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(Inciso IX) - ,contrato de Gestão - processo Nº,SES-PRC-2021124573\ 

RELATÓRIO ANUAL SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GERENCIAMENTO 
DA ENTIDADE PÚBLICA 

AME DE PROMISSÃO - EXERC(CIO 2021 

Prezados Senhores. 

Em cumprimento do Inciso IX, da Instrução Normativa Nº. 02/2016, Capítulo li , Artigo 
117, da Área Estadual do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relataremos a seguir 
as atividades desenvolvidas no gerenciamento da entidade pública OSS Irmandade da 
Santa Casa de Andradina - Ambulatório Médico de Especialidades de Promissão no 
exercício de 2021. 

1. Introdução: 

O AME de Promissão foi inaugurando no dia 18/07/2011 com a proposta de dar um 
atendimento humanizado para o paciente SUS tendo como prioridade a realização de 
consultas em especialidades e exames de diagnóstico além da orientação terapêutica aos 
pacientes de forma rápida e dinâmica. 

O AME de Promissão tem seu atendimento 100% informatizado, 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. 

O AME de Promissão atende na sua área de atuação a 11 (Onze) municípios que 
são geridos pela DRS VI - Unidade de Bauru, sendo que 100% dos pacientes são 
referenciados pela rede de saúde dos municípios abrangentes. 

O Sistema de Agendamento do AME de Promissão é todo informatizado, e se dá 
através do Sistema CROSS desenvolvido e gerenciado pelo Governo do Estado de São 
Paulo. 

As cotas de atendimento são distribuídas para DRS VI de Bauru que repassa as 
vagas para os municípios de acordo com o índice e o contingente populacional. 

No momento do agendamento é impresso uma filipeta onde constam todos os dado 
do agendamento, bem como a explicação sobre o preparo para os exames quan o 
necessário. Além disso, dispomos na unidade do serviço de Call Center, que reali 
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ligações avisando a todos os pacientes desde primeira consulta externa, consulta 
subsequente, interconsultas, procedimentos e ou exames o horário de sua consulta assim 
como esclarecimentos de preparas e demais dúvidas dos pacientes, também via celular é 
enviada a todos 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 Promissão 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 áreas citadas. 

O AME de Promissão conta também com Serviço de Regulação para auxiliar no 
atendimento assistencial e no agendamento de exames e cirurgias que não são realizadas 
nas dependências do AME, sendo que na maioria desses casos o atendimento é feito 
através da rede referenciada onde AME de Promissão possui cotas para o agendamento de 
consultas, cirurgias, tratamentos, exames de alta complexidade, etc. 

Missão 

Prestar atendimento ambulatorial aos usuários SUS da região, com excelência, 
organização e humanização no atendimento na média complexidade, através de 
planejamento e programação de assistência médica para apoio diagnóstico. 

Visão 

Ser reconhecido regionalmente pela excelência na assistência e gestão de serviços 
de saúde, respeitando os princípios administrativos, técnicos, e legais, e que ao mesmo 
tempo satisfaçam as necessidades de nossos usuários com qualidade e compromisso 
sócio-ambiental. 

Valores 

• Excelência e qualidade no atendimento prestado; 
• Humanização; 
• Respeito aos Direitos Humanos; 
• Ética; 
• Eficiência; 
• Transparência; 
• Credibilidade; 
• Confiança. 
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2. Plano de Ação, Trabalho e Propostas: 

Entre as principais atividades que foram objeto de discussões, análises e 
estudos durante o ano de 2021 , podemos citar: 

• Realização/participação em grupo de trabalho CIR Uns e DRS, com analises de 

absenteísmo e perda primaria 

• Reuniões periódicas com as gerências e equipes a fim de promover a interlocução, 

participação e integração de toda a equipe, visando um atendimento integral e 

humanizado; 

• CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar). 

• Ampliação de produção atinentes aos corujões da Oftalmologia e Oncologia. 

• Matriciamento, realizada uma reunião via Webconferência com os membros da regulação 

e auxiliar administrativo do município de Uns, para dar feedback da melhora no trabalho 

proposto anteriormente e enfatizar a importância. Foi apresentado o plano de ação, 

gráficos e planilhas da perda primária e absenteísmo interno e externo para melhor 

entendimento de ambas as partes e assim traçar estratégias para diminuição dos 

números. 

