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Apresentagéo

O relatorio anual de Gestéo do Ambulatério Médico de Especialidade (AME)do municipio de Andradina estado de 8530 Paulo, gerenciado pela OrganizagéoSocial de Sadde (OSS) - Santa Casa Andradina.
O relatério apresenta os resultados obtidos com a execugéo do contrato degestéo celebrado com a Secretaria de Estado da SaUde de 830 Paulo e a 088 emconformidade com a Lei Complementar n° 846, de 04 de junho de 1998,comparativos entre o contrato e realizado, por semestre no ano de 2017, contendoas principais realizagoes e exposigoes sobre as demonstraooes contébeis e seusresultados. Cita campanhas preventivas e agoes desenvolvidas na unidade que néoutilizaram recursos provenientes do contrato de gestéo.
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1. lntrodugao

O Ambulatério Médioo de Especialidades (AME) de Andradina foi inaugurado

em 04 de maroo de 2010, onde atualmente é gerenciado pela Organizaoao Social de

Sande — OSS — Santa Casa de Andradina, que se tornou parceira do Governo do

Estado de Séo Paulo, sendo referéncia para os 12(doze) municipios que compéem a

Regiao dos Lagos da DRS II de Araoatuba, tem oomo oompromisso principal um

atendimento de qualidade e resolutivo, participando assim, efetivamente no

aprimoramento da saL'Jde do nosso pais.
O AME é um ambulatério de diagnéstico e orientaoées terapéuticas de alta

resolutividade em especialidades médicas, com énfase nas necessidades da rede

basica.
Tem oomo objetivo ampliar o acesso da populaoao a servioos de média

complexidade no sistema Unico de SaL'ide (SUS), unindo qualidade, eficiéncia no

atendimento e tornar—se a referéncia da Regiao dos Lagos da DRS II de Araoatuba,

no atendimento a populagao em especialidades médicas, exames diagnéstioos e

oirurgias ambulatoriais.

1.1 Missao, Visao e Valores.
O AME tem sua agao pratica no cotidiano da organizaoao, na onde se conduz as

politicas e praticas de todos os gestores, profissionais e colaboradores. Tendo como

base e diretriz:
Missao: Prestar servioos de saL'ide de alta qualidade com fooo na satisfaoao dos
nossos usuarios.
Visao: Ser reconheoida oomo o ambulatério médico de referéncia em servioos de
exoeléncia em sal’Jde e gestao.
\[alores
Etica: Atuaoao orientada pelos principios de respeito, transparéncia e seriedade, os
quais regem o ambulatério de especialidades nos seus relacionamentos.
Acolhimento e Cuidado com paciente (face no cliente): oompromisso de todos

os colaboradores do ambulatério de especialidades, no sentido de oferecer atengao

e bem-estar ao paciente.
Exceléncia: Prestaoao de servioos com alta qualidade.
Confiabilidade: Seriedade nos compromissos assumidos, gerando credibilidade e

seguranoa.
lnovagao: Capacidade de ser pioneiro, agregando valor ao ambulatério de

especialidade, ousando em criar soluooes que proporcionem modernizaoao a gestao

estratégica.
Responsabilidade Social: Gestao do ambulatério de especialidade compativel com

o desenvolvimento sustentavel, respeitando e valorizando a sociedade.
Espirito de Equipe: Somar os esforoos visando objetivo comum.
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2. Atendimentos Ambulatoriais

O AME realiza atendimentos médicos especializados, nao médicos, exames e
cirurgias ambulatoriais, com uma estrutura completa e que inclui consultérios, salas
de exames e centro cirl'Jrgicos (para procedimentos ambulatoriais).

