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Apresentagéo

O relatorio anual de Gestéo do Ambulatério Médico de Especialidade (AME) do
municipio de Andradina estado de Séo Paulo, gerenciado pela Organizaoéo Social de Sande
(OSS) - Santa Casa Andradina.

O relatério apresenta os resultados obtidos com a execuoéo do contrato de gestéo
celebrado com a Secretaria de Estado da Sande de Séo Paulo e a 088 em conformidade
com a Lei Complementar n° 846, de 04 de junho de 1998, oomparativos entre o contrato e
realizado, por semestre no ano de 2018, contendo as principais realizaooes e exposigoes
sobre as demonstragoes contébeis e seus resultados‘ Cita campanhas preventivas e aooes
desenvolvidas na unidade que néo utilizaram recursos provenientes do contrato de gestéo.
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1. Introdugéo

O Ambulatorio Médioo de Especialidades (AME) de Andradina foi inaugurado em 04
de maroo de 2010, atualmente é gerenciado pela Organizaoéo 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 compoem a Regiéo dos Lagos da DRS II de
Araoatuba. Tem como compromisso principal um atendimento de qualidade e resolutivo.
participando, assim, efetivamente no aprimoramento da sadde do nosso pais.

O AME é um ambulatério de diagnostico e orientaooes terapéuticas de alta
resolutividade em especialidades médicas com énfase nas necessidades da rede basica.

Tern como objetivo ampliar o acesso da populaoao a servioos de média complexidade
no sistema Unico de SaUde (SUS), unindo qualidade e eficiéncia no atendimento, bem como
tornar-se a referéncia da Regiéo dos Lagos da DRS II de Araoatuba no atendimento a
populaoéo em especialidades médicas, exames diagnésticos e cirurgias ambulatoriais.

1.1 Misséo, Viséo e Valores.

O AME tem sua aoéo pratioa no cotidiano da organizaoao, na onde se conduz as politicas e
pratioas de todos os gestores, profissionais e colaboradores. Tendo como base e diretriz:

Misséo: Prestar servioos de sadde de alta qualidade com fooo na satisfaoao dos nossos
usuarios.

Visao: Ser reconhecida como o ambulatorio médico de referéncia em servioos de excelénoia
em sadde e gestéo.

Valores

Etica: Atuaoéo orientada pelos principios de respeito, transparéncia e seriedade, os quais
regem o ambulatorio de especialidades nos seus relacionamentos.

Acolhimento e Cuidado com paciente (foco no cliente): compromisso de todos os
colaboradores do ambulatorio de especialidades, no sentido de oferecer atenoéo e bem-estar
ao paciente.

Exceléncia: Prestagao de servioos com alta qualidade.
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Confiabilidade: Seriedade nos compromissos assumidos, gerando credibilidade e
seguranga.

Inovagéo: Capacidade de ser pioneiro, agregando valor ao ambulatério de especialidade‘
ousando em criar soluooes que proporcionem modernizagéo a gestéo estratégica.

Responsabilidade Social: Gestéo do ambulatorio de especialidade compativel com o
desenvolvimento sustentével, respeitando e valorizando a sociedade‘

Espirito de Equipe: Somar os esforgos visando objetivo comum.

a ! A ' D
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2. Atendimentos Ambulatoriais

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

2.1 Consultas Médicas

As consultas médicas séo distribuidas no sistema Cross (central de regulagao de
ofertas de servigo de sal'Jde) como primeiras consultas, interconsultas e consultas
subsequentes. A primeira consulta é a visita inicial do cliente encaminhado pela rede/UBS —
unidades basicas de saL'Jde a0 ambulatério através de um encaminhamento e agendamento
pelo central de regulagao de ofertas de servigos de saL'Jde (CROSS) para uma determinada
especialidade médica, as interconsultas caracteriza por solicitagao de consulta para outra
especialidade, com pedido gerado pelo ambulatério e as consultas subsequentes (retorno)
sao todas consultas com seguimento ambulatorial As especialidades disponlveis para
agendamentos da nossa unidade:

Alergologia - Imunologia
Anestesiologia
Cardiologia
Cirurgia Geral
Cirurgia Vascular
Dermatologia
Endocrinologia
Endocrinologia lnfantil
Gastroenterologia
Ginecologia
lnfectologia
Mastologia
Nefrologia
Neurologia
Neurologia Infantil
Obstetricia (Alto Risco)
Oftalmologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia\

\
\
\
\
\
’
\
\
\
\
\
\
'
\
\
'
\
’
\
\
\
\
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Pneumologia
Pneumologia Infantil
Proctologia
Reumatologia
Urologia\

\
\
\
'
\

2.2 Cirurgias Ambulatoriais
As Cirurgias ambulatérias ou pequenas Cirurgias sao classificadas como cirurgia maior

ambulatorial (CMA) e cirurgia menor ambulatorial (cma), as quais nao necessitam de
internagao hospitalar, sendo a estadia do paciente limitada ao tempo do procedimento,
podendo ser realizada com anestesia local ou sedagao monitorada. As especialidades
contempladas sao:

Cirurgia Geral
Cirurgia Vascular
Dermatologia
Ginecologia
Ortopedia
Oftalmologia
Urologia
Mastologia
Proctologiax

x
x
x
x
x
x
x
x

2.3 Consultas Nao Médicas

O Ambulatério disponibiliza consultas nao médicas que auxiliam os diagnésticos e as
tratamentos, como:

Enfermagem
Farmacéutico
FonoaudiOloga
Nutricionista
Psicologia
Serviqo Social\

’
\
\
\
\
\
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2.4 Diagnéstico
Na intenoao de agilizar a resolutividade do diagnostico, o AME oferece aos seus usuarlos

diversos exames que auxiliam os médioos com exatidéop Alguns exames complementares e
procedimentos cirL'Jrgicos para tratamento e fins de diagnosticos sao:

Audiometria
Exame realizado pelo fonoaudidlogo para detectar a perda auditivagr
através de um audiograma, alem do reconhecimento de fala.

