008 
Resultado de exame, Registro de  056.02.02.001 
Resultado de exames do animal, Laudo de  056.04.03.007 
RESULTADOS E LAUDOS DE EXAMES, CONTROLE DE  056.02.02 
Retirada da amostra de produtos ou substâncias relacionadas ou que causem efeito à saúde 
para análise laboratorial, Processo de  056.05.05.012 

Retirada de material anatomopatológico pelo paciente, Formulário de  056.01.03.027 
Revalidação de diploma, Expediente de  056.06.06.007 
Revisão de óbito USE Formulário de revisão de óbito 056.01.03.030 
Revisão de óbito, Formulário de  056.01.03.030 
Revisão na relação padrão de medicamentos, Expediente de solicitação de  056.03.03.004 
Risco de gestante, Registro de acolhimento e classificação de  056.01.03.003 
RISCOS À SAÚDE, VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE  056.05 
Roteiro de busca ativa USE Ficha de recolhimento de leite humano em domicílio 056.01.02.011 
S   
S4SP USE Sistema informatizado de registro e acompanhamento de assistência ambulatorial 
e hospitalar 056.01.01.010 

SADT USE Requisição de serviços de diagnose e terapia - SADT 056.02.01.001 
SADT, Requisição de serviços de diagnose e terapia -  056.02.01.001 
SAE USE Ficha de Sistematização de Assistência da Enfermagem - SAE 056.01.03.007 

SAE, Ficha da Sistematização do Atendimento de Enfermagem -  056.01.03.007 
Saída de amostras para análises em unidades externas, Registro de  056.01.03.025 
Saída de hemocomponentes, Registro de entrada e  056.01.02.005 
Sangue, Registro de transfusão de  056.01.03.020 
Sanguínea, Registro de tipagem  056.02.02.004 
Saúde - CROSS, Agenda diária da Central de Regulação de Oferta de Serviços de  057.01.02.001 
Saúde e fontes de radiação ionizantes sujeitos à vigilância sanitária, Processo de concessão 
de licença de funcionamento de estabelecimentos de interesse da  056.05.04.003 

Saúde pública, Prontuário de investigação de ocorrências de emergências em  056.05.03.006 
Saúde sujeitos à vigilância sanitária, Processo de renovação ou cancelamento de concessão 
de licença de funcionamento de estabelecimentos e equipamentos de interesse da  056.05.04.004 

SAÚDE, APOIO ÀS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO À  056.05.01 
SAÚDE, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS DE  057.01.03 
SAÚDE, COLETA DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE ATIVIDADES DE  057.02.06 
SAÚDE, CONTROLE DE MATERIAIS, INSTALAÇÕES E PROCEDIMENTOS 
RELACIONADOS À  057.02 

SAÚDE, CONTROLE E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS  EM  057 
SAÚDE, CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS, EQUIPES E SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA À  057.01.01 

SAÚDE, CREDENCIAMENTO, OFERTA E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  057.01 
Saúde, Dossiê de curso de capacitação multiprofissional em  056.06.01.001 
SAÚDE, ENSINO E PESQUISA CIENTÍFICA EM  056.06 
Saúde, Expediente de autorização para lecionar em cursos técnicos da  056.06.04.010 
Saúde, Expediente de certificação para exportação de produtos relacionadas à área da  056.02.01.013 
Saúde, Expediente de credenciamento de estabelecimentos e serviços de assistência à  057.01.01.001 
Saúde, Expediente de solicitação de vaga na rede de serviços de  057.01.02.002 
Saúde, Expediente de transporte e descarte de resíduos de serviços de  057.02.06.001 
SAÚDE, GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE VIGILÂNCIA EM  056.05.06 
SAÚDE, OFERTA DOS SERVIÇOS DE  057.01.02 
Saúde, Processo de alteração de dados cadastrais de estabelecimentos de interesse da  056.05.04.006 
Saúde, Processo de análise e acompanhamento de projetos financiados por fundo especial 
de  056.05.01.001 

Saúde, Processo de auditoria de assuntos relacionados à assistência à  057.01.03.001 
Sáude, Processo de avaliação físico-funcional de projeto de edificação de estabelecimentos 
de interesse da  056.05.04.002 

Saúde, Processo de seleção de candidatos para curso técnico e de especialização em  056.06.04.011 
Saúde, Registro de monitoramento dos indicadores e ações na área de  056.05.03.004 
SAÚDE, VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE RISCOS À  056.05 
Seleção de alunos USE Processo de seleção de candidatos para curso técnico e de 
especialização em saúde 056.06.04.011 

Seleção de candidatos para curso técnico e de especialização em saúde, Processo de  056.06.04.011 
Seleção de docentes não-servidores, Expediente de  056.06.04.012 
Seletivo para Pós-Graduação, Dossiê de processo  056.06.02.004 
SERVIÇOS  EM SAÚDE, CONTROLE E MONITORAMENTO DE AÇÕES E  057 
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS, 
EQUIPES E  057.01.01 

Serviços de assistência à saúde, Expediente de credenciamento de estabelecimentos e  057.01.01.001 
Serviços de diagnose e terapia - SADT, Requisição de  056.02.01.001 
Serviços de Saúde - CROSS, Agenda diária da Central de Regulação de Oferta de  057.01.02.001 
SERVIÇOS DE SAÚDE, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE  057.01.03 
SERVIÇOS DE SAÚDE, CREDENCIAMENTO, OFERTA E AVALIAÇÃO DOS  057.01 
Serviços de saúde, Expediente de solicitação de vaga na rede de  057.01.02.002 
Serviços de saúde, Expediente de transporte e descarte de resíduos de  057.02.06.001 
SERVIÇOS DE SAÚDE, OFERTA DOS  057.01.02 

VISITE NOSSAS LIVRARIAS:
· livraria.imprensaofi cial.com.br – Livraria Virtual
· Rua XV de novembro, 318 – 2ª a 6ª das 9h as 18h
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056.01.01.003 
Prontuário do 
receptor de 
órgãos 

vigência 20 �   

Lei n. 13.709/2018; Lei n. 13.787/2018, art. 6º, 
Resolução CFM n. 1.821/2007. Portaria n. 
2.600/2009, arts. 13, 16, 41, 139, 154,155; Lei 
9.434/1997; Resolução SS n. 11.429/2014; Decreto n. 
9.175/2017; Resolução CFM n.  2.173/2017.  Os 
prontuários serão submetidos a procedimento 
estatístico para a retirada de amostras representativas 
destinadas à guarda permanente. Alternativamente à 
eliminação, os prontuários com prazos esgotados 
poderão ser entregues ao paciente, seu procurador ou 
representante legal. Caberá à Comissão de Avaliação 
de Documentos e Acesso - CADA, com o apoio das 
Comissões de Revisão de Prontuário e de Óbito e dos 
gestores das unidades hospitalares e ambulatoriais, 
decidir, excepcionalmente, pela preservação dos 
prontuários por prazo superior aos 20 anos, visando a 
promoção da pesquisa e a produção de conhecimento 
científico. A vigência esgota-se com a última 
movimentação. 

056.01.01.004 Prontuário da 
psicologia vigência 5 �   

Lei n. 13.709/2018; Lei n. 13.787/2018; Resolução 
CFP n. 001/2009, art. 4º, § 1º. A vigência esgota-se 
com a última movimentação. 

056.01.01.005 
Questionário 
de teste 
psicológico 

1 5 �   
Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Resolução CFP n. 
001/2009, art. 4º, § 1º. 

056.01.01.006 
Ficha de 
identificação 
social 

vigência 20 �   

Lei n. 13.709/2018; Lei n. 13.787/2018; Lei n. 
8.662/1993. A vigência esgota-se com o último 
atendimento. 

056.01.01.007 

Expediente 
de 
atendimento 
de paciente 
em domicílio 

vigência 5 �   

A vigência esgota-se com o último atendimento. Trata-
se de via acumulada pelo Serviço Social. 

056.01.01.008 

Ficha de 
avaliação e 
acompanham
ento do 
paciente 

vigência 5 �   

Trata-se de cópia, pois o original integra o 
prontuário.A vigência esgota-se com o último 
atendimento. 

056.01.01.009 

Base de 
dados de 
exame de 
imagem 

vigência 20 �   

Lei n. 13.709/2018; Lei n. 13.787/2018, art. 6º; 
Resolução CFM n. 1.638/2002, art.1º. Resolução CFM 
n. 1.821/2007.  Os dados guardados  na Base de 
dados poderão ser eliminados após o prazo de 
guarda, mantendo-se a integridade do Sistema até a 
eliminação de toda a base. Por tratar-se de 
informações digitais de guarda temporária, os dados 
deverão ser eliminados de forma irreversível e 
permanente, utilizando-se de ferramentas que 
sobrescrevam o espaço digital utilizado pelo arquivo, 
em conformidade com a Instrução Normativa 
APE/SAESP n. 01/2009, art. 7º, § 2º. A vigência 
esgota-se com a última movimentação. 

056.01.01.010 

Sistema 
informatizado 
de registro e 
acompanham
ento de 
assistência 
ambulatorial 
e hospitalar  

vigência 20 �   

Lei n. 13.709/2018; Lei n. 13.787/2018, art. 6º; 
Resolução CFM n. 1.821/2007. Os dados guardados  
no Sistema poderão ser eliminados após o prazo de 
guarda, mantendo-se a integridade do Sistema até a 
eliminação de toda a base de dados. Por tratar-se de 
informações digitais de guarda temporária, os dados 
deverão ser eliminados de forma irreversível e 
permanente, utilizando-se de ferramentas que 
sobrescrevam o espaço digital utilizado pelo arquivo, 
em conformidade com a Instrução Normativa 
APE/SAESP n. 01/2009, art. 7º, § 2º. A vigência 
esgota-se com a última movimentação. 

056.01.01.011 

Sistema 
Informatizado 
de 
Gerenciamen
to do 
Sistema 
Estadual de 
Transplante - 
SIGSET 

vigência 20 �   

Lei n. 13.709/2018; Lei n. 13.787/2018, art. 6º; 
Resolução CFM n. 1.821/2007. Portaria n. 
2.600/2009, arts. 13, 16, 41, 139, 154,155; Lei 
9.434/1997; Resolução SS n. 11.429/2014; Decreto 
9.175/2017; Resolução CFM n. 2.173/2017. Os dados 
guardados  no Sistema poderão ser eliminados após o 
prazo de guarda, mantendo-se a integridade do 
Sistema até a eliminação de toda a base de dados. 
Por tratar-se de informações digitais de guarda 
temporária, os dados deverão ser eliminados de forma 
irreversível e permanente, utilizando-se de 
ferramentas que sobrescrevam o espaço digital 
utilizado pelo arquivo, em conformidade com a 
Instrução Normativa APE/SAESP n. 01/2009, art. 7º, § 
2º. A vigência esgota-se com a última movimentação. 

056.01.01.012 

Sistema 
informatizado 
de 
arquivamento 
e distribuição 
de imagens  

vigência 20 �   

Lei n. 13.709/2018; Lei n. 13.787/2018, art. 6º; 
Resolução CFM n. 1.638/2002, art.1º. Resolução CFM 
n. 1.821/2007. Os dados guardados  no Sistema 
poderão ser eliminados após o prazo de guarda, 
mantendo-se a integridade do Sistema até a 
eliminação de toda a base de dados. Por tratar-se de 
informações digitais de guarda temporária, os dados 
deverão ser eliminados de forma irreversível e 
permanente, utilizando-se de ferramentas que 
sobrescrevam o espaço digital utilizado pelo arquivo, 
em conformidade com a Instrução Normativa 
APE/SAESP n. 01/2009, art. 7º, § 2º. A vigência 
esgota-se com a última movimentação. 

056.01.01.013 

Dossiê de 
atendimento 
de paciente 
ostomizado 

vigência 5 �   

Portaria MS/SAS n. 400/2009. As informações 
constam no Prontuário do paciente. A vigência 
esgota-se com a última movimentação. 

056.01.01.014 
Mapa de 
programação 
cirúrgica 

1 � �   
Resolução COFEN n. 543/2017, CFM n. 1.868/2008 

056.01.01.015 

Registro de 
classificação 
de paciente 
por grau de 
dependência 

1 � �   

Resolução COFEN n. 543/2017, art. 3º, III. 

056.01.01.016 
Registro de 
intercorrência
s do plantão 

vigência 1 �   

A vigência esgota-se com o encerramento do livro, ou, 
caso o registro seja feito em planilha, ao final de cada 
ano. 

056.01.02 
Gerenciamen
to da 
demanda, 
oferta e 

056.01.02.001 

Expediente 
de requisição 
de 
hemocompon
entes 

1 20   �

Portaria CVS – 4/2002, art. 4º; RDC/Anvisa n. 
34/2014, art. 15, §2º; Portaria MS/GS 158/2016, art. 
23.  

qualidade de 
tecidos, 
componentes 
e fluídos 
humanos 
para doação 

056.01.02.002 

Ficha de 
rastreabilidad
e de 
hemocompon
entes 

1 20   �

Portaria CVS – 4/2002, art. 4º; RDC/Anvisa n. 
34/2014, art. 15, §2º; Portaria MS/GS 158/2016, art. 
23.  