2.1 Consultas Médicas

As consultas médicas sao distribuidas no sistema Cross (central de
regu|agao de ofertas de servigo de sadde) como primeiras consultas, interconsultas
e consultas subsequentes. A primeira consulta é a visita inicial do cliente

encaminhado pela rede/UBS — unidades bésicas de saUde a0 ambulatério atrave's
de um encaminhamento e agendamento pelo central de regulagao de ofertas de
servigos de saUde (CROSS) para uma determinada especialidade médica, as
interconsultas caracteriza por solicitagao de consulta para outra especialidade, com

pedido gerado pelo ambulatério e as consu|tas subsequentes (retorno) sao todas
consultas com seguimento ambulatorial. As especialidades disponiveis para
agendamentos da nossa unidade:

Anestesiologia
Cardio|ogia
Cirurgia Geral
Cirurgia Vascular
Dermatologia
Endocrinologia
Endocrinologia Infantil
Fisiatria
Gastroenterologia
Ginecologia
|nfecto|ogia
Mastologia
Nefrologia
Neurologia
Neurologia Infantil
Obstetricia (Alto Risco)
Oftalmologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Pneumologia
Pneumologia lnfantil
Proctologia
Reumatologia
Urologia\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
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2.2 Cirurgias Ambulatoriais
As Cirurgias ambulatérias ou pequenas cirurgias sao classificadas cirurgia

maior ambulatorial (CMA) e cirurgia menor ambulatorial (cma), os quais nao ha
necessidade de internacao hospitalar, sendo a estadia do cliente limitada ao tempo

do procedimento, podendo ser realizada com anestesia local ou sedacao
monitorada. Dentro das especialidades contempladas sao:

Cirurgia Geral
Cirurgia Vascular
Dermatologia
Ginecologia
Ortopedia
Oftalmologia
Urologia
Mastologia
Proctologia\\

<
\\

\\
\\

\

2.3 Consultas Nao Médicas
O Ambulatorio disponibiliza consultas nao médicas que auxiliam para o

diagnéstico e tratamentos, como:
Enfermagem
Fonoaudiéloga
Nutricionista
Psicologia
Servico Social
Terapeuta Ocupacional\

\
\
\
\
\

2.4 Diagnostico
Na intencao de agilizar a resolutividade do diagnostico, o AME oferece aos seus

usuarios diversos exames que auxiliam os médicos com exatidao. Alguns exames
complementares e procedimentos cirL’Jrgicos para tratamento e fins de diagnosticos,
relacionado abaixo, com descrigao de cada um:

/ Audiometria é um exame realizado pelo fonoaudiélogo para detectar a perda
auditiva, através de um audiograma, além do reconhecimento de fala.

\/ Catarata é uma cirurgia combinada com laser que faz as incisées e a ruptura
da catarata e a facoemulsificacao que remove a catarata e em seguida
implanta uma lente intraocular através da incisao.
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Colonoscopia é um exame endoscépico do reto, célon (maior poroao do
intestino grosso) e do ileo terminal com a finalidade de auxiliar no diagnéstico
de algumas doengas.

Colposcopia e um exame realizado na mulher por meio de um colposcépio,
para visualizar diretamente a vulva, a vagina e principalmente o colo do L'itero.

Cistoscopia é um procedimento realizado por meio de um cistoscépio que é
inserido através da abertura da uretra e injeta soro fisiolégico para expandir a
bexiga e visualizar 0 interior do Orgao.

Endoscopia Digestiva é realizada por meio de um endoscépio, é introduzido
na boca, eséfago ate chegar ao estémago com a finalidade de obter imagens
para diagnéstico.

Densitometria Ossea é um exame nao—invasivo, realizado através de um
aparelho especial de Raio X, chamado densitémetro. Através de imagens da
coluna, fémur e bacia, consegue medir a densidade mineral Ossea e permite o
diagnéstico da Osteoporose.

Estudo Urodinamico e um exame realizado através de um urofluxémetro
eletronico ligado a um computador para avaliar por meio de graficos os
fatores fisiologicos e patolégicos envolvidos no armazenamento, transporte e
esvaziamento do trato urinario inferior que traduzem a continéncia urinaria.

Eletroencefalograma é um exame realizado através da colocagao de
eletrodos no couro cabeludo, com auxilio de uma pasta condutora. O exame
ira analisar a atividade elétrica cerebral esponténea, captada através dos
eletrodos, para diagnosticar anormalidades dessa atividade.

