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Seja bem-vindo ao Instituto Horas da Vida

Este é um guia que pretende ajudá-lo a desempenhar de forma  simples o seu papel 

como ONG assistida pelo programa Ciclo do Cuido em Saúde.

Aqui você encontrará um passo a passo detalhado e informações  importantes, tais 

como diretrizes do programa, regras de  participação, fluxo do atendimento, uso do 

sistema para solicitação  de consultas, exames, cadastro de profissionais e ONGs, entre 

outras.  Esperamos que este material lhe seja muito útil, mas lembre-se  de que você 

pode sempre contar também com a equipe Horas da Vida.

Equipe Horas da Vida



Quem Somos

Somos uma instituição sem fins lucrativos que coordena uma rede de profissionais de 

saúde voluntários e empresas do segmento, promovendo a inclusão social de pessoas 

em situação de vulnerabilidade social por meio do acesso à saúde.

Assistimos organizações sociais e comunidades periféricas em várias regiões no Brasil 

no cuidado com a saúde através de iniciativas como projetos, mutirões, consultas 

presenciais, telemedicina e  educação em saúde. 

O nosso objetivo é contribuir com o Sistema Único de Saúde (SUS) no atendimento de 

consultas em atenção primária e conscientização da população no autocuidado.



Rede colaborativa

Buscamos profissionais da saúde que queiram doar horas  de atendimento para aqueles 

que não podem pagar



Nossas principais crenças e valores

• Que a vida é a arte do encontro, e este acontece quando o profissional  está envolvido e 

comprometido em fazer o seu melhor; quando  ele se interessa em resolver o problema do 

paciente e quando  o paciente também está aberto para ser atendido.

• Que a atenção é o melhor remédio. Valorizamos o profissional  que acolhe o paciente; que 

olha, ouve, toca e sente; o profissional  que se interessa e que trata as pessoas com cuidado e 

respeito.  Este reconhecimento desperta no paciente a dignidade, uma  das bases da 

humanização. Chamamos este atendimento de  humano, porque trata as pessoas com 

interesse, seriedade,  cuidado e respeito. Isso é o que cura. O resto é pequeno.



Nossas principais crenças e valores

• Que a vida ganha sentido quando a gente se dispõe a olhar para  o outro, a servir e a cuidar. 

Acreditamos que as pessoas, em  geral, têm essa disposição.

• Que conhecimento gera saúde. O eixo do trabalho está na  prevenção e no bom uso dos 

recursos disponíveis no sistema  público de saúde (que não são poucos).

• Que devemos causar impacto. Todas as nossas decisões e ações são  apoiadas neste valor. Por 

isso, valorizamos uma análise criteriosa  dos riscos e dos retornos envolvidos. Nosso sonho é 

grande,  e nosso jeito de chegar lá é pragmático.



Em 2021, apoiamos 48 

organizações sociais, 

presentes em 12 estados e 

que atuam diversas áreas 

como educação, saúde, 

pessoas com deficiência, 

população negra e 

assistência social geral, 

atendendo a famílias de baixa 

renda com crianças, 

adolescente e idosos.

CRIANDO CONEXÕES DE 
IMPACTO COM PESSOAS 



Como atuamos

Nosso foco é atuar em atenção básica (baixa complexidade),  com atendimentos e 

exames com hora marcada nos consultórios,  sendo que 80% dos  casos  que são  

encaminhados para  o pronto-socorro poderiam ser resolvidos por meio de uma  consulta 

seletiva. Atuamos nas seguintes frentes:

CONSULTAS - nos consultórios dos voluntários e em mutirões;

EXAMES - laboratoriais e de imagem;

MUTIRÕES DE SAÚDE - em diversas áreas;

EDUCAÇÃO PARA SAÚDE - palestras, videoaulas, cartilhas;

MAPEAMENTO POPULACIONAL - ferramenta de promoção de saúde.



É uma metodologia desenvolvida pelo 

Horas da Vida responsável pelo 

relacionamento com as OSCs* e cuida de 

toda a jornada do paciente, desde a 

solicitação de consulta até o tratamento. 

O HORAS DA VIDA realiza um 

Mapeamento Populacional para entender 

qual é o perfil de saúde dos beneficiários 

das organizações sociais cadastradas no 

programa.