056.01.02.003 

Guia de 
fornecimento 
de 
hemocompon
entes 

1 20   �

Portaria CVS – 4/2002, art. 4º; RDC/Anvisa n. 
34/2014, art. 15, §2º; Portaria MS/GS 158/2016, art. 
23.  

056.01.02.004 

Registro de 
descarte de 
hemocompon
entes 

1 20   �

Portaria CVS – 4/2002, art. 4º; RDC/Anvisa n. 
34/2014, art. 15, §2º; Portaria MS/GS 158/2016, art. 
23.  

056.01.02.005 

Registro de 
entrada e 
saída de 
hemocompon
entes 

1 20   �

Portaria CVS – 4/2002, art. 4º; RDC/Anvisa n. 
34/2014, art. 15, §2º; Portaria MS/GS 158/2016, art. 
23.  

056.01.02.006 
Ficha de 
rastreabilidad
e sorológica 

1 20   �

Portaria CVS – 4/2002, art. 4º; RDC/Anvisa n. 
34/2014, art. 15, §2º; Portaria MS/GS 158/2016, art. 
23.  

056.01.02.007 

Registro de 
incidentes 
transfusionai
s 

vigência 20   �

Portaria CVS – 4/2002, art. 4º; RDC/Anvisa n. 
34/2014, art. 15, §2º; Portaria MS/GS 158/2016, art. 
23. A vigência esgota-se com o encerramento do livro, 
ou, caso o registro seja feito em planilha, ao final de 
cada ano.  

056.01.02.008 

Base de 
dados do 
Banco de 
Leite 
Humano 

20 �

  

�

RDC/ANVISA n. 171/2006. Portaria de Consolidação 
n. 02/2017 (Ministério da Saúde). Por tratar-se de 
documento eletrônico de guarda permanente, 
rotineiramente deverão ser extraídas cópias de 
segurança a serem armazenadas em ambiente 
seguro e em local diferente e fisicamente distante do 
armazenamento do documento original, em 
conformidade com a Instrução Normativa APE/SAESP 
n. 01/2009.  

056.01.02.009 

Registro de 
controle do 
uso do leite 
humano 

vigência 20 � �

RDC/ANVISA n. 171/2006. Portaria de Consolidação 
n. 02/2017 (Ministério da Saúde). A vigência esgota-
se com o encerramento do livro, ou, caso o registro 
seja feito em planilha, ao final de cada ano.  

056.01.02.010 

Ficha de 
cadastro de 
candidata a 
doadora de 
leite humano 

5 � � �

RDC/ANVISA n. 171/2006; Portaria de Consolidação 
n. 02/2017 (Ministério da Saúde). 

056.01.02.011 

Ficha de 
recolhimento 
de leite 
humano em 
domicílio 

5 � � �

RDC/ANVISA n. 171/2006; Portaria de Consolidação 
n. 02/2017 (Ministério da Saúde). 

056.01.02.012 

Ficha de 
controle de 
recebimento 
de leite 
humano 

5 � �   

RDC/ANVISA n. 171/2006; Portaria de Consolidação 
n. 02/2017 (Ministério da Saúde). 

056.01.02.013 

Laudo de 
exame do 
leite humano 
pasteurizado 

5 � �   

RDC/ANVISA n. 171/2006; Portaria de Consolidação 
n. 02/2017 (Ministério da Saúde). 

056.01.02.014 

Ficha de 
sorologia da 
doadora de 
leite humano 

vigência 1 �   

RDC/ANVISA n. 171/2006; Portaria de Consolidação 
n. 02/2017 (Ministério da Saúde). A vigência esgota-
se com a inserção dos dados em sistema próprio. 

056.01.02.015 

Registro de 
cadastro de 
doadoras de 
leite humano 

vigência 20 �   

RDC/ANVISA n. 171/2006; Portaria de Consolidação 
n. 02/2017 (Ministério da Saúde). A vigência esgota-
se com o encerramento do livro, ou, caso o registro 
seja feito em planilha, ao final de cada ano. 

Tratamento fora de domicílio, Processo de  057.01.02.003 
Tuberculose, Processo de autorização para uso de medicamento especial para  056.05.02.002 
Turma, Expediente de abertura de  056.06.04.008 
U   
Unidades externas, Registro de saída de amostras para análises em  056.01.03.025 
Urgente e inadiável, Processo para pagamento de pessoal em operações de caráter  056.05.01.002 
Uso de animais, Registro de pesquisa científica no comitê de ética de  056.06.02.008 
Uso de antimicrobianos, Registro de controle de  056.03.02.006 
Uso de medicamento especial para tuberculose, Processo de autorização para  056.05.02.002 
Uso do leite humano, Registro de controle do  056.01.02.009 
uso excepcional de Talidomida, Expediente de acompanhamento de autorização para  056.05.02.001 
Uso racional de medicamentos, Registro de acompanhamento de  056.03.01.010 
Usuário de Talidomida, Registro de atendimento de  056.03.01.011 
Utensilíos ambulatoriais e hospitalares, Planilha de conferência de equipamentos, 
instrumentos, materiais e  057.02.02.003 

V   
Vacinas aplicadas, Registro de  056.01.03.021 
VACINAS, PRODUÇÃO DE SOROS E  056.04.03 
Vacinas, soros e afins, Ficha de expedição de recebimento de  056.05.03.003 
Vaga na rede de serviços de saúde, Expediente de solicitação de  057.01.02.002 
Validação de amostras controle para falcização, Formulário de  057.02.04.008 
Validação de equipamento, Formulário de  057.02.05.008 
Validação de esterilização, Dossiê do controle e  057.02.03.002 
Validação de limpeza de equipamentos e processo de produção de imunobilógicos, Dossiê de 057.02.03.003 
Validação de lote de insumo, Formulário de  057.02.05.009 
Validação de meio de cultura, Formulário de  057.02.04.009 
Validação de reagente, Formulário de  057.02.05.010 
Veículo para transporte de paciente, Expediente de solicitação de  056.01.03.018 
Vencimento de medicamento, Formulário de comunicação de  056.03.03.002 
Veneno, Laudo da qualidade do  056.04.01.002 
Veneno, Registro de controle da extração de  056.04.01.003 
Verificação de comparabilidade para equipamentos em uso, Formulário de  057.02.05.012 
Verificação de emergência, Lista de  056.05.03.007 
Verificação de temperatura de equipamentos e ambientes, Registro de  057.02.01.003 
VIDA ACADÊMICA, GERENCIAMENTO DA  056.06.03 
Vida acadêmica, Sistema de gerenciamento da  056.06.03.003 
Vídeo-aula 056.06.05.001 
Vídeo-aula, Expediente de elaboração de curso a distância ou  056.06.05.002 
Vidraria para uso em laboratório, Formulário de solicitação de  056.02.03.002 
Vidraria para uso em laboratório, Planilha de preparo de  056.02.03.003 
VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE 056.05 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE, GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE  056.05.06 
Vigilância epidemiológica, Base de dados do Sistema de informação em  056.05.06.003 
Vigilância epidemiológica, Relatório de  056.05.03.008 
Vigilância epidemiológica, Sistema de informação em  056.05.06.001 
Vigilância sanitária, Base de dados do Sistema de informação em  056.05.06.004 
Vigilância sanitária, Expediente de acompanhamento de ações de  056.05.05.003 
Vigilância sanitária, Expediente de inspeção de estabelecimentos que exercem atividades 
relacionadas a produtos sujeitos a 056.05.05.006 

Vigilância sanitária, Processo de apuração de denuncia relacionada a 056.05.05.008 
Vigilância sanitária, Processo de cancelamento de licença de funcionamento por atos da  056.05.04.005 
Vigilância sanitária, Processo de concessão de licença de funcionamento de 
estabelecimentos de interesse da saúde e fontes de radiação ionizantes sujeitos à  056.05.04.003 

Vigilância sanitária, Processo de renovação ou cancelamento de concessão de licença de 
funcionamento de estabelecimentos e equipamentos de interesse da saúde sujeitos à  056.05.04.004 

Vigilância sanitária, Sistema de informação em  056.05.06.002 
VIGILÂNCIAS PARA AUTORIZAR DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, AVALIAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DAS   056.05.02 

Viral, Lista de resultado de exame CD4 e carga  056.02.01.008 
Visita ao órgão de difusão científica e cultural, Termo de responsabilidade associado à  056.06.07.006  
Visita e acompanhamento da supervisão de ensino, Termo de  056.06.04.009 
Z   
Zoológica, Base de dados de coleção  056.06.07.001 
    
    

* As FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E ATIVIDADES são apresentadas em letras maiúsculas. O Índice apresenta 
também, de forma permutada, os tipos documentais, bem como os termos e expressões variantes do conteúdo 
dos documentos de uso corrente da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

ANEXOIII

TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

          

056 PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE (FUNÇÃO)  

056.01 Assistência ambulatorial e hopitalar (SUBFUNÇÃO) 

ATIVIDADES DOCUMENTOS 

Prazo de Guarda (em 

anos) 
DESTINAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
Unidade 

Produtora 

Unidade 

com 

atribuições 

de Arquivo 

Eliminação 
Guarda 

Permanente 

056.01.01 
Atendimento 
ambulatorial 
e hospitalar 

056.01.01.001 Prontuário do 
paciente vigência 20 �   

Lei n. 13.709/2018; Lei n. 13.787/2018, art. 6º; 
Resolução CFM n. 1.638/2002, art.1º. Resolução CFM 
n. 1.821/2007. Os prontuários abertos depois de 
31/12/1940 serão submetidos a procedimento 
estatístico para a retirada de amostras representativas 
destinadas à guarda permanente. Alternativamente à 
eliminação, os prontuários com prazos esgotados 
poderão ser entregues ao paciente, seu procurador ou 
representante legal. Caberá à Comissão de Avaliação 
de Documentos e Acesso - CADA, com o apoio das 
Comissões de Revisão de Prontuário e de Óbito e dos 
gestores das unidades hospitalares e ambulatoriais, 
decidir, excepcionalmente, pela preservação dos 
prontuários por prazo superior aos 20 anos, visando a 
promoção da pesquisa e a produção de conhecimento 
científico. A vigência esgota-se com a última 
movimentação. 

056.01.01.002 
Prontuário do 
doador de 
órgãos 

vigência 20 �   

Lei n. 13.709/2018; Lei n. 13.787/2018, art. 6º; 
Resolução CFM n. 1.821/2007. Portaria n. 
2.600/2009, arts. 13, 16, 41, 139, 154,155; Lei 
9.434/1997; Resolução SS n. 11.429/2014; Decreto 
9.175/2017; Resolução CFM n. 2.173/2017.  Os 
prontuários serão submetidos a procedimento 
estatístico para a retirada de amostras representativas 
destinadas à guarda permanente. Alternativamente à 
eliminação, os prontuários com prazos esgotados 
poderão ser entregues ao paciente, seu procurador ou 
representante legal. Caberá à Comissão de Avaliação 
de Documentos e Acesso - CADA, com o apoio das 
Comissões de Revisão de Prontuário e de Óbito e dos 
gestores das unidades hospitalares e ambulatoriais, 
decidir, excepcionalmente, pela preservação dos 
prontuários por prazo superior aos 20 anos, visando a 
promoção da pesquisa e a produção de conhecimento 
científico. A vigência esgota-se com a última 
movimentação. 
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056.02.01.009 

Cadastro de 
biopsia do 
centro 
cirúrgico 

1 5 �   

RDC n. 302/2005, item 6.3.8. Trata-se de via que não 
integra o prontuário do paciente. 

056.02.01.010 

Registro de 
análise de 
amostra 
laboratorial 

vigência 5   �

RDC n. 302/2005, item 6.3.8. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.02.01.011 

Expediente 
de análise de 
amostra dos 
pacientes 

vigência 20 �   

Resolução CFM n. 1.821/2007. A vigência esgota-se 
com o laudo do resultado da análise laboratorial.  

056.02.01.012 

Expediente 
de análise de 
amostra de 
produtos 

vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, item 6.3.8. A vigência esgota-se 
com a expedição do laudo. 

056.02.01.013 

Expediente 
de 
certificação 
para 
exportação 
de produtos 
relacionados 
a área da 
saúde 

vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, item 6.3.8. A vigência esgota-se 
com a certificação. 

056.02.01.014 

Formulário 
de 
comunicação 
de resultado 
crítico 

vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, item 6.3.8. A vigência esgota-se 
com a comunicação do resultado. 