• Realizado reuniões via Webcoferência com o município de Guaiçara, onde foi 

apresentado o projeto de Apoio Matricial e ideias para o desenvolvimento da linha de 

cuidado com o intuito de fortalecer o vínculo entre as equipes e esclarecer sobre os 

erros e a importância na avaliação de encaminhamento médico, foi apontado também à 

perda primária e absenteísmo externo do município, repassando estratégias para evitar 

faltas em consultas e exames. 

• Equipe de humanização, Foi realizada uma reunião com o assunto de "Planejamento 

estratégico para 2022", a fim de util izar metodologias e estratégias orientadas no sentido 

de criar situações concretas e/ou simuladas em que as competências em 

desenvolvimento sejam requeridas de forma ética, humanizada, exercitadas e avaliadas. 

3. Metas de Atendimento Assistencial de 2021 (outubro a dezembro): 

Para o ano de 2021, entre os meses de outubro a dezembro o AME de 
Promissão teve como meta para os atendimentos assistenciais junto a Secretaria de 
Estado da Saúde do Governo de São Paulo o quantitativo de 12.600 consultas médica 
2 . 1 O O consultas não médicas, 3 3 O cirurgias ambulatoriais maior (CMA), 630 cirur 
ambulatoriais menor (ema) e 6.000 exames externos (SADTS). 
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Para a realização da meta proposta foi pactuado como repasse mensal de verba de 
custeio o importe de R$ 873.613,62 (Oitocentos e setenta e três mil, seiscentos e treze 
reais e oitenta e dois centavos), a somatório dos valores a serem repassados em 2021 , foi 
estimado em R$ 2.620.840,86 (Dois milhões seiscentos e vinte mil oitocentos e quarenta 
reais e oitenta e seis centavos). 

Em 29 de Outubro de 2021 foi assinado o Termo Aditivo 01 /2021 do Contrato de 
Gestão sendo acrescentada a importância de R$ 155.400,00 (cento e cinquenta e cinco mil 
e quatrocentos reais), cujo repasse foi realizado nos meses de outubro à dezembro de 
2021 , valor de 51 .800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais) por mês, para a realização 
do Projeto Especial "Corujão da Saúde- oncologia." pelo Ame Promissão. 

Em 12 de novembro de 2021 foi assinado o Termo Aditivo 02/2021 do Contrato de 
Gestão sendo acrescentada a importância de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil 
reais), cujo repasse foi realizado nos meses de outubro à dezembro de 2021, valor de 
62.000,00 (sessenta e dois mil reais) por mês, para a realização do Projeto Especial 
"Corujão da Saúde- oftalmologia." pelo Ame Promissão. 

4. Relatórios de Controle e Acompanhamento do Contrato de Gestão: 

Todas as atividades desenvolvidas pelo AME de Promissão são realizadas em 
sintonia com as normas contidas no Contrato de Gestão, firmado com a Secretaria de 
Estado da Saúde do Governo de São Paulo, que mensalmente analisa os relatórios de 
controle e acompanhamento do Contrato de Gestão. 

No que diz respeito aos Indicadores, podemos destacar a Política de 
Humanização, que realiza periódicos treinamentos e capacitações aos funcionários do 
S.A.U. para a adequada utilização do site www.psat.saude.sp.gov.br, garantindo assim 
maior transparência e efetividade na resolução de possíveis problemas. 

5. Quantitativo do Quadro Funcional do Ame de Promissão: 

O AME de Promissão encerrou o mês de dezembro com 102 colaboradores, 
sendo O 8 profissionais da área de assistência não médica. 

No campo dos profissionais terceirizados possuímos: 4 1 médicos especialistas, 
05 Seguranças, somando 46 profissionais. 

6. Localização e Estrutura Física: 

O AME de Promissão está situado na Rua Arthur Franco, Nº. 215, Jardim Am ' ri 
na cidade de Promissão estado de São Paulo. 
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A instalação da unidade contém 2.244, 11 metros quadrados que foi totalmente 
remodelado, possuindo uma entrada principal exclusiva para pacientes e outra ao fundo para 
os colaboradores. 