*OSC- Organizações da Sociedade Civil

Ciclo do Cuidado 
em Saúde



Ciclo do Cuidado em Saúde

O Programa contempla a doação de horas de atendimento em 12 especialidades, realização de exames, além de tratamentos 

complementares como fisioterapia e psicologia.

Nosso foco é atuar em atenção básica (baixa complexidade), com atendimentos e exames com hora marcada. Optamos por 

este caminho, pois entendemos que contribuímos para redução das filas de espera no sistema público de saúde, o SUS e na 

tratativa de queixas de saúde que podem ser sanadas por meio de consultas eletivas.

Sabemos do papel fundamental que as instituições do terceiro setor tem no que diz respeito ao IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) e bem estar social em nosso país. Por esta razão, temos critérios rigorosos para seleção das 

organizações sociais que passam a ser assistidas pelo Programa Horas da Vida com o objetivo garantir a nossa rede 

voluntária e de parceiros de saúde de que as horas e/ou recursos doados serão direcionados efetivamente a pessoas em 

situação de vulnerabilidade social, que necessitam de serviços de saúde e atendimento humanizado.

Desta forma, para nós do instituto Horas da Vida é um imenso prazer ter sua instituição fazendo parte deste programa, que 

além dos atendimentos de saúde, busca levar informação relevante sobre o tema para promover o auto cuidado e o 

protagonismo do paciente.



Especialidades atendidas

Cardiologia

O atendimento voltado à prevenção de doenças cardiovasculares, a dieta indevida e a falta de 

exercícios físicos podem agravar essa situação. Contudo, a presença do cardiologista não é 

importante apenas para o tratamento de doenças, mas também é essencial para a prevenção e 

mudança de hábitos das pessoas em geral.

Clínica Médica

Foco em tratar de diversas doenças e sintomas, a clínica médica geralmente faz o primeiro contato 

com o paciente e, em alguns casos, quando necessário, poderá indicar um outro especialista.

Dermatologia

Tem o foco voltado para tratamento e prevenção de patologias que acometem a pele, os pelos, as 

mucosas, o cabelo e as unhas das pessoas.



Especialidades atendidas

Endocrinologia

Voltada para o tratamento relacionado às doenças das glândulas, sendo importante também as 

questões relacionadas ao controle de peso e emagrecimento.

Fisioterapia

Ele atua tanto na prevenção como na recuperação das estruturas ósteos musculares, além de 

trabalhar em conjunto com médicos e outros profissionais da área da saúde para garantir o bem-

estar e a qualidade de vida dos pacientes.

Ginecologia e Obstetrícia

Voltada para o acompanhamento e tratamento das mulheres, assim como as doenças desde o 

sistema reprodutor, das mamas e das demais doenças que acometem as mulheres. A Obstetrícia, 

por sua vez, tem ênfase na gestação, parto e puerpério.



Especialidades atendidas

Geriatria

Relacionada aos cuidados e tratamentos das pessoas idosas, busca promover melhora na 

qualidade de vida, envelhecimento  saudável, prevenção, tratamento, reabilitação e cuidados do 

paciente.

Medicina da Família

É uma das especialidades mais antigas em que o médico acompanha as pessoas ao longo de suas 

vidas, podendo tratar e cuidar de cerca de 90% das demandas em saúde. Possui foco  na promoção 

de saúde, prevenção de doenças e cuidado mais abrangente visto que pode acompanhar toda a 

família e muito frequentemente realiza consultas em domicílio aumentando o vínculo e permitindo 

identificar doenças relacionadas a esse contexto, além de poder desenvolver atividades de 

educação em saúde e campanhas junto  `a  comunidade local.



Especialidades atendidas

Nutrição

Dedica-se à promoção, recuperação e manutenção da saúde por meio da alimentação. Entre as 

principais atividades da Nutrição, podemos destacar: Elaborar diagnóstico nutricional dos pacientes; 

Prescrever dietas e suplementos nutricionais para pessoas sadias ou com problemas de saúde; 

Desenvolver e avaliar produtos que possam ser utilizados na alimentação humana.

Ortopedia

Problemas crônicos e congênitos, lesões que acometem ossos, músculos, articulações e 

ligamentos. 