056.02.01.015 

Registro de 
controle do 
fluxo de 
exame 

vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, item 6.3.8. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.02.02 
Controle de 
resultados e 
laudos de 
exames 

056.02.02.001 
Registro de 
resultado de 
exame 

vigência 5 �   

Decreto n.  20.910/1932, art. 1º. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.02.02.002 
Registro de 
teste do 
pezinho 

vigência 18 �   

Lei n. 8.069/1990 (Estatuto de Criança e do 
Adolescente - ECA), art. 10, I; Portaria MS/GM n. 
822/2001, ANEXO 3, ITEM 2.5; Resolução COFEN n. 
429/2012, arts. 1º e 3º. Informação integra prontuário 
do paciente. A vigência esgota-se com o 
encerramento do livro, ou, caso o registro seja feito 
em planilha, ao final de cada ano. 

056.02.02.003 Registro de 
teste rápido  vigência 5 �   

Decreto n.  20.910/1932, art. 1º; Portaria n. 
1.459/2011, art 7º; Portaria n. 77/2012, art 1º. A 
vigência esgota-se com o encerramento do livro, ou, 
caso o registro seja feito em planilha, ao final de cada 
ano. 

056.02.02.004 
Registro de 
tipagem 
sanguínea 

vigência 20 �   

Portaria n. 158/2016, art. 229. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.02.03 
Apoio 
laboratorial  

056.02.03.001 

Expediente 
de produção 
de meio de 
cultura e 
soluções 

vigência 5 �   

A vigência esgota-se com a entrega do último produto 
solicitado.  

056.02.03.002 

Formulário 
de solicitação 
de vidraria 
para uso em 
laboratório 

vigência 1 �   

NBR 14.785-2001; NBR ISO 17.025; BPLC (Manual 
de Boas Práticas em Laboratório Clínico) - INMETRO. 
A vigência esgota-se com a assinatura do recibo de 
entrega. 

056.02.03.003 

Planilha de 
preparo de 
vidraria para 
uso em 
laboratório 

1 � �   

NBR 14.785-2001; NBR ISO 17.025; BPLC (Manual 
de Boas Práticas em Laboratório Clínico) - INMETRO. 

056.02.03.004 

Registro de 
análise de 
procedimento 
laboratorial 

vigência 5 � �

A vigência esgota-se com o encerramento do livro, ou, 
caso o registro seja feito em planilha, ao final de cada 
ano. 

056 PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE (FUNÇÃO)  

056.03 Assistência farmacêutica (SUBFUNÇÃO) 

ATIVIDADES DOCUMENTOS 

PRAZOS DE GUARDA 

 (em anos) 
DESTINAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
Unidade 

Produtora 

Unidade 

com 

atribuições 

de Arquivo 

Eliminação 
Guarda 

Permanente 

056.03.01 
Avaliação e 
dispensação 
farmacêutica 

056.03.01.001 

Expediente 
de avaliação 
e 
atendimento 
para 
dispensação 
de 
medicamento
s comuns  

vigência 10 �   

Portaria n. 344/1998, art. 64, § 3º. A vigência esgota-
se com o último atendimento ao beneficiado. 

056.03.01.002 

Expediente 
de avaliação  
e 
atendimento 
para 
dispensação 
de 
medicamento
s sujeitos a 
controle 
especial 

vigência 10 �   

Portaria n. 344/1998, art. 64, § 3º. A vigência esgota-
se com o último atendimento ao beneficiado. 

056.03.01.003 

Formulário 
de solicitação 
de 
medicamento
s 
antimicrobian
os 

vigência 2 �   

RDC ANVISA n. 20/2011. A vigência esgota-se com o 
fim da validade do formulário. 

056.03.01.004 

Formulário 
de solicitação 
de 
medicamento
s 
antirretrovirai
s 

vigência 2 �   

Portaria n. 344/1998, art. 64. RDC n. 103/2016. A 
vigência esgota-se com o fim da validade do 
formulário. 

056.03.01.005 

Formulário 
para 
dispensação 
de 
misoprostol 

vigência 2 �   

Portaria n. 344/1998, art. 64. A vigência esgota-se 
com o fim da validade do formulário. 

056.03.01.006 
Registro de 
notificação 
de receita 

vigência 5 �   

Portaria n. 344/1998, art. 64, § 2º. A vigência esgota-
se com o encerramento do livro, ou, caso o registro 
seja feito em planilha, ao final de cada ano.  

056.03.01.007 

Receituário 
de 
medicamento 
comum 

2 � �   

Portaria n. 344/1998, art. 64. Trata-se de via que não 
integra o prontuário do paciente. 

056.03.01.008 

Receituário 
de 
medicamento 
de controle 
especial 

2 � �   

Portaria n. 344/1998, art. 64. Trata-se de via que não 
integra o prontuário do paciente. 

056.03.01.009 
Receituário 
de 
Talidomida 

1 10 �   
Portaria n. 344/1998, art. 64, § 3º. Trata-se de via que 
não integra o prontuário do paciente. 

056.03.01.010 

Registro de 
acompanham
ento do uso 
racional de 

vigência 2 �   

Portaria n. 344/1998, art. 64. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano.  

medicamento
s 

056.03.01.011 

Registro de 
atendimento 
de usuário de 
Talidomida 

vigência 10 �   

RDC n. 11/2011, art. 35, § 4º. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.03.01.012 

Registro de 
manipulação, 
fracionament
o e 
rastreabilidad
e de  
medicamento 

vigência 2 �   

Portaria n. 344/1998, art. 64; RDC ANVISA n. 
67/2007, item 15.5.7. A vigência esgota-se com o 
término da validade do produto manipulado ou 
fracionado ou seu total consumo. 

056.03.02 
Controle da 
dispensação 
farmacêutica 

056.03.02.001 Ficha de 
acompanham
ento de falta 
de 
medicamento
s na 
dispensação 
por dose 
única 

1 2 �   

Portaria n. 344/1998, art. 64.  

056.03.02.002 Formulário 
de prescrição 
de 
medicamento
s 

2 � �   

Portaria n. 344/1998, art. 64; Resolução 596/2014. 
Trata-se de via que não integra o prontuário do 
paciente. 

056.03.02.003 Mapa de 
dispensação 
de 
medicamento
s 

1 2 �   

Portaria n. 344/1998, art. 64.  

056.03.02.004 Registro da 
movimentaçã
o de 
medicamento
s de controle 
especial 

vigência 2 �   

Portaria n. 344/1998, art. 64. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.03.02.005 Registro das 
intervenções 
farmacêutica
s 

vigência 2 �   

Resolução 596/2014. A vigência esgota-se com o 
encerramento do livro, ou, caso o registro seja feito 
em planilha, ao final de cada ano. 

056.03.02.006 Registro de 
controle de 
uso de 
antimicrobian
os 

vigência 2 �   

Portaria n. 344/1998, art. 64; RDC n. 20/2011, art. 21. 
A vigência esgota-se com o encerramento do livro, ou, 
caso o registro seja feito em planilha, ao final de cada 
ano. 

056.03.02.007 Registro de 
notificação 
de receita 
para 
Talidomida 

vigência 10 �   

Portaria n. 344/1998, art. 64, §3º;  RDC n. 11/2011, 
art. 35, §4º. A vigência esgota-se com o encerramento 
do livro, ou, caso o registro seja feito em planilha, ao 
final de cada ano. 

056.03.02.008 Registro de 
receituário 
geral 

vigência 2 �   

Portaria n. 344/1998, art. 64. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.03.02.009 Registro 
específico da 
movimentaçã
o de 
imunodepres
sores e 
Talidomida 

vigência 5 �   

Portaria n. 344/1998, art. 64. RDC n. 11/2011, art. 35, 
§ 4º. A vigência esgota-se com o encerramento do 
livro, ou, caso o registro seja feito em planilha, ao final 
de cada ano. 

056.03.02.010 Registro de 
escrituração 
de 
medicamento
s 

vigência 10 �   

Portaria n. 344/1998, art. 64, §3º;  RDC n. 11/2011, 
art. 35, §4º.A vigência esgota-se com o encerramento 
do livro, ou, caso o registro seja feito em planilha, ao 
final de cada ano. 

056.01.02.016 
Mapa de 
prescrição de 
leite 

vigência � �   

RDC/ANVISA n. 171/2006; Portaria de Consolidação 
n. 02/2017 (Ministério da Saúde). A vigência esgota-
se com a atualização do Mapa. 

056.01.02.017 

Relatório de 
receptores 
de leite 
humano 

vigência 1 �   

RDC/ANVISA n. 171/2006; Portaria de Consolidação 
n. 02/2017 (Ministério da Saúde). A vigência esgota-
se com a inserção dos dados em sistema próprio. 

056.01.03 
Controle de 
procedimento
s 
administrativo
s, 
ambulatorias 
e 
hospitalares 

056.01.03.001 
Registro de 
abertura de 
prontuário 

vigência 5 �   

Decreto n.  20.910/1932, art. 1º. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.01.03.002 

Registro de 
agendament
o de 
consultas 

vigência 5 �   

Decreto n.  20.910/1932, art. 1º. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.01.03.003 

Registro de 
acolhimento 
e 
classificação 
de risco de 
gestante 

vigência 5 �   

Decreto n.  20.910/1932, art. 1º; Portaria MS n. 
1459/2011, art. 4º, I. A vigência esgota-se com o 
encerramento do livro, ou, caso o registro seja feito 
em planilha, ao final de cada ano. 

056.01.03.004 
Relatório de 
atendimento 
ambulatorial 

vigência 1 �   
A vigência esgota-se com a inserção dos dados em 
sistema próprio. 

056.01.03.005 Registro de 
internação vigência 5 �   

Decreto n.  20.910/1932, art. 1º. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.01.03.006 

Registro de 
controle de 
acompanhant
e do paciente 

vigência 5 �   

Decreto n.  20.910/1932, art. 1º. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.01.03.007 

Ficha da 
Sistematizaç
ão do 
Atendimento 
de 
Enfermagem 
- SAE 

1 5 �   

Resolução COFEN  n. 358/2009, art. 6º.  

056.01.03.008 
Mapa de 
prescrição de 
dieta 

vigência 1 �   
Resolução CFN n. 320/2003. A vigência esgota-se 
com a atualização do Mapa. 

056.01.03.009 

Termo de 
responsabilid
ade de 
medicamento 
próprio 

vigência 1 �   

A vigência esgota-se com a alta, transferência ou 
óbito do paciente.   

056.01.03.010 

Registro de 
guarda de 
pertences de 
pacientes 

vigência 5 �   

Decreto n.  20.910/1932, art. 1º. Informação integra 
prontuário do paciente. A vigência esgota-se com o 
encerramento do livro, ou, caso o registro seja feito 
em planilha, ao final de cada ano. 

056.01.03.011 Registro de 
cirurgia vigência 5 �   

Decreto n.  20.910/1932, art. 1º. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.01.03.012 Registro de 
parto vigência 20   �

Portaria MS n. 1.459/2011. A vigência esgota-se com 
o encerramento do livro, ou, caso o registro seja feito 
em planilha, ao final de cada ano. 

056.01.03.013 

Registro de 
controle de 
peças 
anatomopatol
ógicas 
encaminhada
s para 
análise 
laboratorial 

vigência 5 �   

Decreto n.  20.910/1932, art. 1º. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.01.03.014 
Formulário 
de aviso de 
nascimento 

vigência 1 � �

A vigência esgota-se com o prenchimento da 
declaração de nascido vivo . Trata-se da via que não 
integra o Prontuário do paciente. 

056.01.03.015 
Formulário 
de aviso de 
óbito 

vigência 1 � �

A vigência esgota-se com o prenchimento da 
declaração de óbito.Trata-se da via que não integra o 
Prontuário do paciente. 

056.01.03.016 

Registro de 
controle de 
procedimento
s cirúrgicos 

vigência 5 �   

Decreto n.  20.910/1932, art. 1º. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.01.03.017 

Registro de 
transferência 
interna e 
externa de 
paciente 

vigência 5 �   

Decreto n.  20.910/1932, art. 1º. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.01.03.018 

Expediente 
de solicitação 
de veículo 
para 
transporte de 
paciente 

vigência 5 �   

Portaria GM/MS  n. 2.048/2002, CAP. IV e CAP VI; 
Resoluções CFM n. 1.596/2000, 1.671/2003 e 
1.672/2003, art. 1º. A vigência esgota-se com a 
realização do evento. 

056.01.03.019 Censo diário vigência 1 �   
Portaria MS/SAS 312/2002.  A vigência esgota-se 
com a troca de plantão. 

056.01.03.020 
Registro de 
transfusão de 
sangue 

vigência 20 �   

Portaria MS n. 158/2016, art.23. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.01.03.021 
Registro de 
vacinas 
aplicadas 

vigência 20   �

RDC Anvisa n. 197/2017, art. 15. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.01.03.022 

Registro de 
controle de 
aplicação de 
medicação 

vigência 5 �   

Decreto n.  20.910/1932, art. 1º. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.01.03.023 

Registro de 
controle de 
sessões de 
hemodiálise 

vigência 5 �   

Decreto n.  20.910/1932, art. 1º. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.01.03.024 

Registro de 
controle de 
transporte de 
material 
biológico 

vigência 5 �   

Portaria Conjunta ANVISA/SAS n. 370/2014, art. 61. A 
vigência esgota-se com o encerramento do livro, ou, 
caso o registro seja feito em planilha, ao final de cada 
ano. 