Eletrocardiograma é um exame realizado atraves de um eletrocardiégrafo,
por meio de eletrodos instalados no punho, tornozelo e torax do paciente,
permite a avaliaoao elétrica da atividade cardiaca e da sua condugao, registra
em graficos que sao comparados com grafico padrao e que indicam, assim, o
estado de normalidade ou de alteragées dos mUsculos e nervos do coragao‘

Ecocardiografia Transtorécica é um exame de ultrassom que avalia o
funcionamento do coragao. As ondas sonoras do coragao sao captadas pelo
dispositivo e transformadas em imagens que permitem analisar todas as
caracteristicas do coragao.

Espirometria é um exame realizado por meio de um espirémetro que ira
medir a quantidade de ar que uma pessoa é capaz de inspirar ou expirar a
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cada vez que ela respira, o resultado é demonstrado através de curvas,

tabelas e graficos para serem analisados.

Exame Iaboratorial é um conjunto de exames e testes realizados a pedido do

médico, em laboratérios de analises clinicas, visando um diagnéstico ou

confirmagao de uma patologia.

Eletroneuromiografia é um exame que permite diagnosticar lesoes de

nervos e doengas dos nervos e masculos, através de sensores adesivos e

agulhas introduzidas sobre alguns masculos e trajeto de nervos envia

pequenos estimulos eletricos, que permite diagnosticar lesoes de nervos e

doengas dos nervos e masculos.

Holter é um monitor portatil que é instalado ao paciente através de eletrodos,

para registrar a atividade elétrica do coragao e suas variagoes durante 24

horas, podendo detectar alteragoes que nao aparecem em um exame de

tempo limitado.

Ligadura Elastica de Hemorroidas é um procedimento terapéutico,

realizado através do retossigmidoscépio que consiste em tracionar os plexos

hemorroidarios para 0 interior do aparelho, seguindo—se a aplicagao de uma

banda elastica na hemorroida a tratar.

Mamografia é um exame radiolégico realizado para avaliar possiveis

alteragoes nas mamas, podendo ser elas benignas ou cancerigenas. Este

exame é importante para a detecgao precoce do cancer de mama, antes

mesmo de ser identificado clinicamente por meio da palpagao.

Mapa e um equipamento composto de um monitor e uma bragadeira, que sao

instalados em uma paciente para realizar o registro da presséo arterial a cada

20 minutos durante o periodo de 24 horas.

Nodulectomia é um procedimento ciri'Jrgico de retirada de nédulo mamario, é

bastante simples, rapido, podendo ser realizado pela auréola da mama.

Postectomia e um procedimento cirUrgico para retirar o excesso de pele

(prept’icio) que reveste a parte de cima do penis (glande).

Procedimentos Dermatolégicos elou Cirurgia Geral sao pequenos

procedimentos cirUrgicos realizados para a retirada de pintas, nevos e outros.

Pterigio é a remogao cirUrgica do tecido fibrovascular crescido sobre a

cérnea do olho e a reconstrugao com transplante de conjuntiva.
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Ressecgao de Tl'mel do Carpo é um procedimento cirUrgico que consiste em
fazer um corte entre a palma da mao e o punho para liberar o nervo que esta
a ser pressionado.

Raio X é um exame que libera ondas invisiveis de energia capaz de passar
através do corpo e as imagens radiogra’ficas sao gravadas em um
computador ou em urn filme, facilitando o diagnéstico médico.

Retossigmoidoscopia é um exame de imagem, realizado por meio de um
endoscépio que observa 0 interior do canal anal, reto, célon sigméide e
intestino grosso.

Tratamento Esclerosante n50 Estético de Varizes nos Membros
Inferiores é um procedimento médico realizado para tratamento de vasos
sanguineos dilatados ou malformagoes, ou seja, varizes nos mais diversos
tamanhos, com objetivo nao estético.

Teste Ergométrico é exame realizado para diagnostico cardiolégico, através
de uma esteira e eletrodos instalados no paciente é possivel observar o
comportamento da frequéncia cardiaca e da pressao arterial durante os
estados de repouso e esforgo.

Ultrassonografia é um método de exame de imagem que utiliza ondas
ultrassénicas que, ao atravessarem os tecidos dos Orgaos, retornam em
forma de ecos, fornecendo lmagens instanténeas durante o procedimento.