Biépsia de Préstata

exame feito quando o valor de PSA, no exame de sangue, esta alto ou l
quando séo enoontradas alteraooes no seu tamanho ou forma, durante l
o toque retal. sendo definitivo para despislar ou confirmar um
diagndstico de cancer da prOslata. l

Cistoscopia
procedimento realizado por meio de umficiisioscomoflqpe e'inSerido
através da abertura da uretra e injeta soro fisiolOgico para expandir a
bexiga e Visualizar 0 interior do Orgao‘ ‘

l

l

Colonoscopia

Colposcopia

exame endoscOpico do reto. c0lon (maior poroao do intestino grosso) e
do ileo terminal com a finalidade de auxiliar no diagnOstlco de algumas
doenoas.

exame realizado na mulher por meio de um colposcOpio. para
‘ visualizar diretamente a vulva, a vagina e principalmente o colo do
‘, Utero.

Densitometria Ossea

l

l
l
l

l
Exame nao-invasivo, realizado alravés de um aparelho especial de Raio ‘
X, chamado densitémetrov Através de imagens da coluna, femur e bacia. ‘
consegue medir a densidade mineral Ossea e permlte o diagndstico da }
Osteoporose. }

Ecocardiografica Transtoracica

Eletrocardiograma

Exame realizado através de um eletrocardlo§rafrofpor nqeiorde 7

Exame de ultrassom que avalia o funcionamento do coraoaor As ondas l
sonoras do ooraoao sao captadas pelo dispositivo e transformadas em l
lmagens que permitem anallsar todas as caracteristioas do coraoéo, l

l
l

l
eletrodos instalados no punho, tornozelo e tOrax do paciente, permits a
avaliagao eletrlca da atividade cardiaca e da sua conduoao, registra l
em graficos que sao comparados com grafico padrao e que indicam.
assim, o estado de normalidade ou de alteragoes dos masculos e
nervos do coraoéo.

Eletroencefalograma Exame realizado através da colocaoao de eletrodos no couro l
cabeludo, com auxilio de uma pasta condutora. O exame ira anallsar a

www.santacasaandradina.com.br
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l atividade eletrica cerebral espontanea, captada atraves dos eletrodos,
para diagnosticar anormalidades dessa atividade,

exame que permite diagnosticar lesoes de neWoisieidoenoas dos 7
nervos e masculos, através de sensores adesivos e agulhas

Eletroneuromiografia introduzidas sobre alguns mUsculos e trajeto de nervos envia
pequenos estimulos elétricos, que permite diagnosticar lesoes de
nervos e doenoas dos nervos e masculos.

realizada por meio de um endoscOpio, é introduzido na boca, eséfago ‘
Endoscopia Digestiva ate chegar a0 estémago com a finalidade de obter imagens para

diagnéstico.

l exame realizado por meio de um espirometro que ira medir a ‘
. . uantidade de ar ue uma essoa é ca az de ins irar ou ex irar a

Espirometria q q . p ‘p p , p
; cada vez que ela resptra. o resultado e demonstrado atraves de

l

curvas, tabelas e graficos para serem analisadosr

exame realizado através de um urofluxometro eletrénico ligado a um
computador para avaliar por meio de graficos os fatores fisioIOQicos e
patolégicos envolvidos no armazenamento, transpone e esvaziamento
do trato urinario inferior que traduzem a continéncia urinaria.

Estudo Urodinémico

conjunto de exames e testes realizados a pedido do medico. em
Exame laboratorial laboratérios de analises Clinicas, visando um diagndstico ou l

confirmaoéo de uma patologia. i

A retirada de tumores de re’lo por via anal pode ser feita naquelas
Exciséo tumor anu—retal _ , ‘

lesoes alcanqavels pelo toque.

cirurgia combinada com laser que faz as incisoes e a ruptura da catarala
e a facoemulsificagao que remove a catarata e em seguida implanta uma i
lente intraocular atraves da incisao.

Facoemulsificaeéo cl implante de
lente intra-ocular dobrével

monitor porlatil que é instalado ao babie’hié alravés de eletrodosfparai a
registrar a atividade elétrica do coraqao e suas variaooes durante 24
horas, podendo detectar alteraoées que nao aparecem em um exame
de tempo limitado.

i Holter

Infiltraqao de substancias em
cavidade sinovial (articulagao,
bainha tendinosa)

A infiltraoao articular consiste na injeeao de medicamenlos dentro de
uma articulaoao

O
gun li’cENA
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Laringoscopia e
Nasofibrolaringoscopia

i lndicada para auxiliar no diagnOstico das alteraoées do nariz e da

garganta (faringe e Iaringe).
J

Ligadura Elastica de Hemorroidas

procedimento terapéutico. realizado através do retossigmidoscdpio que ‘

consiste em tracionar os plexos hemorroidarios para 0 interior do

apareIho, seguindo-se a aplicagao de uma banda ela’stica na hemorroida ‘

a tratar,
J

Mamografia

‘ Mapa

1 Nodulectomia
\
\r
f

PAAF de Mama

Exame radiologico realizado para avaliar possiveis alteraodes nas \

mamas, podendo ser elas benignas ou cancerigenas. Este exame er

importante para a detecoao precoce do cancer de mama, antes mesmo ‘

de ser identificado clinicamente por meio da paIpaoao‘ ‘

eqUipamento composto de um monitor 9 Vuma bragadeirai‘que séo‘
instalados em uma paciente para realizar o registro da pressao arterial