056.01.03.025 

Registro de 
saída de 
amostras 
para análises 
em unidades 
externas 

vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 6.1.6, 6.1.7 e 6.3.8. A vigência 
esgota-se com o encerramento do livro, ou, caso o 
registro seja feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.01.03.026 

Registro de 
exames 
radiológicos 
para controle 
sanitário 

vigência 5 �   

Resolução ANVISA n. 38/2008, art. 5º. A vigência 
esgota-se com o encerramento do livro, ou, caso o 
registro seja feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.01.03.027 

Formulário 
de retirada 
de material 
anatomopatol
ógico pelo 
paciente 

1 5 �   

Decreto n.  20.910/1932, art. 1º.  

056.01.03.028 

Registro de 
agendament
o de primeira 
consulta de 
parturiente e 
recém-
nascido 

vigência 5 �   

Decreto n.  20.910/1932, art. 1º. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.01.03.029 Registro de 
alta vigência 5 �   

Decreto n.  20.910/1932, art. 1º. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.01.03.030 
Formulário 
de revisão de 
óbito 

1 10 �   
Resolução CREMESP n. 114/2005; Portaria n. 
116/2009, art. 41, I. 

056.01.03.031 

Registro de 
entrega de 
comprovante
s e 
declarações 

vigência 5 �   

Decreto n.  20.910/1932, art. 1º. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056 PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE (FUNÇÃO)  

056.02 Apoio diagnóstico e laboratorial (SUBFUNÇÃO) 

ATIVIDADES DOCUMENTOS 

PRAZOS DE GUARDA 

 (em anos) 
DESTINAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
Unidade 

Produtora 

Unidade 

com 

atribuições 

de Arquivo 

Eliminação 
Guarda 

Permanente 

056.02.01 
Acompanham
ento e 
controle da 
realização de 
exames de 
diagnóstico e 
laboratorial 

056.02.01.001 

Requisição 
de serviços 
de diagnose 
e terapia - 
SADT 

1 5 �   

RDC n. 302/2005, item 6.3.8. Trata-se de via que não 
integra o Prontuário do paciente. 

056.02.01.002 

Laudo de 
Autorização 
para 
Procediment
o de Alta 
Complexidad
e - APAC 

1 5 �   

RDC n. 302/2005, item 6.3.8. Trata-se de via que não 
integra o Prontuário do paciente. 

056.02.01.003 

Questionário 
preparatório 
para 
realização de 
exames  

vigência 1 �   

Portaria MS/GM n. 1.820/2009, art. 3º. A vigência 
esgota-se com a realização do exame ou a 
impossibilidade de realiza-lo. 

056.02.01.004 

Ficha de 
acompanham
ento de 
extravazame
nto de 
contraste 

1 1 �   

Portaria MS/GM n. 1.820/2009. Trata-se da via que 
não integra o Prontuário do paciente. 

056.02.01.005 

Registro de 
entrada de 
amostra 
laboratorial 

vigência 5   �

RDC n. 302/2005, item 6.3.8. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. O documento é 
importante para a preservação da memória 
institucional e para produção de conhecimento 
científico.  

056.02.01.006 

Base de 
dados de 
registro e 
análise 
laboratorial 

vigência 5 � �

RDC n. 302/2005, item 6.3.8. A vigência esgota-se 
com a emissão do laudo pelo laboratório. Por tratar-se 
de informações digitais de guarda temporária, os 
dados deverão ser eliminados de forma irreversível e 
permanente, utilizando-se de ferramentas que 
sobrescrevam o espaço digital utilizado pelo arquivo, 
em conformidade com a Instrução Normativa 
APE/SAESP n. 01/2009, art. 7º, § 2º. 

056.02.01.007 

Sistema 
informatizado 
de regulação 
laboratorial 

vigência � � �

RDC n. 302/2005. Os dados guardados  no Sistema 
poderão ser eliminados após o prazo de guarda, 
mantendo-se a integridade do Sistema até a 
eliminação de toda a base de dados. Por tratar-se de 
informações digitais de guarda temporária, os dados 
deverão ser eliminados de forma irreversível e 
permanente, utilizando-se de ferramentas que 
sobrescrevam o espaço digital utilizado pelo arquivo, 
em conformidade com a Instrução Normativa 
APE/SAESP n. 01/2009, art. 7º, § 2º. A vigência 
esgota-se com a última movimentação. 

056.02.01.008 

Lista de 
resultado de 
exame CD4 
e carga viral 

vigência 10 �   

Portaria MS/SAS n. 334/2007. A vigência esgota-se 
com a inserção da informação no prontuário de 
paciente e em sistema. 
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056.05.03.004 

Registro de 
monitoramen
to dos 
indicadores e 
ações na 
área de 
saúde 

1 5 �   

Decreto n. 54.739/2009, art. 13. 

056.05.03.005 

Ficha de 
controle de 
infecção 
hospitalar 

1 5 �   

Portaria MS/GM n. 2.616/1998. 

056.05.03.006 

Prontuário de 
investigação 
de 
ocorrências 
de 
emergências 
em saúde 
pública 

vigência 5 �   

A vigência esgota-se com a classificação do caso. Os 
resultados são inseridos no sistema CEVESP. 

056.05.03.007 

Lista de 
verificação 
de 
emergência 

vigência �   �

O documento é importante para a preservação da 
memória institucional e para pesquisa científica. A 
vigência esgota-se com a atualização da lista. 

056.05.03.008 

Relatório de 
vigilância 
epidemiológi
ca 

1 5   �

O documento é importante para a preservação da 
memória institucional e para pesquisa científica.  

056.05.03.009 

Processo de 
autorização 
para 
inutilização 
de 
imunobiológi
cos e 
medicamento
s impróprios 
para uso  

Até a 
aprovação 

das 
contas 

5 �   

Lei Complementar n. 709/1993, art. 41. Portaria n. 
344/1998. 

056.05.03.010 

Formulário 
de 
notificação 
de suspeita 
de reação 
adversa a 
medicamento 

2 � �   

Portaria n. 344/1998, art. 64.  

056.05.03.011 

Ficha de 
notificação 
de eventos 
adversos 
pós-
vacinação e 
erros de 
imunização 

vigência 5 �   

RDC Anvisa n. 197/2017, art. 15. Portaria SVS/MS n. 
33/2005. Manual de Vigilância Epidemiológica de 
Eventos Adversos Pós-Vacinação. A vigência esgota-
se com a introdução das informações em sistema 
próprio. 

056.05.03.012 

Ficha de 
investigação 
e notificação 
de doenças e 
agravos 

vigência 20 �   
Portaria n.104/2011, art. 3º. A vigência esgota-se com 
a introdução das informações no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação - SINAN. 

 
056.05.04 
Cadastro e 
concessão de 
licença de 
estabelecime
ntos  

056.05.04.001 

Expediente 
de 
autorização 
para 
dispensação 
de 
Misoprostol 

vigência 5 �   

Portaria n. 344/1998, art. 25, parágrafo único. A 
vigência esgota-se com a inclusão do deferimento da 
concessão em sistema próprio ou a publicação do 
indeferimento no Diário Oficial do Estado. 

056.05.04.002 

Processo de 
avaliação 
físico-
funcional de 
projeto de 
edificação de 
estabelecime
ntos de 
interesse da 
saúde 

vigência 5   �
Portaria CVS n. 10/2017; Portaria CVS n. 01/2017. A 
vigência esgota-se com o deferimento ou 
indeferimento publicado no Diário Oficial do Estado.  

056.05.04.003 

Processo de 
concessão 
de licença de 
funcionament
o de 
estabelecime
ntos de 
interesse da 
saúde e de 
fontes de 
radiação 
ionizantes 
sujeitos a 
vigilância 
sanitária 

vigência 5   �

Portaria CVS - 10/2017; Portaria CVS -1/2018. A 
vigência esgota-se com a inclusão do deferimento da 
concessão em sistema próprio ou a publicação do 
indeferimento no Diário Oficial do Estado. 

056.05.04.004 

Processo de 
renovação ou 
cancelament
o de 
concessão 
de licença de 
funcionament
o de 
estabelecime
ntos e 
equipamento
s de 
interesse da 
saúde 
sujeitos à 
vigilância 
sanitária 

vigência 2 �   

Portaria CVS - 10/2017. Portaria CVS -1/2018. A 
vigência esgota-se com a inclusão do deferimento da  
da concessão em sistema próprio ou a publicação do 
indeferimento no Diário Oficial do Estado. As 
informações estão preservadas em sistema de 
informações em vigilância sanitária. 

056.05.04.005 

Processo de 
cancelament
o de licença 
de 
funcionament
o por atos da 
vigilância 
sanitária  

vigência 20 �   

Decreto-Lei n. 2.848/1940, art. 109, I (Código Penal). 
A vigência esgota-se com a inclusão do deferimento 
da concessão em sistema próprio ou a publicação do 
indeferimento no Diário Oficial do Estado. 

056.05.04.006 

Processo de 
alteração de 
dados 
cadastrais de 
estabelecime
ntos de 
interesse da 
saúde  

vigência 2 �   

Portaria CVS -1/2017. Portaria CVS - 10/2017. A 
vigência esgota-se com a inclusão do deferimento da 
alteração cadastral em sistema próprio ou a 
publicação do indeferimento no Diário Oficial do 
Estado. 

056.05.05 
Fiscalização 
e aplicação 
de 
penalidades 

056.05.05.001 

Balanço dos 
medicamento
s e 
substâncias 
sujeitos a 
controle 
especial  

2 � �   

Portaria n. 344/1998, art.64. 

056.05.05.002 

Dossiê de 
grade de 
distribuição 
de talonário 
de 
medicamento
s de controle 
especial 

1 60 �   

Portaria n. 344/1998. 

056.05.05.003 

Expediente 
de 
acompanham
ento de 
ações de 
vigilância 
sanitária 

vigência 20 �   Decreto-Lei n. 2.848/1940, art. 109, I (Código Penal). 
A vigência esgota-se com a realização da ação.  

056.05.05.004 

Expediente 
de 
autorização 
de abertura e 
encerrament

vigência  2 �   

Portaria n. 344/1998, art. 63. A vigência esgota-se 
com a autorização. 

o de livro de 
escrituração 
de 
medicamento
s e 
substâncias 
sujeitos a 
controle 
especial  

056.05.05.005 

Expediente 
de 
autorização 
de 
informatizaçã
o de livro de 
escrituração 
de 
medicamento
s e 
substâncias 
sujeitos a 
controle 
especial  

vigência 2 �   

Portaria n. 344/1998, art. 63. A vigência esgota-se 
com a autorização. 

056.05.05.006 

Expediente 
de inspeção 
de 
estabelecime
ntos que 
exercem 
atividades 
relacionadas 
à produtos 
sujeitos à 
vigilância 
sanitária 

vigência 5 �   
A vigência esgota-se com a realização da inspeção. 
Sendo constatada infração deve-se autuar o Processo 
de apuração de infração sanitária. 

056.05.05.007 

Guia de 
importação 
de 
medicamento
s e 
substâncias 
sujeitas a 
controle 
especial 

2 � �   

Portaria n. 344/1998. 

056.05.05.008 

Processo de 
apuração de 
denúncia 
relacionada à 
vigilância 
sanitária 

vigência 20 �   

Decreto-Lei n. 2.848/1940, art. 109, I (Código Penal). 
A vigência esgota-se com a conclusão da apuração.   

056.05.05.009 Auto de 
infração vigência 5 �   

Decreto n. 20.910/1932, art. 1º. A vigência esgota-se 
com o cumprimento da penalidade imposta. 

056.05.05.010 

Processo de 
apuração e 
aplicação de 
penalidade 
de infração 
sanitária 

vigência 5 �   

Decreto n. 20.910/1932, art. 1º. A vigência esgota-se 
com o cumprimento da penalidade imposta. 

056.05.05.011 

Processo de 
autorização 
para doação 
de 
medicamento
s e 
substâncias 
sujeitos a 
controle 
especial 

vigência 2 �   

Portaria n. 344/1998. A vigência esgota-se com a 
autorização. 

056.05.05.012 

Processo de 
retirada de 
amostra de 
produtos ou 
substâncias 
relacionadas 

vigência 5 �   

Decreto n. 20.910/1932, art. 1º. A vigência esgota-se 
com o laudo da análise.  