Especialidades atendidas

Pediatria

Atendimento a todas as necessidades de recém-nascidos, crianças e adolescentes, sejam 

preventivas ou curativas, e auxílio à família na saúde infantil.

Psicologia

A Psicologia se dedica ao estudo dos distúrbios psíquicos, seus sintomas, causas, tratamentos e 

intervenções. O escopo da psicologia clínica engloba todas as idades, múltiplas diversidades e 

sistemas variados. Seus temas incluem a etiologia, classificação, diagnóstico, epidemiologia e 

intervenção (prevenção, aconselhamento, psicoterapia, reabilitação, acesso à saúde e avaliação).



O que não é incluso no Programa do Ciclo do Cuidado?

Queixas de caráter urgente ou emergencial, o paciente será orientado a procurar um Pronto 

Socorro. Queixas de alta complexidade que atingem a atenção secundária ou terciária à 

saúde.

Exemplo: queixas de caráter de urgência como febre alta, quedas, acidentes, e etc. Procura 

para tratamento de doenças graves e complexas.

* Caso a sua solicitação seja rejeitada por gentileza entrar em contato com o (a) Analista 

responsável via Whats App ou e-mail para verificar o motivo! Nunca se esqueça de inserir o 

máximo de informações possíveis para que o médico triador consiga identificar o problema 

e encaminhar ao especialista correto.



Diretrizes de uso para 
organizações sociais



Diretrizes de uso para organizações sociais

Para que essa parceria se fortaleça ainda mais é importante que a instituição assistida se atente a 

algumas instruções. Nosso objetivo é informar como funciona o Ciclo do Cuidado e quais são os 

benefícios que seus assistidos terão ao fazer parte do programa. Ao fazer parte do programa 

Horas da Vida a organização social necessita comprimir com os seguintes requisitos:

1.  Ponto focal: dispor responsáveis para preenchimento da ficha de solicitação de consulta no 

sistema do Horas da Vida, hospedado em nosso site: www.horasdavida.org.br. É obrigatório que 

seja um colaborador da instituição, preferencialmente assistente social (não aceitamos voluntários 

para esta função). Em caso de consultas recorrentes, caberá a este profissional o agendamento 

das consultas mensais em nosso sistema, bem como, confirmar a consulta, monitorar se o 

paciente compareceu e se continuará em tratamento. O mesmo vale para agendamento dos 

exames. É importante que o ponto focal informe os analistas de relacionamento do Horas da Vida 

se o paciente compareceu nas consultas e exames agendados. 



Mapeamento Populacional para as OSCs

Aplicação do questionário. O mapeamento populacional é uma ferramenta de promoção 

de saúde que nos ajuda a entender o perfil de sua população e apresentar sugestões de 

ações com foco em Educação para Saúde que contribuam com o bem-estar de seus 

assistidos. É importante garantir a veracidade das informações e atualizá-las quando 

necessárias. O não preenchimento do formulário por parte da instituição nos 

impossibilita propor ações mais assertivas para seu público, bem como, buscar novos 

voluntários para atender demandas específicas que possam surgir ao longo do ano. As 

Ong 's devem respeitar os prazos de entrega do preenchimento do formulário e garantir a 

veracidade de informações, atualizando-as quando necessárias.



Quem tem direito ao 
programa Horas da Vida?



Para ser elegível aos benefícios oferecidos pelo programa Horas da Vida é importante que o 

paciente faça parte da instituição assistida. Veja as condições:

1. Estar vinculado, a uma das organizações sociais assistida, dessa forma, seus parentes 

diretos, tais como: pais, irmãos e/ou responsáveis terão direito.

2. Não existe restrição de idade, ou seja, crianças, adolescentes, adultos e idosos podem fazer 

parte do programa, desde que vivam em situação de vulnerabilidade social. Parâmetro utilizado: 

renda familiar de até 03 salários mínimos.

3. Possuir carteirinha do SUS e estar aguardando atendimento na especialidade da qual 

solicitou atendimento

4. Não possuir convênio médico e/ou odontológico

5. Apresentar queixas de baixa complexidade, que seja, viável atendimento eletivo (com horário 

marcado).