a cada 20 minutos durante o periodo de 24 horas. ‘

procedimento cirL'Jrgico de retiradar de nOdulo mamario, é bastarrte

simples. rapido, podendo ser realizado pe|a auréola da mama, ‘

Esse procedimento consiste na remooao de uma amostra de células j

do Iecido mamario suspeito para exame

PAAF de Tireoide

Postectomia

Exame para determinar se um nOdulo de fireoide é benigno ou

maligno. O que é uma informagao essencial para determinar o tipo de

tratamento que deve ser realizado a seguir. ;
i r

! procedimento cirUrgico para retirar o excesso de pele (prepurcio) que

reveste 3 parte de cima do pénis (glande)

Procedimentos Dermatologicos
e/ou Cirurgia Geral

sao pequenos procedimentos cirUrgicos realizados para a retriradadei”
i

pintas. nevos e outros. i

Procedimentos GinecoIégicos
é a retirada cirUrgica de uma amostra deriteoirdo suspeiio emisua i

arquitetura original‘ com o objetivo de submeté-la ao laboratorio de

anatomia patoIOQica

Pterigio
\ remogao cirUrgica do tecido fibrovascular crescido sobre a corniea do}
olho e a reconstruoao com transplante de conjuntiva.

\

Raio X

r
exame que Iibera ondas invisiveis de energia capaz de passar atrarxés

do corpo e as imagens radiogra’ficas séo gravadas em um computador ‘

ou em um filme, facilitando o diagnéstico médico.

messecgao de TL'mel do Carpo

l
procedimento cirUrgico que consiste em fazer um corte entre a palma da

} mac 9 o punho para liberar o nervo que esta a ser pressionado. ‘

J

\ gm [Nbioéflék
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exame de imagem, realizado por meio de um endoscdpio que observa

0 interior do canal analr reto, cOlon sigmoide e intestine grosso.‘ Retossigméidoscopia

V O teste cutaneo de alergia é um método "in vivo" que consiste em

detectar quais alérgenos (séo substancias de origem natural. ambiental ‘

ou alimentar que podem induzir a uma reaqao alérgica) que o individuo

é sensivel. ‘
Teste cuténeo e Patch Test

exame realizado para diagnéstico cardioldgico‘ através de uma esieira ‘

e eletrodos instalados no paciente é possivel observar o 1

componamento da frequéncia cardiaca e da pressao arterial durante ‘

‘ os estados de repouso e esforqo. ‘

detecta a frequéncia cardiaca do feto e Egontraqéés ufénnas. e 7

Tocardiografia através de um registro grafico o médico pode avaliar 0 bem estar r

materno-fetal.

Teste Ergométrico

Tratamento Esclerosante néo procedimento médico realizado para tratamento de vasos sanguineog

Estético de Varizes nos Membros dilatados ou malformacées, ou seja‘ varizes nos mais diversos

Inferiores tamanhos, com objetivo néo estético,
r

74 7 ,#a 777 77777 7‘

método de exame de imagem que utiliza ondas ultrassénicas que‘ 80 1

Ultrassonografia atravessarem os tecidos dos Orgaos. retornam em forma de ecos, ‘

fornecendo imagens instantaneas durante o procedimento. ‘

7 J

Ultrassonografia de Préstata exame realizado por meio da introdugao via retal de um transdutor“

Transretal endocavitario para avaliagéo da prdstata.

V vporrmeio de um urofluxémetro eletrénicor adaptado ad funil orufin‘}
assento e ligado a um computador avaliara a velocidade e a quantidade‘

de urina eliminada pelo paciente que sera demonstrado através der

graficos. 1
Urofluxometria

Edoeidimentdiénfirgico queannsiste no code de panerde cada unwiddsfl .
Vasectomia _ . a . _ .

canals deferentes, com a finahdade de estenlrzacao masculma,

L a a A
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2.5 Situagoes Financeiras
A demonstraoéo do fluxo de caixa do AME de Andradina apresentado no quadro 1

expoem o primeiro semestre e o segundo semestre referente ao ano de 2018

Quadro1: Fluxo de caixa

Demonstrativo do Fluxo de Caixa
1° Semestre :

Janeiro 3 Junho/2018 Julho é Dezembro/2018
2° Semestre:

SALDO DO ANO ANTERIOR -
2017 R$ 968.769,76

SALDO DO MES DE
JUNHOI2018 R$ 2.190.615,96

RECEITAS RECEITAS

Contrato de Gestéo / Convénio R$ 8.691.154.007

Receitas Financeiras R$ 25.68334

Contrato de Gestéo/
7Cooyénio

Receitas Financeifag

Outras Receitas R$ 5777,16 Outras Receitas7
TOTAL R$ 8.722.614,50 TOTAL

775922450
333403477

7.792.564,84 7

DESPESAS DESPESAS

Pessoal ( OLD”..- R$ 240151646 Pessoal (CLT)

Terceiros ( Servioos/
Locagéo/Equipamentos) R$ 7 4.658.328.87

Terceiros ( Servioos/
Locagéo/EquipamentosLfii RS

Materiai§7 _ R$ 252.72028 Materiais

Manutenoéo Predial R$ 0,0707 77 Manutenoéo Predi2737I7
Rs
RS

Jpvestimentos
Utilidade PUblica ( a'gua,
energia, telefone. gas)