056.03.02.011 Registro de 
controle de 
busca ativa 
de suspeita 
de reação 
adversa a 
medicamento 

vigência 2 �   

Portaria n. 344/1998, art. 64. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.03.02.012 

Sistema 
informatizado 
de controle 
da 
dispensação 
farmacêutica 

vigência 10 � �

Portaria n. 344/1998, art. 63, § 1º. A vigência esgota-
se com o último atendimento ao beneficiado. Os 
dados guardados  no Sistema poderão ser eliminados 
após o prazo de guarda, mantendo-se a integridade 
do Sistema até a eliminação de toda a base de dados. 
Por tratar-se de informações digitais de guarda 
temporária, os dados deverão ser eliminados de forma 
irreversível e permanente, utilizando-se de 
ferramentas que sobrescrevam o espaço digital 
utilizado pelo arquivo, em conformidade com a 
Instrução Normativa APE/SAESP n. 01/2009, art. 7º, § 
2º. 

056.03.03 
Controle 
administrativo 
de 
medicamento
s  

056.03.03.001 

Ficha de 
solicitação de 
medicamento
s não 
padronizados 

1 1 �   

Resolução CFF n. 449/2006. 

056.03.03.002 

Formulário 
de 
comunicação 
de 
vencimento 
de 
medicamento 

1 1 �   

Resolução CFF n. 596/2014.  

056.03.03.003 

Formulário 
de devolução 
de 
medicamento
s à farmácia 

1 1 �   

Resolução CFF n. 596/2014.  

056.03.03.004 

Expediente 
de solicitação 
de revisão na 
relação 
padrão de 
medicamento
s  

vigência 1 �   

Resolução CFF n. 596/2014. A vigência esgota-se 
com  a emissão do parecer da diretoria técnica. 

056.03.03.005 

Planilha de 
controle da 
quantidade 
de oxigênio 

vigência 1 �   

Resolução n. 470/2008.  A vigência esgota-se com o 
início de uma nova planilha de checagem . 

056.03.04 
Apoio 
nutricional e 
dietético 

056.03.04.001 

Formulário 
de controle 
de 
recebimento 
de nutrição 
parenteral 

1 1 �   

Portaria MS/SVS n. 272/1998; RDC ANVISA n. 
45/2003. 

056.03.04.002 

Formulário 
de prescrição 
de dieta 
parenteral 

1 1 �   

Portaria MS/SVS n. 272/1998; RDC ANVISA n. 
45/2003. Trata-se da via da farmácia. A outra via 
integra o prontúario de paciente. 

056 PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE (FUNÇÃO)  

056.04 Gerenciamento da produção de imunobiológicos e equipamentos médicos (SUBFUNÇÃO) 

ATIVIDADES DOCUMENTOS 

PRAZOS DE GUARDA 

 (em anos) 
DESTINAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
Unidade 

Produtora 

Unidade 

com 

atribuições 

de Arquivo 

Eliminação 
Guarda 

Permanente 

056.04.01 
Controle da 
qualidade da 
produção  

056.04.01.001 

Formulário 
de controle 
da produção 
de 

vigência 2 �   

RDC ANVISA n. 16/2013, item 3.1.6.2. A vigência 
esgota-se com o término da vida útil do produto 
médico ou sua distribuição. 

equipamento 
médico.  

056.04.01.002 
Laudo da 
qualidade do 
veneno 

1 5 � �
Portaria IBAMA n. 118/97;  Lei  n. 11.794/2008.  

056.04.01.003 

Registro de 
controle de 
extração de 
veneno 

vigência 5   �

Lei  n. 11.794/2008. O documento é importante para a 
preservação da memória institucional. A vigência 
esgota-se com o encerramento do livro, ou, caso o 
registro seja feito em planilha, ao final de cada ano.  

056.04.02 
Controle do 
fluxo de 
animais 

056.04.02.001 
Ficha de 
controle do 
plantel 

1 5 �   Lei  n. 11.794/2008. 

056.04.02.002 

Registro de 
entrada de 
animais na 
instituição  
de pesquisa 

vigência 5   �

Lei  n. 11.794/2008. O documento é importante para a 
preservação da memória institucional. A vigência 
esgota-se com o encerramento do livro, ou, caso o 
registro seja feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.04.03 
Produção de 
soros e 
vacinas 

056.04.03.001 

Sistema 
informatizado 
de 
gerenciament
o e produção 
de 
imunobiológi
cos 

vigência �   �

Lei n. 6.259/1975; Lei n. 6.437/1977; RDC 
MS/ANVISA n. 17/2010; RDC MS/ANVISA n. 69/2014. 
Por tratar-se de documento eletrônico de guarda 
permanente, rotineiramente deverão ser extraídas 
cópias de segurança a serem armazenadas em 
ambiente seguro e em local diferente e fisicamente 
distante do armazenamento do documento original, 
em conformidade com a Instrução Normativa 
APE/SAESP n. 01/2009. A vigência esgota-se com a 
descontinuidade do Sistema ou sua substituição. 

056.04.03.002 

Base de 
dados de 
gerenciament
o e produção 
de 
imunobiológi
cos 

vigência �   �

Lei n. 6.259/1975; Lei n. 6.437/1977; RDC 
MS/ANVISA n. 17/2010; RDC MS/ANVISA n. 69/2014. 
Por tratar-se de documento eletrônico de guarda 
permanente, rotineiramente deverão ser extraídas 
cópias de segurança a serem armazenadas em 
ambiente seguro e em local diferente e fisicamente 
distante do armazenamento do documento original, 
em conformidade com a Instrução Normativa 
APE/SAESP n. 01/2009. A vigência esgota-se com a 
descontinuidade do Sistema ou sua substituição. 

056.04.03.003 

Expediente 
de registro 
de produção 
de lote de 
imunobiológi
cos 

vigência 1 �   

Lei n. 6.259/1975; Lei n. 6.437/1977; RDC 
MS/ANVISA n. 17/2010; RDC MS/ANVISA n. 69/2014. 
A vigência esgota-se com o fim da validade do 
produto final. 

056.04.03.004 

Ficha de 
acompanham
ento de 
acasalament
o  

vigência 20 �   

Lei  n. 11.794/2008. A vigência esgota-se com o 
preenchimento da ficha. 

056.04.03.005 
Ficha de 
necropsia do 
animal  

1 20 �   
Lei  n. 11.794/2008.  

056.04.03.006 Prontuário do 
animal vigência 20 �   

Lei  n. 11.794/2008. A vigência esgota-se com a morte 
do animal.  

056.04.03.007 

Laudo de 
resultado de 
exames do 
animal  

1 5 �   

Lei  n. 11.794/2008.  

056 PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE (FUNÇÃO)  

056.05 Vigilância e prevenção de riscos à saúde (SUBFUNÇÃO) 

ATIVIDADES DOCUMENTOS 
PRAZOS DE GUARDA 

 (em anos) 
DESTINAÇÃO OBSERVAÇÕES 

Unidade 

Produtora 

Unidade 

com 

atribuições 

de Arquivo 

Eliminação 
Guarda 

Permanente 

056.05.01 
Apoio às 
políticas de 
proteção à 
saúde 

056.05.01.001 

Processo de 
análise e 
acompanham
ento de 
projetos 
financiados 
por fundo 
especial de 
saúde 

vigência  5   �

A vigência esgota-se com a  apresentação do relatório 
final pelo responsável do projeto ou sua não-
aprovação. Decreto n. 55.923/2010; Deliberação CAF 
– 2, de 24/04/2013. 

056.05.01.002 

Processo 
para 
pagamento 
de pessoal 
em 
operações de 
caráter 
urgente e 
inadiável  

Até 
aprovação 

das 
contas 

5 � �

Deliberação CAF - 1, de 27/02/2013. Lei 
Complementar n. 709/1993, art. 41.  

056.05.01.003 

Expediente 
de 
acompanham
ento de 
concessão 
de pensão 
especial às 
pessoas 
atingidas 
pela 
hanseníase e 
submetidas a 
isolamento e 
internação 
compulsórios 

vigência 12 �   

Decreto-Lei n. 2.848/1940, art. 109, III;  Lei n. 
11.520/2007. A vigência esgota-se com a emissão do 
parecer. 

056.05.02 
Avaliação e 
acompanham
ento das  
Vigilâncias 
para autorizar 
dispensação 
de 
medicamento
s 

056.05.02.001 

Expediente 
de 
acompanham
ento de 
autorização 
para uso 
excepcional 
de 
Talidomida 

vigência 10 �   

RDC n. 11/2011, art. 35, § 4º. A vigência esgota-se 
com o recebimento da decisão pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA 

056.05.02.002 

Processo de 
autorização 
para uso de 
medicamento 
especial para 
tuberculose 

vigência 2 �   

Manual de Recomendações ao Controle de 
Tuberculose, cap. 17, Item 17.2. A vigência esgota-se 
com a cocessão da autorização. 

056.05.02.003 

Processo de 
autorização 
para uso de 
Palivizumabe 

vigência 20 �   

A vigência esgota-se com a autorizacao ou com sua 
negativa. Portaria MS 522/2013; Nota Técnica 
05/2015 do Ministério da Saúde.  

056.05.03 
Controle e 
monitorament
o de doenças 
e agravos 

056.05.03.001 

Boletim 
mensal de 
doses 
aplicadas 

2 �   �

Decreto Estadual n. 54.276/2009, art. 20, IV. 

056.05.03.002 

Dossiê de 
grade de 
abasteciment
o de 
declaração 
de nascidos 
vivos e 
declaração 
de óbito 

vigência 12 �   

Decreto-Lei n. 2.848/1940, art. 109, III (Código Penal). 
A vigência esgota-se com o fim do ano-calendário.  

056.05.03.003 

Ficha de 
expedição de 
recebimento 
de vacinas, 
soros e afins 

1 5 �   

Decreto n.  20.910/1932, art. 1º; RDC ANVISA n. 
197/2017. 
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e 
implementaç
ão das ações 
educacionais  056.06.04.002 Plano escolar vigência 5 � �

A vigência esgota-se com o término do curso. A 
destinação para guarda permanente deve-se ao fato 
de que, no CEFOR - Centro Formador de Pessoal 
para a Saúde, este documento contém informações 
de valor histórico como características sociais dos 
alunos matriculados. 

056.06.04.003 Calendário 
escolar vigência 1 �   

A vigência esgota-se com o inicio do próximo 
calendário 

056.06.04.004 Diário de 
classe vigência 5 �   

A vigência esgota-se com o prazo final para 
solicitação de revisão de notas 

056.06.04.005 
Projeto 
Político-
pedagógico 

vigência � � �
 Lei n. 9.394/1996. A vigência esgota-se com a 
elaboração de novo Projeto. 

056.06.04.006 

Expediente 
de 
credenciame
nto de 
professor de 
pós-
graduação 

vigência 2 �   

A vigência esgota-se com descredenciamento do 
professor. 

056.06.04.007 

Processo de 
autorização 
de abertura 
de curso 

vigência 5   �

A vigência esgota-se com a publicação da decisão no 
DOE. Deliberação CEE 138/2016.  

056.06.04.008 
Expediente 
de abertura 
de turma 

vigência 3 �   

A vigência esgota-se com a homologação do dirigente 
de ensino e publicação no Diário Oficial do Estado 
(DOE). 

056.06.04.009 

Termo de 
visita e 
acompanham
ento da 
supervisão 
de ensino 

1 20 �   

Decreto n.º 9.235/2017, art. 1º, § 4º. 

056.06.04.010 

Expediente 
de 
autorização 
para lecionar 
em cursos 
técnicos da 
saúde 

vigência 3 �   

A vigência esgota-se com a homologação do dirigente 
escolar 

056.06.04.011 

Processo de 
seleção de 
candidatos 
para curso 
técnico e de 
especializaçã
o em saúde 

vigência 5 �   

A vigência esgota-se com a publicação final da lista 
de classificados. 

056.06.04.012 

Expediente 
de seleção 
de docentes 
não-
servidores 

vigência 5 �   

A vigência esgota-se com o término do processo 
seletivo. 

056.06.05 
Criação de 
conteúdo 
audiovisual 

056.06.05.001 Videoaula vigência �   � A vigência esgota-se com a atualização da videoaula. 

056.06.05.002 

Expediente 
de 
elaboração 
de curso à 
distância ou 
videoaula 

vigência 1 � �

A vigência esgota-se com a finalização do curso ou da 
videoaula. O produto final, videoaula ou curso à 
distância, é um documento de guarda permanente  

056.06.06 
Registro e 
certificação 
da situação 
acadêmica 

056.06.06.001 Registro de 
matrícula vigência 2 �   

A vigência esgota-se com o encerramento do livro ou 
a inserção da informação em sistema. 

056.06.06.002 

Registro de 
entrega de 
diploma ou 
certificado 

vigência 1 �   

A vigência esgota-se com o encerramento do livro, ou, 
caso o registro seja feito em planilha, ao final de cada 
ano. 