Urofluxometria por meio de um urofluxémetro eletrénico adaptado ao funil ou
um assento e ligado a um computador avaliara a velocidade e a quantidade
de urina eliminada pelo paciente que sera demonstrado através de graficos.

Ultrassonografia de Préstata Transretal é um exame realizado por meio da
introdugao via retal de um transdutor endocavitério para avaliagao da
préstata.

Vasectomia é um procedimento cirL'irgico que consiste no corte de parte de
cada um dos canais deferentes, com a finalidade de esterilizagao masculina.
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2.5 Situagées Financeiras

A demonstragéo do fluxo de caixa do AME de Andradina apresentado no

quadro 1 expéem o primeiro semestre e o segundo semestre referente ao ano de

2017

Quadro1: Fluxo de caixa

I- o . .00 oo-

SALDO DO ANO ANTERIOR R$ 1.270.245,22 R$ 1. 10.892,03

RECEITAS
Contrato de Gestéo / Convénio R$ 7.912.532,00 R$ 8.349.819,34

Receitas Financeiras R$ 56.502,33 R$ 27.176,68

Outras Receitas R$ 1 .469,20 R$ 10.283,70

TOTAL R$ 7.970.503,53 R$ 8.387.279,72

DESPESAS
Pessoal ( CLT) R$ 2.508.899,25 R$ 2.581.308,52

Terceiros ( Servigos/Locagéo/Equipamentos ) R$ 4.771.942,74 R$ 5.633.22680

Materiais R$ 28919959 R$ 323.199,49

Investimentos R$ 107.848,62 R$ 146.808,47

Utilidade PUblica ( égua, energia, telefone,

géS) R$ 126.806,57 R$ 114.261,23

Financeiras R$ 1945,16 R$ 2259,62

Outras Despesas R$ 23.214,79 R$ 28.33786

TOTAL R$ 7.829.856,72 R$ 8.829.401 ,99

SALDO FINAL ( SD Anterior + Receitas -
Despesas )

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestéo — SES/SP.
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3. Produgéo Assistencial
O Contrato de Gestao do AME Andradina, prevé as metas do ambulatono em

100%, contempla as areas de produgao de Consulta Médica, atendimento nao

médico, cirurgia ambulatorlal, servioo de apoio diagnéstico e terapéutico externo

(SADT Externo).
A produgao assistencial, em suas diversas linhas de contratagao, esta

demonstrada através seguintes topicos: contrato, realizado e a variagéo percentual

por categories e produgao no semestre.

3.1 Produgao Assistencial - 1° Semestre

No periodo de analise do 1° semestre em relagao ao contrato da consulta

médica, o AME Andradina teve a produgao inferior ao limite preconizado em

contrato, tendo em vista as primeiras consultas ofertadas para rede e o nao

aproveitamento pelos municipios, torna—se as maiores causas para o exposto, tal

situagao é evidenciada nos indioes de perda primaria e absenteismo registrados por

esta unidade. As interconsultas nao atingiram o contratado devido ao absenteismo.

As consultas subsequentes excederam o valor do contrato em virtude da demanda

reprimida interna, conforme consta no quadro 2.

Quadro 2: Contrato e as produgoes realizadas em consultas médicas

Consultas Médicas -m“
Primeiras Consultas Rede 18.600 15.686 —15,67

lnterconsultas 2.400 1.407 -41,38

Consultas SubseqUentes 19.200 21.092 9,85

“-2!-

A respeito ao atendimento nao médico, volume realizado foi superado o valor

do contratado, em razao da necessidade do auxilio para avaliagao e diagnostico, os

procedimentos terapéuticos (sessoes) tiveram produgao inferior ao contrato por

causa do absenteismo, de acordo no quadro 3.

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestéo —SES/SP

Quadro 3: Contrato e as produgoes realizadas em consultas nao médicasl procedimentos

terapéuticos

-M“
Consultas Nao Médicas 7.800 9.763 25,17

Procedimentos Terapéuticos (sessoes) 2.400 911 —62,04

n“

Consultas N50 Médicas / Procedimentos

Terapéuticos

Fonte: Banco de dados WEB/ Gesta‘o — SES/SP
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Para a atividade de cirurgia ambulatorial CMA, o AME apresentou uma

produgéo menor a0 preconizado em contrato, registrando assim um volume cirUrgico

inferior ao limite, em consequéncia do absenteismo registrado em nosso AME,

demostrado no quadro 4.
Quadro 4: Contrato e as produgées de atividades cirurgicas.