R$

R$

29.979536

123743.94

7|nvestimentos jR3
Utilidade PUblica ( agua,
energia. telefone. 935) ;RS

Financeiras R$ 2.278224
Outras Despesas RS 32.68115

Fiaaflcflras
Outras Despesas RS

TRS

TOTAL R$ 77775700158130 IOJAL R$

27788.28g,“

7 57475350792 7
451590257 7

777 164098769

7299355

12500622
771236.75 7
5275103

91313257375777

SALDO FINAL ( SD Anterior +
Receitas - Despesas ) R$ 2.190.615,96

SALDO FINAL ( SD Anterior
+ Receitas - Despesas ) R$ 851.854,94

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestéo — SES/SF’

Guru‘s: on on 3.2....
Q T
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3. Produgéo Assistencial

O Contrato de Gestao do AME Andradina prevé as metas do ambulatdrio. contempla

as areas de produgao de Consulta Médica, atendimento nao médico, cirurgia ambulatorial,

servioo de apoio diagnéstico e terapéutico externo (SADT Externo).

A produoao assistencial, em suas dlversas linhas de contrataoao, esta demonstrada por

meio dos seguintes topicos: contrato, realizado e a variaoao percentual por categorias e

produoao no semestre.

3.1 Produgéo Assistencial - 1° Semestre

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

AME Andradina teve a produoao de 88,610/0 preconizado em contrato, tendo em vista que as

primeiras consultas ofertadas para rede nao foram aproveitadas pelos municipios‘

ocasionando ta| situagao, que pode ser observada, ainda, pelos indices de perda primaria e

absenteismo registrados por esta unidade, As interconsultas, por sua vez, atingiram 97,810/0

do contratado. E as consultas subsequentes cumpriram 95,650/0 do valor do contrato.

conforme consta do quadro 2.

Quadro 2: Contrato e as produgées realizadas em consultas médicas

Total

Consultas Médicas Cont. Real. %

Primeiras Consultas Rede 18.300 14.629 -20,06 l

lnterconsultas 7 V 2.100l 7 2.054 W" -2,1Ql
l ‘ , 77*.

Consultas Subsequentes 19.800‘ 18.938 ‘ -4,35 1
l l

Total 40.200 35.621 ) 41,39 l
Q

Fonte: Banco de dados WEB/ Gesl‘éo —SES/SP

‘ l ‘1 G
' ‘ 11.1 123250.15: ! M
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No que tange ao atendimento néo médico e aos procedimentos terapéuticos (sessoes),

03 volumes realizados foram de 104,71% do valor do contratado, em razao da neoessidade

de auxilio para avaliaoéo e diagnéstico, representada no quadro 3.

Quadro 3: Contrato e as producées realizadas em consultas néo médicas/

procedimentos terapéuticos

Total
Consultas N50 Médicas/

Procedimentos Terapéuticos Cont. Real. % j

Consultas N50 Médicas 7.800 7.914 1,46 ‘

, l
Procedimentos Terapéuticos (sessées) 2.100l 2.452

Total 9.900 10.366 4,5

Fonte.’ Banco de dados WEB/ Gestéo — SES/SP

Para 3 atividade de cirurgia ambulatorial, o AME apresentou uma produoéo maior que

o preconizado em contrato com 118,67%, devido a demanda interna, demostrada no quadro

4. Ressalte—se que neste periodo foi firmado o Termo de Rerratificaoao n. 02/2018 para a

realizaoao de 350 oirurgias de catarata.

Quadro 4: Contrato e as producées de atividades cirurgicas.

Total .

t J.
Atividades Cirfirgicas Cont. Real. % ‘

Cirurgias ambulatoriais CMA 1.650 2.090 3 26,67}
l I l ,

Wurgias ambulatoriais cma '1 1.200l 1.292l 7,6‘fi

Total 2.850 3.382 18,67 l

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

;;‘."I.;—.V.‘:;.:‘ .‘..‘..',:.“..r:;.: 3"U” [V ”(75 N J
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A atividade SADT Externo, que consiste nos exames ofertados a pacientes externos,

isto é, aqueles pacientes que foram encaminhados exclusivamente para realizagées de

exames pelos municipiosa Referidos exames obtiveram 98,06% das cotas ofertadas, pois o

vo|ume produzido é maior do que o contratado nos exames de diagnOstico de radiologia e

métodos diagnésticos em especialidades. Tais exames séo apontados pela nossa regiao

como exames de grande demanda reprimida e também estéo evidenciados os indices de

absenteismo, demostrada no quadro 5.

Quadro 5: Contrato e as produgées realizadas de exames SADT externo.

SADT Externo

Total \

Cont. Real. % J

FDiagnéstico em Laboratério Clinico

\ Diagnéstico por Afibmia Piglégicaiefli

‘Citopatolégica

[Diagnéstico por Radiologia

1
11.470} 1.611 ‘7 9,53}

Diagnéstico por Ultra—Sonografia

Diagnéstico porTomografia

17 17
1902“ 1711‘ 40,04

’1‘
0 O

Diagnéstico por Ressonéncia Magnética

Eagnéstico por Medicina Nuclear in Vivo

Diagndstico prdr Endoscépia

,1 ,

Métbdos Diagnésticos em Espiecialidadesr

‘ Diagnéstico e Procedimentos Esperciais em

iHemoterapia
\

Diagndstico por Radiologia litervenciagiéta ‘ O

H o oo o E" \1 U‘
1

9° 00

\jtal 5.202 5.101 -1,94

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

www.santacasaandradina.com.br
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3.2 Produgéo Assistencial - 2° Semestre

No 2° semestre, com relagao as consultas médicas, a unidade apresentou a

produtividade de 88,810/0 do valor do contratado. As primeiras oonsultas totalizaram 79,670/0,

devido ao absentelsmo e a perda primaria ofertada a rede. As interoonsultas totalizaram