056.06.06.003 
Ata de 
conselho de 
classe 

vigência 1   �

A vigência esgota-se com o encerramento do livro, ou, 
caso o registro seja feito em planilha, ao final de cada 
ano. 

056.06.06.004 

Ficha de 
matrícula em 
instituição de 
residência 
médica 

vigência 60 �   

Decreto n. 7.562/2011. A vigência esgota-se com a 
desativação da matrícula.  

056.06.06.005 

Termo de 
outorga e 
aceitação de 
bolsa de 
estudos  

vigência 60 �   

Decreto n. 13.919/1979. A vigência esgota-se com a 
emissão de um novo Termo de Outorga. 

056.06.06.006 

Processo de 
certificação 
de 
competência
s laborais 

vigência 5 �   

A vigência esgota-se com a emissão do certificado. O 
parecer com a decisão do processo deverá ser 
emitido em 02 vias, ficando uma no processo e a 
outra no prontuário do aluno. 

056.06.06.007 

Expediente 
de 
revalidação 
de diploma 

vigência 5 �   

A vigência esgota-se com a revalidação do diploma.  

056.06.06.008 Registro de 
atas finais vigência �   �

A vigência esgota-se com o encerramento do livro, ou, 
caso o registro seja feito em planilha, ao final de cada 
ano. 

056.06.06.009 Registro de 
certificados vigência 2   �

A vigência esgota-se com o encerramento do livro, ou, 
caso o registro seja feito em planilha, ao final de cada 
ano. 

056.06.07 
Registro e 
difusão do 
conheciment
o científico e 
cultural  

056.06.07.001 

Base de 
dados de 
coleção 
zoológica 

vigência �   �

O documento é importante para a preservação da 
memória institucional. Por tratar-se de documento 
eletrônico de guarda permanente, rotineiramente 
deverão ser extraídas cópias de segurança a serem 
armazenadas em ambiente seguro e em local 
diferente e fisicamente distante do armazenamento do 
documento original, em conformidade com a Instrução 
Normativa APE/SAESP n. 01/2009. A vigência esgota-
se com a descontinuidade do Sistema ou sua 
substituição. 

056.06.07.002 

Base de 
dados de 
entrada de 
animais 

vigência �   �

O documento é importante para a preservação da 
memória institucional. Por tratar-se de documento 
eletrônico de guarda permanente, rotineiramente 
deverão ser extraídas cópias de segurança a serem 
armazenadas em ambiente seguro e em local 
diferente e fisicamente distante do armazenamento do 
documento original, em conformidade com a Instrução 
Normativa APE/SAESP n. 01/2009. A vigência esgota-
se com a descontinuidade do Sistema ou sua 
substituição. 

056.06.07.003 

Expediente 
de 
empréstimo e 
devolução de 
material 
científico e 
didático 

vigência 5 �   

A vigência encerra com a devolução do material 
científico 

056.06.07.004 

Registro de 
réplicas e 
animais de 
coleções 
didáticas 

vigência 5 � �

A vigência esgota-se com o encerramento do livro, ou, 
caso o registro seja feito em planilha, ao final de cada 
ano. O documento é importante para a preservação 
da memória institucional. 

056.06.07.005 Dossiê do 
animal  vigência 20 �   A vigência esgota-se com a morte do animal. 

056.06.07.006  

Termo de 
responsabilid
ade 
associado à 
visita ao 
órgão de 
difusão 

vigência 1 � �

A vigência esgota-se com o término da visita. 

científica e 
cultural 

057 CONTROLE E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE (FUNÇÂO) 

057.01 Credenciamento, oferta e avaliação dos serviços de saúde (Subfunção) 

ATIVIDADES DOCUMENTOS 

PRAZOS DE GUARDA 

 (em anos) 
DESTINAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
Unidade 

Produtora 

Unidade 

com 

atribuições 

de Arquivo 

Eliminação 
Guarda 

Permanente 

057.01.01 
Credenciame
nto de 
estabelecime
ntos, equipes 
e serviços de 
assistência à 
saúde  

057.01.01.001 

Expediente 
de 
credenciame
nto de 
estabelecime
ntos e 
serviços de 
assistência à 
saúde 

vigência 12 �   

Lei n. 9434/1997; Portaria n. 2600/2009; Portaria n. 
2567/2016; Decreto-Lei n. 2.848/1940, art. 109, III 
(Código Penal).  A vigência esgota-se com a 
publicação do credenciamento no diário oficial.   

057.01.01.002 

Expediente 
de 
credenciame
nto de 
estabelecime
ntos, 
serviços e 
equipes 
especializada
s em 
transplante e 
enxerto 

vigência 12 �   

Decreto-Lei n. 2.848/1940, art. 109, III; Lei n. 
9434/1997; Decreto n. 52.047/2007, art, 16,  IV; 
Portaria n. 2600/2009; Decreto n. 9.175/2017, art. 11, 
§§ 5º, 6º e 7º. A vigência esgota-se com perda do 
prazo para renovação do pedido. 

057.01.02 
Oferta de 
serviços de 
saúde 

057.01.02.001 

Agenda 
diária da 
Central de 
Regulação 
de Oferta de 
Serviços de 
Saúde - 
CROSS 

1 5 �   

Decreto n.  20.910/1932, art. 1º.  

057.01.02.002 

Expediente 
de solicitação 
de vaga na 
rede de 
serviços de 
saúde 

1 5 �   

Decreto n.  20.910/1932, art. 1º.  

057.01.02.003 

Processo de 
tratamento 
fora de 
domicílio 

Até a 
aprovação 

das 
contas 

5 �   

Lei Complementar Estadual n. 709/1993, art. 41, I; 
Portaria MS ANVISA n. 55/1999, art. 16 e Manual de 
normatização de tratamento fora de domicílio do 
Estado de São Paulo, dezembro/09.  

057.01.03 
Avaliação e 
monitorament
o dos 
serviços de 
saúde 

057.01.03.001 

Processo de 
auditoria de 
assuntos 
relacionados 
à assistência 
à saúde 

vigência 2 �   

Em caso de conformidade a vigência esgota-se após 
a comunicação ao auditado. Se houver 
inconformidade, a vigência esgota-se com o 
cumprimento da adequação ou ação pertinente. 

057.01.03.002 
Relatório de 
auditoria 
interna 

vigência 5 �   
A vigência esgota-se com a realização de nova 
auditoria. 

057 CONTROLE E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE (FUNÇÂO) 

057.02 Controle de materiais, instalações e procedimentos relacionados à saúde (SUBFUNÇÃO) 

ATIVIDADES DOCUMENTOS 

PRAZOS DE GUARDA 

 (em anos) 
DESTINAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
Unidade 

Produtora 

Unidade 

com 

atribuições 

de Arquivo 

Eliminação 
Guarda 

Permanente 

ou que 
causem 
efeito à 
saúde para 
análise 
laboratorial 

056.05.05.013 

Dossiê de 
comunicado 
de início de 
fabricação de 
alimento 

vigência 20 �   

Resolução ANVISA n. 27/2010. Decreto-Lei n. 
2.848/1940, art. 109, I (Código Penal). A vigência 
esgota-se com a descontinuidade da produção de 
alimentos. 

056.05.05.014 

Prontuário do 
prescritor de 
medicamento 
sujeito a 
controle 
especial 

vigência 20 �   

Portaria n. 344/1998, art. 35, § 1º. A vigência esgota-
se com o descredenciamento do profissional.   

056.05.05.015 

Registro de 
cadastro de 
prescritor 
para entrega 
de receituário 
ou 
numeração 
de 
notificação 
de receita de 
controle 
especial 

vigência 60 �   

Portaria n. 344/1998, art. 35, § 1º. A vigência esgota-
se com o encerramento do livro, ou, caso o registro 
seja feito em planilha, ao final de cada ano. 

056.05.06 
Gerenciamen
to de 
informações 
de vigilância 
em saúde 

056.05.06.001 

Sistema de 
informação 
em vigilância 
epidemiológi
ca 

vigência � � �

O documento é importante para a preservação da 
memória institucional. Por tratar-se de documento 
eletrônico de guarda permanente, rotineiramente 
deverão ser extraídas cópias de segurança a serem 
armazenadas em ambiente seguro e em local 
diferente e fisicamente distante do armazenamento do 
documento original, em conformidade com a Instrução 
Normativa APE/SAESP n. 01/2009. A vigência esgota-
se com a descontinuidade do Sistema ou sua 
substituição. 

056.05.06.002 

Sistema de 
informação 
em vigilância 
sanitária  

vigência � � �

O documento é importante para a preservação da 
memória institucional. Por tratar-se de documento 
eletrônico de guarda permanente, rotineiramente 
deverão ser extraídas cópias de segurança a serem 
armazenadas em ambiente seguro e em local 
diferente e fisicamente distante do armazenamento do 
documento original, em conformidade com a Instrução 
Normativa APE/SAESP n. 01/2009. A vigência esgota-
se com a descontinuidade do Sistema ou sua 
substituição. 

056.05.06.003 

Base de 
dados do 
Sistema de 
informação 
em vigilância 
epidemiológi
ca 

vigência � � �

O documento é importante para a preservação da 
memória institucional. Por tratar-se de documento 
eletrônico de guarda permanente, rotineiramente 
deverão ser extraídas cópias de segurança a serem 
armazenadas em ambiente seguro e em local 
diferente e fisicamente distante do armazenamento do 
documento original, em conformidade com a Instrução 
Normativa APE/SAESP n. 01/2009. A vigência esgota-
se com a descontinuidade do Sistema ou sua 
substituição. 

056.05.06.004 

Base de 
dados do 
Sistema de 
informação 
em vigilância 
sanitária 

vigência � � �

O documento é importante para a preservação da 
memória institucional. Por tratar-se de documento 
eletrônico de guarda permanente, rotineiramente 
deverão ser extraídas cópias de segurança a serem 
armazenadas em ambiente seguro e em local 
diferente e fisicamente distante do armazenamento do 
documento original, em conformidade com a Instrução 
Normativa APE/SAESP n. 01/2009. A vigência esgota-
se com a descontinuidade do Sistema ou sua 
substituição. 

056 PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE (FUNÇÃO)  

056.06  Ensino e pesquisa científica em saúde(SUBFUNÇÃO)  

ATIVIDADES DOCUMENTOS 

PRAZOS DE GUARDA 

 (em anos) 
DESTINAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
Unidade 

Produtora 

Unidade 

com 

atribuições 

de Arquivo 

Eliminação 
Guarda 

Permanente 

056.06.01 
Capacitação 
e 
aperfeiçoame
nto 
profissional 

056.06.01.001 

Dossiê de 
curso de 
capacitação 
multiprofissio
nal em saúde 

vigência �   �

A vigência esgota-se com a conclusão do curso. 

056.06.02 
Realização 
de estudos e 
pesquisas 
técnico-
científicas  

056.06.02.001 
Trabalho de 
conclusão de 
curso 

vigência 5   �
A vigência esgota-se com a conclusão da pesquisa 

056.06.02.002 Artigo 
científico vigência 1   �

A vigência esgota-se com a publicação do artigo.  

056.06.02.003 

Sistema de 
gerenciament
o de projetos 
científicos 

vigência �   �

O documento é importante para a preservação da 
memória institucional. Por tratar-se de base de dados 
de guarda permanente, rotineiramente deverão ser 
extraídas cópias de segurança a serem armazenadas 
em ambiente seguro e em local diferente e 
fisicamente distante do armazenamento do 
documento original, em conformidade com a Instrução 
Normativa APE/SAESP n.01/2009. A vigência esgota-
se com a descontinuidade do Sistema ou sua 
substituição. 

056.06.02.004 

Dossiê de 
processo 
seletivo para 
Pós-
Graduação 

vigência 2 � �

A vigência esgota-se com a publicação do resultado 
final do processo seletivo 

056.06.02.005 

Processo de 
autorização 
para 
pesquisas 
com 
organismos 
geneticament
e 
modificados 

vigência 10 �   

A vigência esgota-se com a autorização da pesquisa. 
Lei 11.105/2005, NR1, 2 e 18 ( CTNBIO) 

056.06.02.006 

Processo de 
desenvolvim
ento de 
pesquisa 
científica 

vigência 20   �

Portaria Capes n. 59/2013, Anexo II, item 19.1. A 
vigência esgota-se com a conclusão da pesquisa. 
Podem integrar esse processo: projeto de pesquisa, 
manifestação da autoridade competente, termo de 
outorga, relatórios parciais e finais, prestação de 
contas, quando houver, e demais documentos 
produzidos durante a execução da pesquisa. O 
documento é importante para a disseminação do 
conhecimento científico. 

056.06.02.007 

Registro de 
pesquisa 
científica no 
comitê de 
ética 

vigência 5 � �

Resolução 466/2012, XI.2, f. e Norma Operacional 
001/2013, 2.1. I. A vigência esgota-se com o 
encerramento do livro, ou, caso o registro seja feito 
em planilha, ao final de cada ano. 