AtividadesCirdrgicas -m“
Cirurgias ambulatoriais CMA 1.580 1.524 -3,54

Cirurgias ambulatoriais cma 1.200 1.231 2,58

---_
Fonte: Banco de dados WEB/ Gestéo —SES/SP

A atividade SADT Externo, congrega os exames ofertados a pacientes externos

ao ambulatério, isto é, aqueles pacientes que foram encaminhados exclusivamente

para realizagées de exames pelos municipios. Os exames obtiveram um

aproveitamento das cotas, onde 0 volume produzido é maior que o contratado nos

exames de diagnostico ultrassonografia, radiologia e métodos diagnostico

em especialidades, que séo apontados pela nossa regiéo como exames com grande

demanda reprimida, apresentado no quadro 5.

0 uadro 5: Contrato e as -rodu fies realizadas de exames SADT externo.

SADT Externo -m %
Diagnostico em Laboratério Clinico 0 0 0

Diagnostico por Anatomia Patoléglca e

Citopatologica 0 0 0

Diagnostico por Radiologia 1.410 1.731 22,77

Diagnéstico por Ultra-Sonografia 1.740 2.009 15,46

Diagnéstico por Tomografia 0 0 0

Diagnostico por Ressonéncia Magnética 0 0 O

Diagnéstico por Medicina Nuclear in Vivo 0 0 0

Diagnéstico por Endoscopia 810 647 -20,12

Diagnostico por Radiologia lntervencionista 0 0 0

Métodos Diagnosticos em Especialidades 1.242 1.461 17,63

Diagnéstico e Procedimentos Especiais em

Hemoterapia 0 0 0

Pants: Banco de dados WEB/ Gestéo — SES/SP.
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3.2 Produgao Assistencial - 2° Semestre

No 2° semestre no que refere a consulta médica, a unidade apresentou a

produtividade menor do que o valor contratado, devido ao absenteismo e perda

primaria da primeira consulta ofertada a rede. As interconsultas e consultas

subsequentes ultrapassaram o valor do contrato, pois acréscimo da demanda

interna, conforme consta no quadro 6.
Quadro 6: Contrato e as produgoes realizada sultas médicas

Consultas Médicas -m“
Primeiras Consultas Rede 18.600 14.790 —20,48

lnterconsultas 2.400 3.234 34,75

Consultas Subseqflentes 19.200 20.744 8,04

8 em con

Fonte: Banco de dados WEB/ Gesta’o —SES/SP

As consultas nao médicas, o valor realizado foi superior do contrato, os

procedimentos terapéuticos (sessées) obtiveram a produgao inferior ao contrato, por

causa do absenteismo, de acordo o quadro 7.

Quadro 7: Contrato e as produgoes realizadas em consultas nao médicasl procedimentos

terapéuticos

-IEI“
Consultas Nao Médicas 7.800 8.103 3,88

Procedimentos Terapéuticos (sessoes) 2.400 1.841 -23,29

n“

Consultas N50 Médicas / Procedimentos

Terapéuticos

Fonte: Banco de dados WEB/ Gesrao - SES/SP.

As atividades CirUrgicas Menores Ambulatoriais— cma, do AME apresentaram

uma produgao inferior ao proposto no contrato, registrando assim um volume

cirL'Jrgico inferior ao limite, tal situagao é evidenciada nos indices de absenteismo

registrado em nosso AME.
As Cirurgias Maiores Ambulatoriais — CMA neste segundo semestre obtiveram

uma produgao maior do que o contratado, devido a demanda reprlmida da unidade.