103,800/o devido a demanda interna do ambulatdrio. As consultas subsequentes cumpriram

95,67% do valor do contrato, em razao do absentelsmo, conforme consta do quadro 6,

Quadro 6: Contrato e as produgoes realizadas em consultas médicas

Total k

Consultas Médicas Cont. Real. % ‘

lPrimeiras Consultas Rede x 18.300 14.580 -20,33l
l

mterconsultas l 2.100l 2.180l 3,81

‘Consultas Subsequentes ‘19.800l18.942[ —4,3 ‘

Total 40.200 35.702 -11,19 1

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

Quanto as consultas nao médicas e procedimentos terapéuticos, a produoao total foi

102,880/0. Referidas consultas atingiram valor superior ao contratado, qual seja, 106,410/0 em

razéo da necessidade do auxilio para avaliaoao e diagnéstico. No que diz respeito aos

procedimentos terapéuticos (sessoes), em razao do absentelsmo, obtiveram a produoao de

89,76%, que pode ser observado no quadro 7.

0
{Am INNbENi
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Quadro 7: Contrato e as produgoes realizadas em consultas nao

médicas/ procedimentos terapéuticos

Total
Consultas N50 Médicas/ Procedimentos

Terapéuticos Cont. Real. %

1Consultas N50 Médicas 1 7.800 ‘ 8.300 6,41 ‘

‘ Procedimentos Terapéuticos (sessoas) 2.100I 1.885 10,24

‘ Total 9.900 10.185 2,88

Fonfe: Banco de dados WEB/ Gesrao — SES/SP

As Cirurgias Maiores Ambulatoriais — CMA, neste segundo semestre, obtiveram uma

produgao maior do que o contratado, devido a demanda reprimida da unidade. Nessa

oportunidade, cumpre salientar que foi firmado o Termo de Retirratificagao n. 02/2018 ao

Contrato de Gestao, que determinou que fossem cumpridas 1.350 cirurgias maiores (CMA).

Na sequéncia, foi firmado o Termo de Retirratificagao n. 03/2018, denominado Projeto

Especial “Mutiréo de procedimentos cirUrg/cos de catarata" nos meses de outubro a

dezembro, segundo estratégias para ampliagao do acesso aos Procedimentos CirUrgicos

eletivos no ambito do Sistema Unico de Sande (SUS) definida pela Portaria MS—GM n° 2.895,

de 12 de setembro de 2018, que definiu uma produtividade de 750 cirurgias. Por fim‘ totalizou—

se 20100 cirurgias prevista no segundo semestre.

As atividades CirUrgicas Menores Ambulatoriais— cma do AME apresentaram uma

produgao 122,250/0 ao proposto no contrato em razao da demanda interna, conforme ilustrado

no quadro 8.

Quintana 50:31 d- M 1 1 ‘ : 1 \ , 1; 4 V , l ‘ - L’

[r L a < ”\f‘r‘ 1‘ '_,_ 3 [/1 .: l . ‘1‘ fl.“ ‘. , ,7 \‘ .‘ ,4 ‘1 ‘ . M , ' u
7

K . :L:}.]:J..*.:.}::LL;.: 1...‘..“..‘.....‘.1....4....... ---w-‘----« .. mm- Zulu-w-m ---- ::,...::.:.' ,'..‘.:.";:':.;.: ‘ SMJM INN/(7150M
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www.5antacasaandradina.com.br
16



Quadro 8: Contrato e as producées de atividades cirurgicas.

Atividades Cirl’xrgicas

Total

Cont. Real. %

Cirurgias ambulatoriais CMA 1.350 2.502 85,33 ‘

Cirurgias ambulatoriais cma 1.200 1.467 \ 22,25

Total 2.550 3.969 55,65

Fonte: Banco de dados WEB

Os exames SADT Externo alcangaram 92,040/0 do contrato,

/ Gestéo — SES/SP,

resultando no

aproveitamento das cotas, que acontece quando 0 volume produzido é maior que o contratado

nos exames de radiologia. Nas demais |inhas do contrato. notamos perda primaria e

absenteismo, demostrado no quadro 9.

W-Wsmumw
O

. w.
moan-aw-

www.5antacasaandradina.com.br
17



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

Total

SADT Externo Cont. Real. %

Diagnéstico em Laboratério Clinico 0: 0 0

Diagnéstico por Anatomia Patolégica e Citopatoldgica 0‘ 0 0}

\ 7‘
Diagnéstico por Radiologia 1.470 ‘ 1.619 1. 10,14 :

Diaghéstico por Ultra-Sonografiar H { 1.902 \ 1.655 ‘ 7 » 42,99“

Diagnéstico por Tbmografia

iDiagnéstico por Ressonéncia Magnética !Fj‘ " ’0 ’ ’ " (fl

‘Diagnéstico por Medicine Nuclear in7Vivo ‘ . 7 1

‘ 1
‘ Diagnéstico por Endoscopia 750 X 600 -20

Diagnéstico por Radiologia Intervencionista 0 0 0

Métodos Diagnésticos em Especialidades 1.080 914 ’ -15,37\

Diagnéstico e Procedimentos Especiais em Hemoterapia 0 0 0

Total 5.202 4.788 4,961

Fume; Banco de dados WEB/ Gestéo - SES/SP,

. I 1 u
WW33xua5-m

‘s-."c ' ' Am :1.‘ Lump ' 1.111.111 I 4:;
11-q

Lyfl'
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4. Atendimento Servigo de Atengéo ao Usuério - SAU

O Servigo de Atendimento ao Usuario — SAU é um canal de comunicaoéo entre o

cliente e a administraoéo do Ambulatdrio com a finalidade de acolher as manifestaooes como:

ddvidas, sugestoes, reclamagoes e elogios, bem como prestar esclarecimentos sobre os

atendimentos prestados pelo ambulatério‘

As manifestaooes séo consideradas de acordo com o assunto correspondente e, apos

anélise, sao enoaminhadas aos devidos setores para que sejam tomadas as providéncias

necessarias. Apés este processo, o SAU encaminha a devolutiva da manifestaoéo ao usuario.

