
Organização Social de Saúde Santa Casa de Andradina   
 

RELATÓRIO ANUAL SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
'NO GERENCIAMENTO DA ENTIDADE PÚBLICA

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES “DR. OSCAR GURJÃO
COTRIM” — AME DE ARAÇATUBA - EXERCÍCIO 2019
(Contrato de Gestão — Processo Nº. 001/0500/000.025/2018)

Prezados Senhores.

Relatamos a seguir as atividades desenvolvidas no gerenciamento da entidadepública OSS Irmandade Santa Casa de Andradina - Ambulatório Médico de Especialidadesde Araçatuba no exercício de Janeiro à Dezembro de 2019.

1 Introdução

O AME de Araçatuba foi inaugurando no dia 06/07/2010 com a proposta de dar um
atendimento humanizado para o paciente do Sistema Único de Saúde - SUS tendo como
prioridade a realização de consultas em especialidades e exames de diagnóstico além da
orientação terapêutica aos pacientes de forma dinâmica e prática.

É administrado pela OSS (Organização Social de Saúde) Irmandade da Santa Casa
de Andradina desde janeiro de 2014, que também administra outros AMES no interior
paulista e Unidades de Reabilitação do Lucy Montoro.

A população total de sua área de abrangência é de 528.834 habitantes, sendo que
todos os usuários atendidos no AME de Araçatuba são referenciados pela rede de saúde
municipal de 28 municípios.

A área de abrangência é composta pelas seguintes Regiões de Saúde:

” Central do DRSIl - composta por 11 municípios, totalizando 278.351 habitantes. Os
municípios e suas respectivas populações são as seguintes: Araçatuba - 181.579
habitantes; Auriflama - 14.202 habitantes; Bento de Abreu- 2.674 habitantes; Bilac
- 7.048 habitantes; Guararapes - 30.597 habitantes, Guzolândia - 4.754 habitantes;
Nova Castilho - 1.125 habitantes; Nova Luzitânia - 3.441 habitantes; Rubiácea -
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2.729 habitantes; Santo Antônio do Aracanguá - 7.626 habitantes; Valparaíso -
22.576 habitantes.

Y Dos Consórcios do DRS Il — compostapor 17 municípios, totalizando 250.483
habitantes. Os municípios e suas respectivas populações são as seguintes: Alto
Alegre - 4.102 habitantes; Avanhandava - 11.310 habitantes; Barbosa - 6.593
habitantes; Birigui - 108.728 habitantes; Braúna - 5.021 habitantes; Brejo Alegre -
2.573 habitantes; Buritama - 15.418 habitantes; Clementina - 7.065 habitantes;
Coroados - 5.238 habitantes; Gabriel Monteiro - 2.708 habitantes; Glicério - 4.565
habitantes; Lourdes - 2.128 habitantes; Luiziânia - 5.030 habitantes; Penápolis -
58.510 habitantes; Piacatu - 5.287 habitantes; Santópolis do Aguapeí - 4.277
habitantes; Turiúba - 1.930 habitantes.

O Sistema de Agendamento do AME de Araçatuba é todo informatizado, e se dá
através do Sistema CROSS — Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde do
Governo do Estado de São Paulo — Secretaria da Saúde.

As cotas de atendimento são distribuídas para DRSIl de Araçatuba que repassa as
vagas aos municípios da área de abrangência do AME.

No momento do agendamento é impresso umafilipeta onde constam todos os dados
do agendamento, bem como a explicação sobre o preparo para os exames quando
necessário.

Além disso, o paciente recebe via celular uma mensagem de texto com a
confirmação do dia e horário de sua consulta e ou exame.

Primando pela qualidade do atendimento, o AME de Araçatuba possui um setor
especifico para o atendimento ao usuário, denominado S.A.U. — Serviço de Atendimento ao
Usuário, onde os pacientes podem registrar suas reclamações, seus elogios, e suas
sugestões, e onde também são feitas pesquisas que permitem a análise do grau de
satisfação dos pacientes, para que posteriormente possa se elaborar ações para
implantação de melhorias nas áreascitadas.
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O AME de Araçatuba conta também com Serviço Social para auxiliarem no
atendimento assistencial e no agendamento e/ou encaminhamento às referências de
examese cirurgias que não são realizadas nas dependências do AME.

2 RecursosFísicos e Humanos

A instalação do ambulatório se dá em um prédio com 2.717,22m?de área construída
que foi totalmente remodelado em dois andares para melhor atender os usuários, possuindo
uma entradaprincipal exclusiva para pacientes e outra lateral para os colaboradores.