Ressaltando que em nosso contrato de gestao, em relagao as cirurgias maiores

(Termo de Retirratificagao n. 02/2017) ha uma previsao de 1.350, entretanto devido

o projeto especial Mutirao de Cirurgias de Catarata, cuja orientagao competiu ao

Ministério da Sadde, realizado entre os meses de julho a dezembro houve uma

produtividade de 1.180 cirurgias conforme Termo de Retirratificagao n. 03/2017,

totalizando assim 2.720 cirurgias realizadas no segundo semestre, conforme quadro

8.
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Quadro 8: Contrato e as produgées de atividades cirurgicas.

Atividades Cirflrgicas -mn

Cirurgias ambulatoriais CMA 1.350 2.720 101,48

Cirurgias ambulatoriais cma 1.200 1.108 -7,67

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestéo - SES/SP.

Os exames SADT Externo, obtiveram um aproveitamento das cotas, onde 0

volume produzido é maior que o contratado nos exames de radiologia e

u|trassonografia que séo apontados pela nossa regiéo como exames com grande

demanda reprimida, demostrado no quadro 9.

Quadro 9: Contrato e as produgées realizadas de exames SADT externo.

SADT Externo -IEI“
Diagnéstico em Laboratério Clinico 0 0 0

Diagnéstico por Anatomia Patolégica e

Citopatolégica 0 0 0

Diagnéstico por Radiologia 1.410 1.859 31,84

Diagnéstico por Ultra—Sonografia 1.740 1.910 9,77

Diagnéstico porTomografia 0 0 0

Diagnéstico por Ressonéncia Magnética 0 0 0

Diagnéstico por Medicina Nuclear in Vivo 0 0 0

Diagnéstico por Endoscopia 810 786 -2,96

Diagnéstico por Radiologia lntervencionista 0 0 0

Métodos Diagnésticos em Especialidades 1.242 1.085 —12,64

Diagnéstico e Procedimentos Especiais em

Hemoterapia 0 0 0

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestéo — SES/SP.
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4. Atendimento Servigo de Atengéo ao Usuério - SAU

O Servigo de Atendimento ao Usuario — SAU é um canal de oomunicagao

entre o cliente e a administraoao do Ambulatério, com a finalidade de acolher as

manifestagées como: dl’Jvidas, sugestées, reclamagoes e elogios, bem como prestar

esolarecimentos sobre os atendimentos prestados pelo ambulatério.

As manifestagées sao consideradas de acordo com o assunto correspondente

e, apés analise, sao encaminhadas aos devidos setores para que sejam tomadas as

providéncias necessarlas. Apés este processo, o SAU encaminha a devolutiva da

manlfestagao ao usuario.
Tem a funoao de realizar pesquisas de satisfagao com o usuario do

ambulatorio, a fim de acolher a opiniao do paciente referente a0 atendimento

prestado por esta unldade e buscar a resolutividade dos casos necessarios,

lnformando os setores responsaveis. No graflco 1 apresentam queixas recebidas e

resolvldas no ano de 2017 no setor da ouvidoria na nossa unidade.

Grafico 1: Total de reclamagoes no setor SAU.

Atengéo ao Usuério

50
4O
30
20
10

Queixas Recebidas
Queixas Resolvidas

Quelxas Recebidas Quelxas Resolvidas

lSériel 48 48

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestao — SES/SP.
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5. Colaboradores
Quem cuida também precisa ser cuidado. A 0.8.8 - Santa Casa de Andradina

investe no bem—estar, na qualidade de Vida e no incentivo ao desenvolvimento de

sua equipe, no gréfico 2 apresentam a média do ano de 2017 referente rotatividade

de funcionérios, servigos terceirizados e total de namero de funcionério que consta

no setor recursos humanos — RH.

Gréfico 2: Média de funcionério do ano de 2017

Funcionérios

200

150

100

50

Sérlel

N9 N9 N9 Total de N9 Total de N9 Total 9

Admissoes Demissoes Funciona’rios Profisslonais Funcionérios

(CLT) Prestadores (todos 05
de Servigos vlnculos)

ISériel 2 2 136 55 192

Fonté: Banco de dados WEB/ Gestéo — SES/SP‘

Dessa forma a 0.8.8 — Santa Casa de Andradina constréi seu time que une a
exceléncia e a qualidade no atendimento ao comprometimento, ao autocontrole, a

flexibilidade, é agilidade na tomada de deciséo, a integridade, é comunicaoéo eficaz

aos bons relacionamentos.