Tem a funoéo de realizar pesquisas de satisfaoéo com o usuario do ambulatorio‘ a fim

de acolher a opiniéo do paciente referente ao atendimento prestado por esta unidade e buscar

a resolutividade dos casos neoessérios, informando os setores responsaveis. O grafico 1

apresenta queixas recebidas e resolvidas no ano de 2018 no setor da ouvidona na nossa

unidade.

Gréfico 1: Total de reclamagoes no setor SAU.

Atendimento Servigo de Atengéo a0 Usuério - SAU
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SAU 38 38

AME Andradina

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestéo — SES/SP.
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5. Colaboradores
Quem ouida 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 2018 referente rotatividade de funcionérios. servioos

terceirizados e nomero de funcionério que consta no setor recursos humanos — RH.

Gréfico 2: Média de funcionério do ano de 2018

Colaboradores
250 200
200

141
150

100An
o

20
18

59

50

N9T tal de NQT ta! de
N9Tota|de o 0

N9 N9 Funcionérios Profissionais Funcionérios

Admissoes Demissoes Prestadores (todos 05
“In de Servigos vinculos)

.Média 3 3 141 59 200

AME Andradina

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

Dessa forma a 0.8.8 - Santa Casa de Andradina constrOi seu time que one a

excelénoia e a qualidade no atendimento ao comprometimento, ao autooontrole. a

flexibilidade, a agilidade na tomada de deciséo, é integridade, é comunicaoéo efioaz 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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Valorizagéo e agradecimento ao colaborador com respeito ao seu trabalho realizado‘

promovendo mensalmente a confraternizagéo entre os aniversariantes. E urn momento em

que todos séo iguais e a relaoéo humana prevalece, pois na correria do dia-a-dia as vezes

nem um abrago temos tempo de dar em nosso colega de trabalho.

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 maes.

Como presente mae também levou para casa um kit (Salgado, mini bolo e suco).

A tradicional festa junina do AME de Andradina foi realizada no més junho de
2018, no qual foi organizada pelo CIH 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 anuaImente no segundo domingo de agosto no Brasil.

e o ame de Andradina realizou uma singela homenagem e presenteando com um kit de

barbear.

Em dezembro os colaboradores do Ambulatorio Médico de Especialidades se reuniram

em urn almogo para confraternizagéo de final de ano, com direito a Show com cantor da

cidade.
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6. Campanhas Preventivas e Palestras

As oampanhas preventivas do AME de Andradina objetivam proporcionar mais saude e

qualidade de Vida a seus clientes. Estas campanhas sao oferecidas a fim de detectar

problemas de saL'Jde de maneira antecipada, provendo informagao sobre tratamentos, agoes

educativas e aumentando as Chances de cura.

0 Centro Integrado de Humanizaoao (CIH) realizou a Semana da Saude. em razao das

datas: Dia Nacional de Mobilizaoao pela Promogao da SaL'Jde e Qualidade de Vida (06 de

abril); Dia Mundial da SaL'Jde (07 de abril); Dia Mundial do Combate ao cancer (08 de abril) e

Dia Nacional de Prevenoéo e Combate a Hipertensao Arterial (16 de abril), na qual realizamos

aoées voltadas para a prevenoao da sai'Jde. Com objetivo promover aooes educativas e

informativas, realizando orientagoes voltadas para a melhoria da qualidade de saUde da

populaoao e dos colaboradores, a fim de conscientiza—los sobre os benefioios que podem ser

adquiridos pelas mudanoas de habitos no cotidiano, como a alimentaoao e atividades fisicas,

a fim de levar a reflexao sobre a qualidade de Vida, em curto e longo prazo. Em conjunto com

toda a equipe de enfermagem, nutricionista, personal trainer e equipe medica foram realizadas

aooes dos dias 18 a 20 de abril de 2018, abordando atraves de palestras e panfletos os

seguintes temas:

Die 18. 19 e 20 — Hipertensao Arterial e Diabetes ~ Equipe de enfermagem.

Dia 19 - Oncologia — Dral Sandra Camargo de Barros

Die 19 — Alimentagao e qua/ldade de vida — Nutricionista Adriana Carini Castor Bonfim

Die 20 — Atividade fi'sica na prevengéo de doengas e seus denials benefi'cios — Personal Trainer Nadia Ferreirai

O envolvimento de todos os colaboradores neste projeto foi o diferencial, pois

distribuimos panfletos, esclarecendo sobre hipertensao arterial e diabetes, sua prevengao,

causas, complicagoes e o seu tratamentot
As palestras tiveram como pi'Jblico alvo os colaboradores do AME com o intuito de

informar e conscientizar sobre doengas da atualidade que muitas vezes séo causadas por

maus habitos alimentares e caréncia de atividades fisicas.

E em parceria com a Vigilancia Epidemiolégica do Municipio, o AME realizou no dia

10 de maio a vaoinaoao dos colaboradores da unidade. Parte da equipe de enfermagem foi

disponibilizada para realizar a imunizaoao dos colaboradores e terceiros que aderiram a

campanha. O objetivo da imunizaoao é reduzir as complicaooes. as internaooes e a

mortalidade decorrentes das infecooes pelo virus da influenza. na populaoao alvo para a

vacinagao. A influenza é uma doenga respiratona infecoiosa de origem viral, que pode levar

ao agravamento e ao Obito, especialmente nos individuos que apresentam condiooes de risco

para as complicaoées da infecoao.