Além de estar em conformidade com todas as exigências legais referentes à
acessibilidade do usuário, conforme mostrado na tabela “abaixo, possui um elevador que
transita entre o andar térreo e o primeiro andar, oferecendo aos pacientes uma melhor
comodidade de locomoção e acessibilidade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ACESSIBILIDADESEGUNDO NORMAS DA ABNT | AMBULATÓRIO
Rampasde acesso SIM

Elevadores com painel de teclas com linguagem braile SIM

Elevadores compatível para cadeira de rodas SIM
Largura de corredorese portas p/deslocamento e manobra
de cadeira de rodas SIM

Corrimão em corredores, escadas e rampas SIM

Banheiro adaptado SIM

Rotas acessíveis (acesso livre de barreiras) SIM

Linha guia (piso tátil-diferenciação da textura do piso) NÃO*

Sinalização de emergência visual, tátil e sonora SIM (VISUAL E SONORA)

Setas indicativas de direção a textos, figuras, relevos NÃO*

Mobiliário de recepção e atendimento adaptado à altura e
condição física de pessoas em cadeira de rodas SIM

Painel eletrônico p/ chamada SIM
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Alto falantes para chamada SIM

Pessoa capacitada em língua brasileira de sinal (LIBRA) SIM

Vagas para veículos destinadas a pessoas com deficiência SIM   *Ressaltamos que nestesitens ainda não estamos adequados segundo as Normas Técnicas
da ABNT (9050), mas oferecemos acessibilidade aos usuários através dos Orientadores de
Público que dão todo o apoio necessário para a circulação dos usuários dentro do
ambulatório. É assegurado a todo usuário com deficiência a presença de um acompanhante.

A área assistencial está distribuída da seguinte forma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE CONSULTORIOS QUANTIDADE
CLÍNICAS ESPECIALIZADAS 29
OUTROS CONSULTORIOS NÃO MÉDICOS 04
SALA DE PROCEDIMENTOS 3
SALA DE ENFERMAGEM(SERVICOS) 10
SALA DE PEQUENA CIRURGIA 1
SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICO 1

SALA DE EMERGENCIA 1
Serviço: Característica:

CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS PROPRIO
FARMÁCIA PROPRIO
LAVANDERIA TERCEIRIZADO
S.AM.E. OU S.P.P.(SERVIÇO DE PRONTUÁRIO DE

PACIENTE) PROPRIO    
Nas salas de clínicas especializadas que estão descritas acima, seis apresentam

espaçofísico e equipamentos suficientes para a realização de pequenos procedimentos, e

algumas dessas salas possuem banheiros conforme exigência da vigilância sanitária.

Possui área destinada a almoxarifado, farmácia de dispensação de medicamentos,

exames radiológicos (Raios X, densitometria e mamografia) e de Ressonância Magnética,
recepção com ampla área que acomoda aproximadamente 60 pacientes internos sentados,

e ampla área defisioterapia.
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A área destinada a Administração do AME de Araçatuba fica numa área restrita no
piso superior, e conta com uma copa, banheiros separados e uma sala para reuniões com
capacidade para 30 pessoas.

O capital humano do AME de Araçatuba é composto por uma média de 180
colaboradores (CLT) e 109 profissionais médicos vinculados através de contratos de
prestação de serviços.

3 Atendimento Assistencial

O AME de Araçatuba no exercício de 2019, atendeu a vinte e três especialidades
médicas: Alergologia, Anestesiologia, Cardiclogia, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular,
Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, Infectologia,
Mastologia, Nefrologia, Neurologia, Neurologia Infantil, Obstetrícia de Alto Risco,
Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Ortopedia, Pneumologia, Proctologia, Reumatologia e
Urologia e seis especialidades não médicas: Enfermeiro, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo,
Nutricionista, Psicólogo e Assistente Social. Apoiando o atendimento possuímos também um
Farmacêutico.

Realiza atividade cirúrgica denominada como Cirurgia Ambulatorial como
Cauterizações Químicas, Biopsia e Cauterizações Uterinas, Exérese de Tumor de Pele,
Postectomia, Biopsia guiada de Mama, Tiroide e próstata, Endométrio e Laringe, Criocirurgia
com Nitrogênio Liquido, Ligadura Elástica (Hemorroida), Eletrocoagulação Cutânea,
polipectomia (Endoscopia e Colonoscopia), Túnel do Carpo, Cirurgia de Catarata, Pterígio e
Calázio.

Disponibiliza de vários exames que podem ser requeridos por seu corpo clínico e
alguns são ofertados para serem requeridos pela rede referenciada.