056.06.02.008 

Registro de 
pesquisa 
científica no 
comitê de 
ética de uso 
de animais 

vigência 5 � �

Lei n. 11.794/2008, art. 10. A vigência esgota-se com 
o encerramento do livro, ou, caso o registro seja feito 
em planilha, ao final de cada ano. 

056.06.03 
Gerenciamen
to da vida 
acadêmica 

056.06.03.001 

Sistema de 
administraçã
o de bolsas 
de residência 
médica 

vigência 60 �   

Os dados guardados  no Sistema poderão ser 
eliminados após o prazo de guarda, mantendo-se a 
integridade do Sistema até a eliminação de toda a 
base de dados. Por tratar-se de informações digitais 
de guarda temporária, os dados deverão ser 
eliminados de forma irreversível e permanente, 
utilizando-se de ferramentas que sobrescrevam o 
espaço digital utilizado pelo arquivo, em conformidade 
com a Instrução Normativa APE/SAESP n. 01/2009, 
art. 7º, § 2º. A vigência esgota-se com o rompimento 
do vínculo do médico residente com a instituição. 

056.06.03.002 Prontuário do 
aluno vigência 60 �   

A vigência esgota-se com o término do curso ou com 
o rompimento do vínculo do aluno com a instituição.  

056.06.03.003 

Sistema de 
gerenciament
o da vida 
acadêmica  

vigência 20 � �

Os dados guardados  no Sistema poderão ser 
eliminados após o prazo de guarda, mantendo-se a 
integridade do Sistema até a eliminação de toda a 
base de dados. Por tratar-se de informações digitais 
de guarda temporária, os dados deverão ser 
eliminados de forma irreversível e permanente, 
utilizando-se de ferramentas que sobrescrevam o 
espaço digital utilizado pelo arquivo, em conformidade 
com a Instrução Normativa APE/SAESP n. 01/2009, 
art. 7º, § 2º. A vigência esgota-se com o rompimento 
do vínculo do aluno com a instituição. 

056.06.04 
Planejamento 056.06.04.001 Plano de 

curso vigência �   �
Resolução CNE/CNB 6/2012. A vigência esgota-se 
com a publicação de um novo plano. 
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057.02.05.013 

Planilha de 
rastreabilidad
e de 
reagente 

vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 5.4 e 6.3.8; Portaria CVS n. 
13/2005, Anexo, 4.19, 4.62 e 4.63. A vigência esgota -
se com a emissão do laudo pelo laboratório. 

057.02.06 
Coleta de 
resíduos 
provenientes 
de atividades 
de saúde 

057.02.06.001 

Expediente 
de transporte 
e descarte de 
resíduos de 
serviços de 
saúde  

2 5 �   

RDC n. 222/2018, art. 6º, XII, parágrafo único. 

057.02.01 
Controle das 
condições 
ambientais 

057.02.01.001 

Expediente 
de 
notificação 
de alteração 
de 
temperatura 

vigência 2 �   

RDC MS/ANVISA n. 197/2017. A vigência esgota-se 
com a emissão do parecer técnico. Caso tenha 
ocorrido dano ao material ou produto deve-se autuar o 
Processo de autorização para inutilização de 
imunobiológicos e medicamentos considerados 
impróprios para uso. 

057.02.01.002 

Mapa de 
controle de 
temperatura 
de 
recebimento 
de Nutrição 
Parenteral 
Prolongada 
(NPP) 

vigência 1 �   

Portaria MS/SVS n. 272/1998. A vigência esgota-se 
com o fim da amostra.  

057.02.01.003 

Registro de 
verificação 
de 
temperatura 
de 
equipamento
s e 
ambientes 

vigência 1 �   

RDC MS/ANVISA 302 n. 302/2005; Portaria CVS n. 
13/2005; RDC MS/ANVISA  n. 171/2006; RDC 
MS/ANVISA n. 44/2009, art. 35, § 3º; RDC/Anvisa n. 
34/2014; RDC MS/ANVISA n. 197/2017.  A vigência 
esgota-se com o encerramento do livro, ou, caso o 
registro seja feito em planilha, ao final de cada ano. 

057.02.02 
Controle dos 
equipamento
s, artigos e 
materiais 
obrigatórios 
em hospitais 
e 
ambulatórios 

057.02.02.001 
Planilha de 
cirurgia 
segura 

vigência 1 �   

RDC ANVISA n. 06/2013; RDC MS/ANVISA n. 
36/2013. A vigência esgota-se com o início de uma 
nova planilha de checagem. 

057.02.02.002 

Planilha de 
conferência 
de carrinho 
de 
emergência 

vigência 1 �   

Parecer COREM 037/2013; Portaria MS/GM 
n.158/2016. A vigência esgota-se com o início de uma 
nova planilha de checagem. 

057.02.02.003 

Planilha de 
conferência 
de 
equipamento
s, 
instrumentos, 
materiais e 
utensílios 
ambulatoriais 
e 
hospitalares 

vigência 1 �   

RDC n. 50/2002; RDC ANVISA n. 06/2013; NBR 
12188/2003; NR 32 da Portaria MTE/GM n. 485/2005. 
A vigência esgota-se com o início de uma nova 
planilha de checagem. 

057.02.03 
Limpeza, 
desinfecção e 
esterilização 

057.02.03.001 

Ficha de 
controle da 
temperatura  
do ciclo de 
pasteurizaçã
o 

vigência 5 �   

RDC n. 171/2006; RDC MS/ANVISA n. 15/2012, art. 
26;  Portaria de Consolidação n. 2/2017 (Ministério da 
Saúde). A vigência esgota-se com o término do ciclo 
de pasteurização.   

057.02.03.002 

Dossiê do 
controle e 
validação de 
esterilização  

vigência 5 �   

Portaria CVS n. 13/2005, Anexo, 4.19, 4.62 e 4.63; 
RDC MS/ANVISA n. 15/2012, art. 26. A vigência 
esgota-se com a realização de uma nova validação. 

057.02.03.003 

Dossiê de 
validação de 
limpeza de 
equipamento
s e processo 
de produção 
de 
imunobiológi
cos. 

vigência 5 �   

RDC MS/ANVISA n. 15/2012, art. 26, parágrafo único. 
A vigência esgota-se com a realização de uma nova 
validação. 

057.02.03.004 
Dossiê de 
controle de 
desinfecção 

vigência 5 �   

RDC MS/ANVISA n. 15/2012, art. 26. A vigência 
esgota-se com a realização de um novo processo de 
desinfecção. 

057.02.03.005 

Registro de 
controle de 
desinfecção 
de 

vigência 5 �   

RDC ANVISA n.06/2013, art. 7. A vigência esgota-se 
com o encerramento do livro, ou, caso o registro seja 
feito em planilha, ao final de cada ano. 

equipamento
s de escopia 

057.02.03.006 

Registro de 
controle de 
teste 
biológico das 
autoclaves 

vigência 5 �   

RDC MS/ANVISA n. 15/2012, art. 26.A vigência 
esgota-se com o encerramento do livro, ou, caso o 
registro seja feito em planilha, ao final de cada ano. 

057.02.03.007 

Registro de 
uso, limpeza, 
intervenções 
e ocorrências 
de 
equipamento
s  

vigência 5 �   

Portaria CVS n. 13/2005, Anexo, 4.19. A vigência 
esgota-se com o encerramento do livro, ou, caso o 
registro seja feito em planilha, ao final de cada ano. 

057.02.04 
Controle de 
procedimento
s 
laboratoriais 

057.02.04.001 

Formulário 
de controle 
da execução 
de exame 
laboratorial 

vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 5.5.5.1, 6.2.6 e 6.3.8;  Portaria 
CVS n. 13/2005, Anexo,4.19. A vigência esgota-se 
com a emissão do laudo pelo laboratório. 

057.02.04.002 

Formulário 
de 
conferência 
dupla  

vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, item 6.3.8; Portaria CVS n. 
13/2005, Anexo,4.19. A vigência esgota -se com a 
emissão do laudo pelo laboratório. 

057.02.04.003 

Formulário 
de controle 
cego de 
microscopia  

1 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 5.4 e 6.3.8; Portaria CVS n. 
13/2005, Anexo, 4.19, 4.62 e 4.63.  

057.02.04.004 

Formulário 
de controle 
de qualidade 
com amostra 
conhecida  

vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 5.4 e 6.3.8 e Portaria CVS n. 
13/2005, Anexo, 4.19, 4.62 e 4.63. A vigência esgota -
se com o término da amostra . 

057.02.04.005 

Formulário 
de controle 
de qualidade 
da coloração 

1 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 5.4 e 6.3.8 e Portaria CVS n. 
13/2005, Anexo, 4.19, 4.62 e 4.63.  

057.02.04.006 
Formulário 
de preparo 
de reagente 

vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 5.4 e 6.3.8; Portaria CVS n. 
13/2005, Anexo, 4.19, 4.62 e 4.63. A vigência 
esgosta-se com o término do reagente preparado. 

057.02.04.007 

Formulário 
de 
justificativas 
de amostras 
não 
conformes   

vigência 2 �   

Portaria CVS n. 13/2005, Anexo, 4.19.5. A vigência 
esgota -se com a emissão do laudo pelo laboratório.  

057.02.04.008 

Formulário 
de validação 
de amostras 
controle para 
falcização. 

vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 5.4 e 6.3.8; Portaria CVS n. 
13/2005, Anexo, 4.19, 4.62 e 4.63. A vigência esgota -
se com a emissão do laudo pelo laboratório. 

057.02.04.009 

Formulário 
de validação 
de meio de 
cultura  

1 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 5.4 e 6.3.8; Portaria CVS n. 
13/2005, Anexo, 4.19, 4.62 e 4.63.  

057.02.04.010 

Planilha de 
comparação 
de contagem 
global  

1 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 5.4 e 6.3.8; Portaria CVS n. 
13/2005, Anexo, 4.19, 4.62 e 4.63. 

057.02.04.011 
Planilha de 
matriz de 
habilitação 

vigência 5 �   
RDC n. 302/2005, item 5.2.1. A vigência esgota-se 
com a atualiazação da planilha. 

057.02.04.012 

Registro de 
não 
conformidade 
e ações 
corretivas 

vigência 5 �   

Portaria CVS n. 13/2005, Anexo, 4.19. A vigência 
esgota-se com a realização da ação corretiva. 

057.02.04.013 
Relatório de 
análises 
críticas 

vigência 5 �   
Portaria CVS n. 13/2005, Anexo, 4.19. A vigência 
esgota-se com a realização da ação corretiva. 

057.02.05 
Controle da 
qualidade de 
insumos, 
reagentes e 
equipamento
s 

057.02.05.001 

Formulário 
de controle 
de qualidade 
de insumo 
laboratorial 

vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 5.4 e 6.3.8 e Portaria CVS n. 
13/2005, Anexo, 4.19, 4.62 e 4.63. A vigência esgota -
se com a utilização do insumo ou o término de sua 
validade. 

057.02.05.002 Certificado 
de calibração vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 5.4.1 e 6.3.8. RDC n. 67/2007. 
A vigência esgosta-se com a realização de nova 
calibração. 

057.02.05.003 

Registro de 
análise de 
certificado de 
calibração ou 
qualificação 
de 
instrumento e 
equipamento  

vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 5.4 e 6.3.8; Portaria CVS n. 
13/2005, Anexo, 4.19, 4.62 e 4.63; RDC n. 67/2007.  
A vigência esgota -se com uma nova calibração e 
qualificação.  

057.02.05.004 

Registro de 
controle de 
status de 
calibração e 
qualificação 
de 
instrumento e 
equipamento 

vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 5.4 e 6.3.8; Portaria CVS n. 
13/2005, Anexo, 4.19, 4.62 e 4.63; RDC n. 67/2007. A 
vigência esgota -se com uma nova calibração e 
qualificação.  

057.02.05.005 

Relatório de 
certificação 
de 
equipamento 

1 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 5.4.1 e 6.3.8.  

057.02.05.006 

Formulário 
de controle 
de qualidade 
de kits 
laboratoriais 

vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 5.4 e 6.3.8; Portaria CVS n. 
13/2005, Anexo, 4.19, 4.62 e 4.63. A vigência esgota -
se com o término do kit laboratorial ou o término de 
sua validade. 

057.02.05.007 

Formulário 
de 
habilitação 
de insumo e 
equipamento  

vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 5.4 e 6.3.8; Portaria CVS n. 
13/2005, Anexo, 4.19, 4.62 e 4.63. A vigência esgota -
se com a emissão do laudo pelo laboratório. 

057.02.05.008 

Formulário 
de validação 
de 
equipamento 

vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 5.4 e 6.3.8; Portaria CVS n. 
13/2005, Anexo, 4.19, 4.62 e 4.63. A vigência esgota-
se com a realização de uma nova validação. 