No dia 17 de maio (Dia lnternacional contra a LGBTFOBIA) o ClH promoveu uma palestra

aos colaboradores. O objetivo e de capacitar o atendimento voltado ao pL’Jblico LGBT e
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quebrar os tabus e preconceitos em relaoéo a este pt’Jblico, além de proporcionar um espaoo

de respeito e acolhimento sem disoriminaoao dentro da area da sadde, seja voltado ao pL’Jblico

LGBT ou qualquer outro grupo social. E importante ressaltar que esta aoéo e informar sobre

os mais variados tipos de preconceitos contra as dlferentes orientaoées sexuais e identidades

de género, alem de promover a oonscientizaoao e a importancia da oriminalizaoao da

homofobia. O encontro aconteceu no dia 18/05/2018 com o psicologo Gustavo Henrique Dias

Sakata, sendo disponibilizada em dois horarios, para que fosse possivel a participaoao de

todos os colaboradores, sem alterar o fluxo de atendimento. A data foi escolhida foi em virtude

do dia 17 de maio, na qual se oomemora 0 Dia lnternacional de Luta Contra a Homofobia,

Bifobia e Transfobia, em que procuramos conscientizar os funoionarios em geral sobre a luta

contra a discriminaoéo dos homossexuais, transexuais e transgéneros. bem oomo promover

informaooes aceroa do tema e esolarecer a importancia de um atendimento igualitario e de

qualidade para qualquer pessoa que utilize o SUS. A palestra foi direoionada aos funoionarios

da unidade, principalmente aqueles que trabalham diretamente no atendimento ao pilico.

O setor de qualidade oom projeto Agosto Dourado, informagoes e palestra ministrada no

setor da gineoologia e para as colaboradoras e usuarios do AME; més da amamentagao

O mes ”Setembro Amarelo”, devido ao més ser voltado para a prevenoao do suicidio. O

assunto que ainda é delicado, enfrenta diversas difiouldades como a identificaoao de sinais e

busca por ajuda, devido os preoonceitos e falta de informaoao‘ Diante dessa realidade nosso

objetivo foi promover essa campanha e dispor desse momento para abordar e esclarecer

sobre a prevenoao do suicidio. O encontro aconteceu no dia 14/09/2018 com a palestrante

Danila Cordeiro Moretto Aranha, académica de psioologia e membro do CIH‘ sendo a palestra

disponibilizada em dois horarios, para que fosse possivel a participaoéo de todos os

colaboradores, sem alterar o fluxo de atendimento. A data esoolhida foi em virtude do dia 10

de setembro, que é oficialmente 0 Dia Mundial de Prevenoao do Suicidio, com o intuito de

conscientizar e prover interesse a aoao mundiais para evitar suicidios.

A campanha tem como objetivo de promover acesso ao diagnOstico precoce

do cancer de mama, o AME (Ambulatério Médico de Especialidades) Andradina realizou ate

0 final de outubro agendamento de mamografias sem neoessidade de pedido medioo, més

dedicado a conscientizagao e prevenoao da doenoa. Mulheres com mais de 40 anos ou com

historico familiar de cancer de mama (em parentes de primeiro grau) podem agendar o exame.

Como aoées educativas foram emltidos videos sobre cancer de mama, importancia da

mamografia e auto-exame.

www.5antacasaandradina.com.br
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O CIH do Ambulatério Médico de Especialidades de Andradina apoiou a campanha

‘ "2113:1313” ' ; ,devido ao més ser voltado para a prevenoao da AIDS e outras DST’s

O assunto enfrenta diversas dificuldades como a constataoéo do virus, tratamento e maneiras

pelas quais podem ser contraidas DST’s, devido os preconceitos e falta de informaoéo. Diante

dessa realidade o objetivo principal foi dispor para os oolaboradores esse momento para

esclareoer mais sobre o assunto. O encontro foi mediado pelo médico infectologista Dr, Delso

do Nascimento, sendo disponibilizada as 10 horas da manha no dia 12/12/2018 somente para

os colaboradores. A data escolhida foi em virtude do dia 10 de dezembro, que é oficialmente

0 Dia Mundial de Combate a AIDS, instituido pela Organizaoao Mundial de SaL'Jde (OMS)

como uma data simbélica de conscientizagao sobre a Aids. 0 encontro visa divulgar

informaooes sobre prevengao e incentivar a conscientizagéo sobre essa luta, bem como

promover um espaoo de reflexao para que os colaboradores se oonscientizem sobre a

importancia da prevengao
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7. Agoes Desenvolvidas

7.1 Compromisso com a Qualidade - CQH

A instituigao adotou como indicador o oompromisso com a qualidade — CQH tern oomo

objetivo contribuir para a melhoria continua da qualidade hospitalar e ambulatorial, estimular

a participaoao e a auto-avaliaoao, incentivar as mudanoas de atitudes, de compor‘tamentos,

através de processos educativos e trabalho coletivo. Principalmente 0 de grupos

multidisciplinares, no aprimoramento dos processos de atendimento.