Os exames são os seguintes:

 Mamografia Teste Alérgico
 Raios-X Ressonância Magnética    
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Ecocardiograma Biometria

Ultrassom Diversos, incluindo Doppler Teste ergométrico

Paquimetria BERA

Colonoscopia Conização

Endoscopia Estudo urodinâmico

Histeroscopia Audiometria

Nasofibroscopia Impedanciometria

Cistoscopia Retinografia

Cardiotoco Mapa

Colposcopia Holter

Eletrocardiograma Tonometria

Eletroencefalograma Espirometria

Densitometria Óssea Eletroneuromiografia

Emissões Otoacústicas Mapeamento de Retina    
Conta com equipamentos de diagnósticos de alta tecnologia, e busca sempre um

atendimento humanizado e de qualidade para que o paciente do SUS sinta-se valorizado,
exemplo disso é o Serviço de Mamografia prestado pelo AME de Araçatuba, que foi
aprovado no Programa Nacional de Qualidade em Mamografia (PNMQ), avaliado pelo
Instituto Nacional de Câncer (INCA)

O Programa Nacional de Qualidade em Mamografia (PNQM), é uma iniciativa do
Ministério da Saúde, com a participação do INCA, da ANVISA, das Vigilâncias
Sanitárias locais e do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) com

vistas a garantir a qualidade da mamografia em todos os serviços de mamografia do país.
As ações envolvem a verificação do cumprimento da legislação sanitária vigente, o controle
da dose, da qualidade da imagem e do laudo (interpretação da imagem radiológica).
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4 Gestão Estratégica

Com a finalidade de alcançar o volume de atividades pactuadas no contrato de
gestão junto a Secretaria Estadual de Saúde e oferecer atendimento ao usuário do SUS
com eficiência e qualidade o AME de Araçatuba adota práticas e objetivos que levam em
consideração os ambientes interno e externo do ambulatório.

4.1 Fortalecimentos com a Rede de Atenção à Saúde

São realizadas durante o ano reuniões periódicas com gestores de saúde dos
municípios atendidos sempre com a presença de representantes do Departamento Regional
de Saúde - DRS II de Araçatuba a fim de se discutir as necessidades da região atendida
pelo AME, como: absenteísmo, perda primária, demanda reprimida. Tais reuniões fazem-se
necessárias para o estreitamento e fortalecimento da rede de atenção à saúde que envolve
as secretarias municipais de saúde,o departamento regional de saúde e o AME.

4.2 Reduções Percentual de Absenteismo

Foi implantado o Serviço de Recall que consiste no contato telefônico com
antecedência de 48 horas com todos os pacientes que possuem retorno ou interconsulta
agendados pelo ambulatório. Dessa maneira, caso o paciente solicite cancelamento ou
desista de sua consulta, por qualquer motivo, sua vaga é rapidamente direcionada para
outro paciente na fila, diminuindo os índices de absenteísmo.

4.3 Controles de Infecção Ambulatorial

Serviço de Controle de Infecção Ambulatorial — realiza visitas técnicas e reuniões
mensais onde são implementadas ações que evitam infecções no ambiente ambulatorial e
cumprem as resoluções sanitárias vigentes, além da discussão e elaboração de propostas
para a melhoria do ambulatório.
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4.4 Núcleos de Segurança do Paciente

Segundo a RDC nº 36/2013, o Núcleo de Segurança do Paciente é “a instância do
serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à
segurança do paciente”, consistindo em um componente extremamente importante na busca
pela qualidade das atividades desenvolvidas nos serviços de saúde.

Todos os pacientes que vão ter atendimento no AME de Araçatuba são fotografados
e identificados por etiqueta na confirmação de sua presença. A foto pode ser visualizada
pelo médico no ato do atendimento pelo prontuário eletrônico do paciente, diminuindo assim
o risco de erros durante o atendimento.

4.5 Comissões de Sustentabilidade

Realizam reuniões periódicas onde são discutidas e propostas melhorias para
manutenção e acompanhamento das ações focadas no consumo consciente de energia
elétrica, de água e papel.