5.1 Datas Comemorativas na Unidade

Comemorar datas especiais pode ser uma ferramenta muito importante no

processo de motivagéo de colaboradores.
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Valorizaoao e agradecimento ao colaborador com respeito ao seu trabalho
realizado, promovendo mensalmente a confraternizagao entre os aniversariantes. E

um momento em que todos sao iguais e a relagao humana prevalece, pois na

correria do dia—a-dia as vezes nem um abrago temos tempo de dar em nosso colega
de trabalho.

0 Dia Internacional da Mulher é celebrado em 8 de margo no mundo inteiro e

marca as conquistas das mulheres no século XX, 0 ambulatério nao deixou este dia

passar em branco, onde o setor de qualidade entregou bombons para as

funcionarias, sendo uma celebraoéo pequena e simples mais de grande importéncia

para o pL’Jblico feminino.
No Brasil, 0 Dia das Mées é festejado no segundo domingo do més de maio.

E uma data dedicada a demonstrar amor e carinho as mulheres que se tornaram
mées, elas foram reunidas no auditério da empresa para comemorarem juntas, com

um video com homenagens e fotos das colaboradoras com seus filhos emocionou a

todos os presentes. A cada nova foto surgida risos e lagrimas de emogao se
misturavam com grande alegria. Como presente, cada mée também Ievou para casa
um hidratante corporal.

A tradicional festa junina do AME de Andradina foi realizada no dia 30 de
junho de 2017, no qual foi organizada pelo GTH (Grupo de Trabalho Humanizado)
em conjunto com o setor de qualidade, onde os colaboradores estavam a carater. As
comidas tipicas foram servidas para os funcionarios e pacientes.

0 Dia dos Pais é comemorado anualmente no segundo domingo de
agosto no Brasil, e o ame de Andradina realizou uma singela homenagem e
presenteando com uma caneca personalizada.

Em 18 de outubro realizamos um delicioso café da manha e da tarde em
comemoragéo ao dia do médico, o objetivo de reconhecer e valorizar a importéncia
do trabalho dos profissionais da medicina quanto a sua responsabilidade e
contribuigao com a sociedade.

Em dezembro os colaboradores do Ambulatono Médico de Especialidades, se
reuniram em um almogo para confraternizagao de final de ano, com direito a sorteio
de brindes doados.
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6. Campanhas Preventivas
As campanhas preventivas do AME de Andradina objetivam proporcionar mais

saL'Jde e qualidade de Vida a seus clientes. Estas campanhas sao oferecidas a fim de
detectar problemas de saL'Jde de maneira antecipada, provendo informacao sobre
tratamentos, acoes educativas e aumentando as chances de cura.

O Ambulatdrio Médico de Especialidades de Andradina em conjunto com a
Secretaria do Estado de Séo Paulo, desenvolveu o Projeto Semana Acelera,
iniciando no dia 18/03/2017 e seguindo até o termino no dia 25/03/2017.
Realizamos atendimentos a populacao e trabalhos voltados para a prevencao da
saUde.

Realizamos palestras diarias aos pacientes, acompanhantes, abordando a
prevencao do Diabetes, Hipertensao Arterial, Febre Amarela, Dengue e Higienizacao
das Maos. Contamos com apresentacao musical da nossa colaboradora Graciele
Teixeira, distribuicao de folders, apresentacao de slides nos televisores dos temas
abordados. Além destas acoes a Gerente de Enfermagem Lidiana Paula realizou em
nosso auditbrio uma palestra sobre Febre Amarela, para os colaboradores da
enfermagem e higiene.

O projeto semana acelera atingiu suas expectativas, abordamos os usuarios do
AME, de uma forma diferenciada, levando o conhecimento de como prevenir e tratar
adequadamente algumas doencas como: Diabetes, Hipertensao Arterial, Febre
Amarela, Dengue e a importéncia da Higienizacao das maos. Nesta semana
realizamos além dos atendimentos os exames de Densitometria, Mamografia,
voltados para a saUde da mulher, aferimos Pressao arterial e realizamos exames de
Glicemia capilar. Os trabalhos foram concluidos com a satisfacao de prestar um
atendimento humanizado envolvendo os usuérios, colaboradores e populagao.