7.2 Centro Integrado de Humanizagao - CIH

Os Centros Integrados de Humanizagao — CIH — constituidos nas Unidades de

Sande SES e diretamente vinculados a alta direoao das unidades tém como principal tarefa

disseminar o conceito e as praticas de humanizaoao considerando as diretrizes e 03

dispositivos da PNH e as linhas de aoao e indicadores da PEH. Contribui para a integraoéo

entre as diversas areas e servioos da unidade, e desta com os demais servioos de sua

referéncia, assim como promove a formulagao e implementaoao de plano de intervenoao

institucional de humanizaoéo. Propée—se que a elaboraoao do plano conte com ampla

par‘ticipaoéo de profissionais dos diversos setores e servioos através da Comissao de

Humanizaoao ou GTH e tenha oomo principais fontes de orientaoao para suas propostas de

aoao as necessidades dos usuarios e dos profissionais de saUde na execuoao dos processos

de trabalho. Sugere—se que os Centros Integrados de Humanizaoao contem com equipe

oomposta por profissionais com dedicaoéo exclusiva para as atividades de imp|ementaoao da

PEH, integrando ao seu funoionamento os servigos de escuta e atenoao ao usuario e aos

profissionais existentes nas unidades, aglutinando em urn L'Jnico nocleo a Comissao de

Humanizaoao ou GTH, o Servioo de Atenoao ao Usuario (SAU ou Conte Comigo), as

Pesquisas de Satisfaoao de Usuarios e de Profissionais e 03 programas de carater

humanizador desenvolvidos nas unidades. A Ouvidoria da unidade atua de forma cooperative

e integrada ao CIH.

Séo atribuigées dos CIH:
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- Potencializar as diretrizes e 03 dispositivos da PNH nas unidades de sadde:

ambiéncia, clinica ampliada, acolhimento, gestao participativa e cogestao, valorizaoao do

trabalhador e defesa dos direitos dos usuarios;

- Integrar as fungoes previstas para a Ouvidoria - como fonte de dados para formulaoao

de estratégia de intewengéo e espago de manifestaoéo e resposta ao usuario, Servioo de

Atenoao ao Usuario - SAU e Programa Conte Comigo, buscando aproveitar e potencializar as

qualidades desses servioos — Voz do usuario;

- Apoiar a implantaoao e/ou fortalecimento das Comissoes de Humanizaoao ou Grupos

de Trabalho de Humanizaoao;

- Promover espagos de participaoao e cuidado do profissional de saUde e implantar a

Pesquisa de Satisfaoao de Profissionais — Voz do profissional de sadde;

° Garantir que os servioos de escuta e atenoao ao usuario e ao profissional de sadde

funcionem como instrumentos de gestao para o planejamento de propostas instituoionais de

humanizaoao;

° Formular piano institucional de humanizaoao considerando as propostas e as linhas

de agao da PEH, orientado pela analise de informaoées expressas na voz do usuario e do

profissional, assim como nas informaoées Ievantadas junto as Comissoes de Humanizagao

ou GTH;

- Participar do fluxo interno de monitoramento, avaliaoao e planejamento dos

processos de atendimento aos usuarios e dos processos de capacitagao e desenvolvimento

dos profissionais de saL'Jde, considerando os indicadores previstos.
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8. Responsabilidade Socioambiental

O AME Andradina se preocupa com a preservaoao do meio Ambiente com a

preservagao e com o consumo consciente dos recursos naturais, por isso na frente do

ambulatério, em lugares de maior Circulaoéo de pessoas, também foram instaladas

Iixeiras para coleta seletiva,

O setor de qualidade durante o ano de 2018 realizou uma campanha de

reutilizaoao do papel sulfite “FAQA SEU PAPEL” busca o reaproveitamento do papel

sulfite utilizado em impressées visando 0 use moderado do papel tendo como metas

a economia e ajudar o meio ambiente. E o AME Andradina oumprindo com suas

responsabilidades ambientais. Foram instalados nos diversos setores caixas para o

armazenamento das folhas nao utilizadas para a execugao de outros trabalhos. O

papel sera recolhido semanalmente e encaminhado para serem transformados em

blocos de rascunhos. E para que a reutilizagao do sulfite possa acontecer, é

necessario preservar a integridade do papel e facilitar a realizagao deste projeto.

Assim melhorando os indices de reaproveitamento, presewagao da natureza, reduoéo

da poluigéo e contaminagéo do solo, economia de energia e preservagao do meio

ambiente.
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9. Concluséo

O AME Andradina vém adotando as seguintes agoes visando minimizar a perda primaria

e absentelsmo, o agendamento de consulta/exame é realizado pelo sistema CROSS, na onde

o paciente recebe um “torpedo” informando o agendamento, ainda realizamos ligaQOes‘ caso

seja impossivel contato telefénico com paciente, enviamos uma mensagem pelo WhatsApp

com antecedéncia, informando a data da consulta e preparos de exames.

Reunioes estabelecida pela DRS com os municlpios no auditério do AME para demostrar

os dados fornecido em relatonos da perda primaria e o absenteismo, das cotas ofenadas a

rede.

Na recepgao central do ambulatono tem um cartaz para conscientizar a populagao

atendida, para nao faltar nas consultas e/ou exames com a seguinte frase: “Faltar na

consulta e exame faz mal a saude (dos outros) ” e na lacuna que deixamos em branco

colocamos mensalmente a quantidade (numérica) de auséncia no Ultimo més e finaliza que a

“consulta e/ou exame de alguém que faltou, poderia salvar uma Vida".

Estamos orientando os paclentes através das ligaooes e descrito na filipeta que se preclsar

faltar, ligue e informe sobre a sua auséncia para que possa agendar outra pessoa na vaga.

assim evitamos o absenteismo na nossa unidade.

A respeito das campanhas e beneficios aos colaboradores. o AME tern um setor do ClH

juntamente com o setor qualidade responsavel para essas agoes, com a colaboraooes de

todos os gerentesl
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