057.02.05.009 

Formulário 
de validação 
de lote de 
insumo  

vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 5.4 e 6.3.8; Portaria CVS n. 
13/2005, Anexo, 4.19, 4.62 e 4.63. A vigência esgota -
se com o término do lote ou o término de sua 
validade. 

057.02.05.010 
Formulário 
de validação 
de reagente 

vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 5.4 e 6.3.8 e Portaria CVS n. 
13/2005, Anexo, 4.19, 4.62 e 4.63. A vigência esgota -
se com o término do reagente ou o término de sua 
validade. 

057.02.05.011 

Formulário 
de 
rastreabilidad
e do uso de 
pipeta 

vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 5.4 e 6.3.8 e Portaria CVS n. 
13/2005, Anexo, 4.19, 4.62 e 4.63. A vigência esgota -
se com a emissão do laudo pelo laboratório. 

057.02.05.012 

Formulário 
de 
verificação 
de 
comparabilid
ade para 
equipamento
s em uso 

vigência 5 �   

RDC n. 302/2005, itens 5.4 e 6.3.8 e Portaria CVS n. 
13/2005, Anexo, 4.19, 4.62 e 4.63. A vigência esgota -
se com uma nova verificação. 

  Extrato de Contrato
Processo SPDOC SES 336075/2019 - Vol. 1 a 9.
Contratante: Estado de São Paulo - Secretaria de Estado da 

Saúde - Unidade de Coordenação do Projeto - UCP
Contratada: CDG Construtora S/A
Objeto: Construção de edifício para serviços de radioterapia, 

quimioterapia e fisioterapia anexo ao Hospital Regional do 
Litoral Norte, no âmbito do Projeto de Fortalecimento da Gestão 
Estadual da Saúde.

Modalidade: LPN – Licitação Pública Nacional
Parecer CJ/SS 367/2019
Data do Parecer CJ/SS: 15-04-2019
Valor Total: R$ 13.010.000,00, sendo R$ 4.965.880,44 para 

o exercício de 2019 e R$ 8.044.119,56 para o exercício de 2020.
Fonte de Recursos: Financiamento BID – DV 502067.
Prazo de Execução: 12 meses da data da assinatura
Data de Assinatura: 29-8-2019

 COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA

 GABINETE DO COORDENADOR
 Comunicado
Comunicamos ao fornecedor listado abaixo está disponível 

para retirar o empenho emitido pela Coordenadoria de Assis-
tência Farmacêutica cujo Objeto é Aquisição de Medicamentos.

Contratada Profarma Specialty S/A.
CNPJ 81887838/0007-36
Processo: 1959506/2019
Nota de Empenho 2019NE01657
Valor: R$ 3.434,40
Parecer Jurídico: 06/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação
Fonte de Recurso: Tesouro
Emissão: 12-08-2019
Entrega: 26-08-2019

 COORDENADORIA DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS 
DE SAÚDE

 GABINETE DO COORDENADOR

 Despacho do Coordenador de Saúde da CCTIES, de 
29-8-2019

SPDOC 710948/2019
Interessado: Instituto Butantan
Assunto: Pagamento de despesas com fornecimento de 

energia elétrica ao Instituto Butantan, durante o exercício de 
2019

Despacho CCTIES 434/2019
À vista dos elementos que instruem os autos e com fulcro 

no disposto do artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e suas atua-
lizações, RATIFICO o ato do Diretor do Instituto Butantan, que 
considerou inexigível a licitação, com fundamento nos termos do 
“caput” do artigo 25, do mesmo diploma legal, relativa à des-
pesa com fornecimento de energia elétrica a favor da empresa 
ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, 
inscrita no CNPJ sob o 61.695.227/0001-93.

Publique-se

 COORDENADORIA GERAL DE 
ADMINISTRAÇÃO

 Despacho do Responsável, de 29-8-2019
Processo: 1969893/2018
Interessado: Coordenadoria de Assistência Farmacêutica 

- CAF
Assunto: Aquisição de material de consumo
Com fundamento no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e no 

artigo 6º da Resolução SS 92/2016, comunicamos a empresa 
Medtronic Comercial Ltda. da instauração de procedimento 
sancionatório de multa decorrente do atraso no cumprimento 
da obrigação assumida.

Em razão do fato acima citado, a empresa será intimada, 
via ofício, por intermédio de Aviso de Recebimento, (A.R.) com o 
respectivo demonstrativo de cálculo e as devidas instruções para 
a eventual apresentação de defesa.

Fica franqueada a vista aos autos.
 Despacho do Responsável, de 29-8-2019
Processo: 1760241/2018
Interessado: Coordenadoria de Assistência Farmacêutica 

- CAF
Assunto: Aquisição de carrinho adaptado e cadeira de 

banho
Com fundamento no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e no 

artigo 6º da Resolução SS 92/2016, comunicamos a empresa 
Marcos Osires Martins EPP. da instauração de procedimento 
sancionatório de multa decorrente do atraso no cumprimento 
da obrigação assumida.

Em razão do fato acima citado, a empresa será intimada, 
via ofício, por intermédio de Aviso de Recebimento, (A.R.) com o 
respectivo demonstrativo de cálculo e as devidas instruções para 
a eventual apresentação de defesa.

 Extrato de Reajuste
Processo: 001.0001.001.452/2015
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Coordenado-

ria Geral de Administração
Contratada: PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – 

EPP
CNPJ: 06.889.835/0001-20
Objeto: Reajuste do contrato 056/2015, referente prestação 

de serviços de fornecimento de bebidas quentes com cartão 
magnético.

Valor do contrato: R$ 292.747,20
Base mensal: R$ 19.516,48
Valor do contrato reajustado: R$ 311.434,50
Base mensal reajustada: R$ 20.762,30
Índices divulgados pela Secretaria da Fazenda:
(maio/2017 - maio/2018): 1,54%
(maio/2018 - maio/2019): 4,77%
 Extrato de Termo Aditivo
Processo: 001.0001.005.583/2015
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Coordenado-

ria Geral de Administração
Contratada: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.652.247/0001-06
Objeto: Prorrogação de vigência contratual por 15 meses, 

a partir de 10-10-2019 com término em 09-01-2021, referen-
te à prestação de serviços de terapia respiratória domiciliar, 
mediante locação e instalação de aparelhos e seus respectivos 
acessórios, bem como a realização de manutenção preventiva e 
corretiva, em atendimento à ação judicial.

Valor total do contrato: R$ 38.624,55, sendo R$ 6.952,42 
para o presente exercício, o valor de R$ 30.899,64 para o exer-
cício de 2020 e o valor de R$ 772,49 para o exercício de 2021.

As despesas correrão por conta da classificação orçamentá-
ria 10.302.0930.4850.0000

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do con-
trato original celebrado em 30-12-2015.

Data da Assinatura: 29-08-2019

 COORDENADORIA DE CONTROLE DE 
DOENÇAS

 Despacho do Coordenador, de 28-08-2019
Interessado: Instituto Adolfo Lutz
Processo/SPDOC: 1988191/2018
Assunto: Aquisição diversas – componente para crescimen-

to microbiano e regente bioquímico comparador de coloração.
EM: 28-08-2019.
Considerando que o recurso interposto tempestivamente 

pela empresa Idexx Brasil Laboratórios Ltda, contra a aplicação 
da penalidade de multa pelo descumprimento das obrigações 
assumidas na entrega dos itens de Siafísico 426505-0, refe-
rente ao processo 001.0701.000.597/2018, Pregão Eletrônico 
030/2018, Oferta de Compra 090177000012018OC00127, cons-
tante da Nota de Empenho 2018NE00431, de 01-10-2018 às 
fls. 198 e 199, e conforme contrato 055/2018 às fls. 205/2016.

Ciente e de acordo com o proposto pelo Diretor Técnico de 
Saúde III do Instituto Adolfo Lutz no despacho constante às fls. 
290, e diante das justificativas apresentadas que não foram sufi-
cientes para descaracterizar a responsabilidade da contratada, 
tendo em vista que ao participar do certame esta por sua vez 
aceita e acata as condições constantes do Edital.

Portanto, indefiro a defesa interposta. Sendo assim, aplico 
nos termos do artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002 cc. Artigo 
6º da Resolução SS-92/2016, a penalidade de multa, pelo 
atraso de 19 (dezenove) dias na entrega dos itens, no valor 
total de R$ 3.124,66, à Idexx Brasil Laboratórios Ltda, CNPJ: 
00.377.455/0001-20.

Fica a contratada ciente que terá o prazo improrrogável de 
30 (trinta) dias contados a partir da data consignada do aviso 
de recebimento (AR) para recolher o valor acima referido na 
conta do Banco do Brasil S/A, agência 01897-X, conta corrente 
100.919-2 (fundes), preenchendo: campo 1 – CNPJ do Deposi-
tante, campo 2 – 090050, campo 3 – Nome ou Razão Social do 
depositante, campo 4 – Finalidade: multa.

Após o recolhimento a empresa deverá obrigatoriamente 
encaminhar cópia do comprovante de pagamento ao Instituto 
Adolfo Lutz, situado à Avenida Doutor Arnaldo, 355 – Cerqueira 
Cesar – São Paulo – SP CEP: 01246-902, ou através do correio 
eletrônico contratos@ial.sp.gov.br. (Despacho 1.142/2019/GC/
CCD)

 Despacho do Responsável, de 29-8-2019
Despacho CCD 1148/2019
Processo: 2153952/2019
Interessado: Instituto Adolfo Lutz
Objeto: Aquisição emergencial de insumos para sequencia-

mento de amostras do surto de Sarampo.
Data: 29-08-2019
À vista dos elementos que instruem os autos, RATIFICO, 

com fundamento no Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93 
e suas atualizações posteriores, combinado com o mesmo 
artigo e Inciso da Lei Estadual 6.544/89 e suas alterações 
posteriores, nos termos do Artigo 2º, Inciso III do Decreto Esta-
dual 36.226/92, do Despacho 0728/2019 da Diretoria Técnica de 
Departamento do Instituto Adolfo Lutz, que declarou a Dispensa 
de Licitação, para pagamento da aquisição emergencial de insu-
mos para sequenciamento de amostras do surto de Sarampo: 
Oligonucleotídeos, a favor da empresa Life Technologies Brasil 
Comércio e Indústria de Produtos para Biotecnologia Ltda, no 
valor de R$ 2.646,00.

 INSTITUTO ADOLFO LUTZ

 Extrato de Contrato
Processo SPDOC 41317/2019
Contrato 035/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação 028/2019 De 29-07-

2019
Contratante: Coordenadoria de Controle de Doenças atra-

vés do Instituto Adolfo Lutz
Contratada: DEYBER WILLER DA PAIVA NORONHA - ME
CNPJ da Contratada: 27.513.643/0001-95
Objeto: Prestação de Serviço de manutenção corretiva em 

termocicladores
Valor do Contrato: R$ 16.530,00.
Notas de Empenho: 2019NE00341, 2019NE00342 e 

2019NE343
UGE: 090177
PTRES: 090.016
Programa de Trabalho: 10303093241380000
Elemento da Despesa: 33903980
Fonte de Recursos: 005100068
Data da Assinatura: 20-08-2019
Vigência Contratual: 60 dias, contados da assinatura do 

Termo de Inicio de Execução de Serviço
Gestor do Contrato: Daniel Almeida de Souza, RG. 

19.466.131-3, CPF 135.101.248-71, Técnico A.P.C.T II, no Núcleo 
de Manutenção e Conservação, no Centro de Infraestrutura, do 
Instituto Adolfo Lutz

 CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

 GRUPO DE VIGILÂNCIA XI - ARAÇATUBA
 Subgrupo de Vigilância Sanitária - 
Andradina
 Despachos da Diretora, de 29-08-2019
01- Comunicado de Deferimento referente a: Pro-

tocolo:1065079/2019 Data de Protocolo:25/04/2019 
CEVS:353010291-861-000008-1-7 Data de Validade:27/04/2020

Razão Social: HOSPITAL ESTADUAL DR. OSVALDO BRAND 
DE FARIA DE MIRANDÓPOLIS - CNPJ/CPF:46374500001247

Endereço: AV. DR. RAUL DA CUNHA BUENO,585 CENTRO
Município: MIRANDÓPOLIS CEP:16800-000 UF: SP
Resp. Legal: NIVALDO FRANCISCO ALVES FILHO 

CPF:287.058.048-76
Resp. Técnico: LIETTE KANZAWA SUNADA CPF:055.188.728-

10
CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: 13.309-UF: SP.
Resp. Técnico Subst.: CARLOS RENATO JORGE – CPF:- 

078.586.908-50
A Diretora do Subgrupo de Vigilância Sanitária de Andra-

dina.
Defere a Renovação de Licença Funcionamento do Estabe-

lecimento – (Dispensário de Medicamento).-
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de 