E em parceria com a Vigilancia Epidemiologica do Municipio, o AME realizou no
dia 29 de abril a vacinacao dos colaboradores da unidade. Parte da equipe de
enfermagem foi disponibilizada para realizar a imunizacao dos colaboradores e
terceiros que aderiram a campanha. O objetivo da imunizacao é reduzir as
complicacoes, as internacoes e a mortalidade decorrentes das infeccoes pelo virus
da influenza, na populacao alvo para a vacinacao. A influenza é uma doenca
respiratéria infecciosa de origem viral, que pode levar ao agravamento e ao ()bito,
especialmente nos individuos que apresentam condigées de risco para as
complicacoes da infeccao.

Campanha de higienizacao das méos, promovida pela equipe de enfermagem
com objetivo de sensibilizar todos os colaboradores do ambulatério a prética racional
da higienizacao, visto que esta é uma medida simples e eficaz na prevencao e
controle de infeccoes relacionadas a assisténcia a saUde. Também foram adotadas
acoes como palestra e a utilizacao da televiséo e dos computadores das unidades
para divulgar a campanha e 05 procedimentos corretos sobre higienizacao das
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A campanha tem como objetivo de promover acesso aodiagnéstico precoce do cancer de mama, o AME (Ambulatério Médico deEspecialidades) Andradina realizou até 0 final de outubro agendamento demamografias sem necessidade de pedido médico, més dedicado a conscientizagaoe prevengao da doenga.
Mulheres com mais de 40 anos ou com histérico familiar de cancer de mama (emparentes de primeiro grau) podem agendar o exame. Como agées educativas foramemitidos videos sobre cancer de mama, importancia da mamografia, auto—exame edistribuigao de folder.

A campanha N{mammu realizado na unidade, para prevengao aocancer de préstata, tendo como pL’iblico alvo homens com idade acima de50 anos. Orientagées de conscientizagao ocorrerao durante todo o més denovembro. A divulgagao da campanha foi por meio de panfletos e videoseducativos.
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7. Acoes Desenvolvidas

7.1 Compromisso com a Qualidade - CQH

A instituicao adotou como indicador o compromisso com a qualidade — CQH tem
como objetivo contribuir para a melhoria continua da qualidade hospitalar e
ambulatorial, estimular a participacao e a auto—avaliacao, incentivar as mudancas de
atitudes, de comportamentos, através de processos educativos e trabalho coletivo.
Principalmente 0 de grupos multidisciplinares, no aprimoramento dos processos de
atendimento.

7.2 Grupo de Trabalho Humanizado - GHT

O Grupo de Trabalho de Humanizacao foi instituido no Ambulatério Médico de
Especialidades - AME no més de fevereiro do ano 2013, aonde foi formada a
Comissao de Humanizacao, com o objetivo principal de implantar acces de
humanizacao na assisténcia aos clientes e para os colaboradores. Essa comissao foi
composta pelos funcionarios do Ambulatério, das areas de Assisténcia Social,
Administracéo e SAU- Ouvidoria.

Tem como objetivo resgatar o valor humanitario, beneficiando os
colaboradores da instituicéo bem como seus usuarios, elaborar projetos com carater
humanizado, estimular acoes e iniciativas humanizadas, trabalhar em parceria com a
gestao do Ambulatério. Incentivar a educacao permanente buscando humanizacao e
cidadania, desenvolver indicadores de satisfacao avaliando o grau de satisfacao dos
colaboradores e pacientes, identificar e discutir os pontos negativos do
funcionamento do servico, como dificuldades do trabalho e tensoes do cotidiano.
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8. Responsabilidadeo AME ANDRADINA preservagéo do meio Ambiente com a

preservagéo 6 com o consumo consciente dos recursos naturais, por isso na frentelugares de maior circulagéo de pessoas, também foramcoleta seletiva.

Socioambiental ,_
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9. Concluséo

cotas ofertadas a rede.
Na recepgéo central do ambulatério tem um cartaz para conscientizar a
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