Fazendo o bom uso das 
horas doadas



Consultas e cancelamentos

A consulta é o ponto de partida para que o médico e/ou profissional de saúde estabeleça um 

diagnóstico ou determine a conduta de tratamento. É durante a consulta que o paciente tem a 

oportunidade de expor sua queixa, apresentar quais são os sintomas, tirar dúvidas sobre 

medicamentos, etc. Para agendar uma consulta ou informar o cancelamento é importante que o 

responsável da organização social assistida pelo Horas da Vida siga as seguintes considerações:

1. Solicitações: Informações importantes para a solicitação de consulta: O ponto focal deverá 

sempre coletar o máximo de informações sobre a queixa do paciente para que a consulta seja 

aceita e agendada.

Importante: Ao solicitar retorno deverá inserir o nome do médico + especialidade.



Detalhes para solicitação de consulta

Informações importantes para a solicitação de consulta:

O ponto focal deverá sempre coletar o máximo de informações sobre a queixa do paciente para 

que a consulta seja aceita e agendada.

Inserir a queixa principal e relacionada, início, duração e frequência, se aplicável a intensidade da 

dor de 0 a 10 sendo 0 nenhuma dor e 10 dor intensa, motivo da procura agora, localização da 

queixa e uso de medicação para queixa. Em caso de retorno inserir o nome do médico e 

especialidade.

Cada solicitação de consulta ou exame deve ser solicitada individualmente, por exemplo, consulta 

de ortopedista e nutricionista, deve ser pedida a consulta para o ortopedista em uma solicitação e 

pedida a consulta com nutricionista em “outra” solicitação. 



Queixa 
principal

Queixa 
relacionada

Início Duração Motivo da 
procura agora

Dor na coluna Final do dia a dor irradia 
para as pernas

Faz 2 semanas O dia todo Ao ir ao posto de saúde 
não recebeu 

atendimento adequado, 
foi receitado apenas um 

dipirona

Frequência Localização Uso de medicação Intensidade da dor (se 
aplicável)

Todos os dias Coluna Dipirona todos os dias 7

Exemplo: Dor

Como escrever na plataforma?

Paciente reclama de dor na coluna, que piora ao final do dia descendo para as pernas, a dor começou tem 2 semanas, dura o 

dia todo, todos os dias, a dor em número vai a 7 e só está procurando atendimento agora pois não conseguiu um bom 

atendimento no posto de saúde, foi receitado apenas dipirona, ela está tomando dipirona todos os dias mas não resolve.



Queixa 
principal

Queixa 
relacionada

Início Duração Motivo da 
procura agora

Falta de ar ao caminhar 
e ronco excessivo a 

noite

Não consegue respirar 
pela boca

3 meses O dia todo e ronco ao 
dormir

Procurando médico 
pelo Horas da Vida 

somente agora pois ao 
solicitar consulta pelo 
SUS a espera é de 6 

meses

Frequência Localização Uso de medicação Intensidade da dor (se 
aplicável)

Todos os dias Nariz e boca Quando está com muita 
falta de ar faz inalação 

com soro

Exemplo: Falta de ar

Como escrever na plataforma?

Paciente reclama de falta de ar ao caminhar e muito ronco a noite, não consegue respirar pela boca, isso começou faz uns 

três meses e quando está muito incomodada faz inalação com soro e a falta de ar ameniza,o incômodo é no nariz e na boca e 

acontece todos os dias, está procurando ajuda agora pois ao recorrer ao SUS a espera pela consulta é de 6 meses.



Agendamentos e Cancelamentos

2. Agendamentos: Serão realizadas até 03 tentativas de agendamento para cada caso 

encaminhado. O cancelamento da ficha será efetuado, caso ocorra a recusa por três vezes 

consecutivas por parte do paciente em comparecer na data e horário sugerido pelo profissional 

voluntário.

3. Cancelamentos: em caso de cancelamento de consultas, só serão aceitas e reagendadas, 
com aviso prévio de 03 dias úteis. Cancelamentos realizados após este prazo serão computados 
como falta.



Faltas

4.      Faltas justificadas: Em caso de falta, só serão aceitas justificativas mediante documento 

oficial que comprove o motivo da ausência, tais como: atestado médico do sistema público de 

saúde, atestado de óbito, quaisquer outros documentos deverá ser enviado para avaliação prévia 

do Instituto Horas da Vida. 