4.6 Centros Integrado de Humanização — CIH

Realizaram reuniões periódicas onde foram discutidas e propostas as seguintes
melhorias:

Y Elaboração do Plano Institucional de Humanização

Y Preenchimento e envio do formulário de humanização à SES

Y Adequação das ações de humanização, baseadas no Plano

Y Aprimoramento da parceria com o Serviço de Atendimento ao Usuário, a fim de

transformaras informações colhidas em ferramenta de gestão (dar voz ao

usuário)
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5.0 Produção Contratadas e Realizadas

No ano de 2019 o AME de Araçatuba teve como volume de atividades contratadas
junto a Secretaria de Estado da Saúde do Governo de São Paulo as seguintes quantidades
apresentadas abaixo:

 

 

 

 

   

AME ARAÇATUBA - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL
Ano de 2019

LINHAS DE CONTRATAÇÃO

|

CONTRATADO REALIZADO
CONSULTAS MÉDICAS 110.304 100.883

CONSULTAS NÃO MÉDICAS 19.992 22.035
CIRURGIA AMBULATORIAL 11.412 11.872

SADT EXTERNO 22.860 21.771  
 

6.0 Relatórios de Controle e Acompanhamento do Contrato de Gestão:

Todas as atividades desenvolvidas pelo AME de Araçatuba são realizadas em
sintonia com o Manual de Indicadores enviados anualmente pela Coordenadoria de Gestão
de Contratos de Serviços de Saúde - CGCSS, que analisa os relatórios de controle e
acompanhamento do Contrato de Gestão.

Entre esses relatórios podemoscitar:

. Perda Primaria — Consulta Médica

º Taxa de Absenteísmo — Consulta Médica

º Taxa de Cancelamento de Cirurgia

º Alta Global

. Comissão de Revisão de Prontuários

º Política de Humanização

º Qualidade na Informação
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e Inserção de dados (Gestão em Saúde)

* Alteração de dados (Gestão em Saúde)

e Entrega de Documentos

e Cancelamento/inserção de agendas (CROSS)

e Relatório Gestão x CROSS

e CEP Correto

* Acompanhamento de SADT Externo

* Acompanhamento Portal Financeiro do Gestor

* Acompanhamento para Cirurgia Maior Ambulatorial - C.M.A

e CCIH- Comissão de Controle de Infecção Hospital

* Monitoramento da Execução de Procedimentos Selecionados

7.0 RecursosFinanceiros

Organização Social da Saúio
“e

 

Os valores recebidos da Secretaria de Estado da Saúde do Governo de São Paulo no
exercício de 2019, somaram o montante de R$ 18.682.488,18 (Dezoito milhões seiscentos e
oitenta e dois mil quatrocentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos), sendo R$ 18.346.488,18
(Dezoito milhões trezentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e dezoito
centavos) para receita de custeio do T.R. 01/2019, R$ 300.000,00 ( Trezentos mil reais) para
receita de custeio de cirurgia de catarata do T.R. 02/2019 e R$ 36.000,00 ( Trinta e seis mil reais)
para custeio do Projeto Especial —

terapêutico externo — SADT EXTERNO 2019

 

 

 

 

 

 

 

       

Parcela Valor Valor Valor
T.R 01/2019 T.R 02/2019 T.R 03/2019

01/2019 R$ 1.435.496,06

02/2019 R$ 1.435.496,06

03/2019 R$ 1.435.496,06

04/2019 R$ 1.560,000,00

05/2019 R$ 1.560,000,00 R$ 100.000,00

06/2019 R$ 1.560,000,00 R$ 100.000,00

07/2019 R$ 1.560,000,00 R$ 100.000,00 R$ 12.000,00   
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“Corujão da Saúde” — Serviços de apoio diagnostico e
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08/2019 R$ 1.560,000,00 R$ 12.000,00
09/2019 R$ 1.560,000,00 R$ 12.000,00
10/2019 R$ 1.560,000,00

11/2019 R$ 1.560,000,00

12/2019 R$ 1.560,000,00

R$ 18.346.488,18 R$ 300.000,00 R$ 36.000,00

Total 18.682.488,18

8.0 Compras

As compras e contratações de serviços no exercício de 2019 foram realizadas com base no
REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE OBRASE SERVIÇOS da OSS Irmandade
da Santa Casa de Andradina.

9.0 Conclusão

De acordo com o descrito neste relatório, observa-se que a OSS Irmandade Santa Casa de
Andradina que gerencia o AME de Araçatuba tem evidenciado todos os esforços possíveis para
oferecer ao usuário do sistema um atendimento humanizado e de acordo com as normas e
prerrogativas regidas no Contrato de Gestão assinado com a Secretaria de Estado da Saúde do
Governo de São Paulo.

Cabe salientar também que as metas quantitativas foram avaliadas semestralmente, isto é,
de janeiro a junho e julho a dezembro de 2019 foram devidamente atingidas.

Araçatuba/SP, 13 de março de 2020.  
OSS Irmandade da Santa Casa de Andradina

Diretor Presidente
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