5. Faltas injustificadas: O paciente com 01 falta não justificada ficará suspenso de atendimento 

por 06 meses. Desta forma, não serão aceitas solicitações de consultas para pacientes com 

mais de 03 faltas, sendo estes excluídos do programa. 



Retorno de Consulta

O profissional da saúde pode solicitar consultas de retorno ao  paciente em um período 

determinado. Neste caso, você como  responsável da instituição deverá fazer esse controle. O 

controle  visa garantir que o paciente fará o tratamento até a conclusão.

Se forem solicitados exames, medicamentos ou um retorno em  um prazo determinado, a 

instituição é a responsável por ser o  contato entre o paciente e o Horas da Vida. Ao concluir a 

solicitação  médica e estar pronto para o retorno, você/instituição deverá  realizar o mesmo 

procedimento e solicitar o agendamento no  Horas da Vida.

O procedimento de retorno é semelhante ao de um agendamento,  e todas as etapas deverão ser 

seguidas novamente.



15

Acessar no menu Solicitação de Consulta

Como solicitar consulta no sistema do Horas da Vida?

Acessar o link:



15

Como solicitar consulta no sistema do Horas da Vida?

Ao clicar em 
Solicitação de 
Consulta, você será 
direcionado para a 
Ficha de Consulta.  
Preencha todos os 

campos.



15

Como solicitar consulta no sistema do Horas da Vida?



15

Como solicitar consulta no sistema do Horas da Vida?

O preenchimento completo e correto de todas as informações 

permite ao Horas da Vida  e ao profissional voluntário conhecer o 

histórico do paciente e dar o encaminhamento  mais adequado ao 

caso.



15

Como solicitar consulta no sistema do Horas da Vida?

Confirmação da Consulta

A solicitação de consulta que você  realizou é 

recebida via sistema e  direcionada ao médico 

responsável  pela triagem (direcionamento  do 

caso para a especialidade  correta). Caso neste 

momento  se identifique a necessidade de  

complementação dos   dados,  a solicitação 

será devolvida para  o seu e-mail, para que 

sejam  inseridas as informações solicitadas.  

No e-mail, constarão o nome do  paciente, o 

número da consulta  e o motivo da recusa.



15

Como solicitar consulta no sistema do Horas da Vida?

Caso a solicitação tenha sido aceita, a ficha do paciente será direcionada para a fila de  

espera da especialidade indicada para que seja iniciado o processo de agendamento.  

Quando confirmado o agendamento da solicitação de consulta, você receberá em seu  

e-mail todas as informações necessárias. 

Com essas informações, você poderá contatar  o paciente e transmitir 

as informações  necessárias, como endereço do médico, horário,  

documentos que devem ser levados, exames  anteriores e 

medicamentos, ressaltando a  importância da pontualidade no dia da 

consulta.  Quando o paciente não puder comparecer  no dia e horário 

agendados, é imprescindível  que você avise nossa equipe com o 

mínimo  de 72 horas de antecedência, para que seja  possível 

direcionar este horário vago para outro  paciente que esteja na fila de 

espera nesta  especialidade.

O reagendamento só será realizado mediante  apresentação de 

atestado médico ou  cancelamento em até 72 horas.



15

Como solicitar consulta no sistema do Horas da Vida?

O profissional da saúde voluntário terá acesso à ficha do paciente  em nosso 

sistema para que possa dar andamento ao atendimento  e fará a inserção dos 

dados sobre a anamnese e conduta  recomendada para tratamento e 

procedimentos como:

a. Encaminhamento a outro profissional ou ao SUS

b. Solicitação de exames

c. Retorno de consulta

Assim que a consulta for efetuada, você receberá um e-mail,  com dados do 

paciente, avisando que a consulta foi realizada.  As informações inseridas no 

prontuário são confidenciais e só  poderão ser acessadas pelos profissionais de 

saúde voluntários  envolvidos no atendimento do paciente.



15

Solicitação de Exames

Se a solicitação for para exames, é necessário que você escaneie  a guia de 

solicitação de exames que o médico entregou para o  paciente e envie e anexe na 

solicitação de consulta. Nossa equipe  verificará se nossos laboratórios 

parceiros realizam os exames  solicitados; se sim, será feito o agendamento e 

comunicado por  e-mail. Caso não tenhamos parceiros para um determinado 

exame,  você também será informado.

No momento em que o paciente procura a ONG, após a realização  da consulta, 

pedimos que você faça uma breve avaliação do  atendimento, conforme o passo 

a seguir. Para nós, esse procedimento  é de grande valia, pois por meio das 

respostas é que temos  a oportunidade de ajustes e melhorias. Contamos com 

você!



15

Avaliação pós-consulta

Para o preenchimento da avaliação pós-consulta, você deve acessar  o sistema com 

seus dados e se direcionar ao campo Consultas  Efetuadas, botão azul – visualizar 

Avaliação de Consulta, clicar,  preencher as breves perguntas e enviar.



10 anos em regiões no 

Doação de Exames



Exames e Cancelamento

A realização dos exames é uma etapa fundamental para avaliação do quadro clínico do paciente 

e para que o profissional de saúde que está avaliando o caso possa dar a conduta mais adequada. 

O Horas da Vida entende a importância desta etapa dentro do ciclo do cuidado do paciente, e por 

esta razão, estabelece parceria com os melhores laboratórios e análises clínicas e imagem para 

que os exames sejam realizados de forma gratuita aos seus beneficiários. Para conseguir a 

doação de exame é importante seguir algumas orientações:

1.     Solicitações de exames: Serão aceitas guias dos médicos voluntários do Horas da Vida e 

guias de exames emitidas pelo SUS, desde que os pacientes estejam aguardando por no mínimo 

04 meses na fila de espera do setor público. 

2. Preparo: Orientar ao paciente sobre o preparo prévio para realização dos exames. Não serão 

reagendados os exames de pacientes que não seguiram as orientações contidas no documento 

enviado via e-mail. 



Exames e Cancelamento

3.     Confirmações: próximo a data do exame é de suma importância confirmar a presença do paciente 

via e-mail, whatsapp ou telefone. 

4.      Cancelamento: caso o paciente consiga realizar o exame por outros meios, que não pelo Horas da 

Vida, cabe ao ponto focal da organização assistida informar ao Horas da Vida, dentro do prazo de 3 

dias úteis, para que o laboratório parceiro seja devidamente comunicado e possa reutilizar o horário 

para realização do atendimento de outro paciente.

5.     Faltas justificadas: Em caso de falta, só serão aceitas justificativas mediante documento oficial 

que comprove o motivo da ausência, tais como: atestado médico do sistema público de saúde, atestado 

de óbito, quaisquer outros documentos deverá ser enviado para avaliação prévia do Instituto Horas da 

Vida.

6.     Faltas injustificadas: O paciente com 01 falta não justificada ficará suspenso de atendimento por 

06 meses. Desta forma, não serão aceitas solicitações de exames para pacientes com mais de 03 

faltas, sendo estes excluídos do programa.



A importância da Educação e Saúde

Além de consultas, exames e doação de óculos, o programa também abre espaço para que as 

instituições assistidas solicitem palestras ou rodas de conversas que serão realizadas pelos nossos 

voluntários, como forma de levar conteúdos relevantes em saúde para seus beneficiários. As 

palestras acontecem na sede da organização. Caso tenha interesse em agendar uma palestra sobre 

algum tema da saúde, basta seguir alguns passos:

1.      Solicitação das palestras deverão ser feitas através do formulário de solicitação disponibilizado 

pelo Horas da Vida, sendo necessário o preenchidos de todos os campos;

2.  Os temas das palestras deverão estar relacionados a área da saúde; 

3.      Os temas serão analisados de acordo com o mapeamento populacional e posteriormente 

faremos o contato com a organização solicitante sobre a possibilidade de atendimento da demanda, 

que se dará caso tenhamos voluntários especialistas no tema;

4.       Pedidos de cancelamentos e alterações deverão ser feitos com no mínimo 15 dias úteis de 

antecedência; 

5.      O envio dos materiais pós palestras deverão ser encaminhados dentro do prazo acordado 

sendo eles os seguintes: lista de presença devidamente preenchida, avaliações e fotos da atividade.
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