O prédio do AME de Promissão é plano e arejado, oferecendo aos pacientes uma 
melhor comodidade de locomoção. Possui também ampla área externa, onde foram 
aplicados conceitos modernos de aproveitamento de espaço e ambiência, com foco na 
humanização dos atendimentos aos pacientes SUS. 

Estrutura Física da Parte Assistencial do AME de Promissão: 

INSTALAÇÃO 
-

Quantidade I Consultório 

Clínicas Especializadas 23 

Clínicas Indiferenciadas 3 

Outros Consultórios Não Médicos 6 

Sala de Cirurgia Ambulatorial 1 

Sala de Curativo 1 

Sala de Enfermagem (Serviços) 1 

Sala de Gesso 1 

Sala de Nebulização 1 

Sala de Pequena Cirurgia 1 

Sala de Repouso/Observação - Indiferenciado 1 

Central de Esterilização de Materiais Próprio 

Farmácia Próprio 

Lavanderia T erceirizado 

Nutrição e Dietética (S.N.D.) Próprio 

SAM.E. Ou S.P.P. (Serviço De Prontuário De Paciente) Próprio 

Serviço de Manutenção de Equipamentos Próprio 

Serviço Social Próprio 

O AME de Promissão possui também, voltado para área do atendimento 
assistencial, 04 (quatro) carrinhos de emergência situados em lugares estratégicos do 
prédio além de contar com o protocolo para atendimento emergencial. 

Vestiários masculinos e femininos para os colaboradores, sanitários masculinos e 
femininos para os pacientes, banheiros adaptados para portadores de deficiência física, 
macas e cadeiras de rodas. 

Possui área destinada a almoxarifado, farmácia de dispensação 
medicamentos, exames radiológicos (Raios X, densitometria e mamografia), rece 
com ampla área para acomodar pacientes internos sentados. 
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A área destinada a Administração do AME de Promissão fica numa área restrita e 
conta com banheiros separados e uma sala para reuniões com capacidade para 50 
pessoas. 

7. Atendimento Assistencial: 

No Exercício de 2021, entre os meses de outubro a dezembro o AME de Promissão 
atendeu 14 (quatorze) especialidades médicas (Quadro O 1) e 03 (três) especialidades 
não médicas (Quadro 2), conforme determina o Contrato de Gestão assinado com a 
Secretaria de Estado da Saúde do Governo de São Paulo. 

O AME de Promissão é capaz de realizar vários exames (Quadro 3) tanto requeridos 
pela rede referenciada como requeridos pelo corpo clinico do AME do Promissão. 

O AME de Promissão realiza os seguintes procedimentos: pequenas cirurgias (com 
anestesia local) como Cauterizações Químicas, Biopsia e Cauterizações Uterinas, Exérese 
de Tumor de Pele, Postectomia, Biopsia de Tiroide e próstata, Crio cirurgia com Nitrogênio 
Líquido, Polipectomia (Endoscopia e Colonoscopia), Cirurgia de Catarata, Pterígio e Yag 
Laser. 

Quadro 1 - Especialidades Médicas: 

Cardiologia Oftalmologia 

Cirurgia Vascular Ortopedia 

Dermatologia Otorrinolaringologia 

Endocrinologia Pneumologia 

Gastrenterologia Reumatologia 

Ginecologia Urologia 

Neurologia Mastologia 

Quadro 2 - Especialidades Não Médicas: 

Enfermagem 

Farmacêutico/Bioquímico 

Serviço Social 
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Quadro 3 • Exames de apoio diagnósticos externos: 

Audiometria Mamografia 

Colonoscopia MAPA 

Densitometria Nasofibroscopia 

Ecocardiograma Raio-x 

Eletrocardiograma Teste Ergométrico 

Eletroencefalograma Ultrassonografia 

Endoscopia Ultrassonografia Doppler 

Espirometria Urodinâmica 

Holter 

Quadro 4 - Cirurgias Ambulatoriais: 

Biopsia de Próstata Postectomia 

Cirurgia de Catarata Vasectomia 

Cistoscopia Cirurgia Ambulatorial (Plástica) 

Cirurgia Ambul. (Dermatologica) Polidocanol 

Cirurgia de Pterígio Paaf 

Yag Laser 

Ressalta-se que o AME de Promissão atende a 11 (onze) munic1p1os conforme 
descritos no Quadro 5, com contingente populacional de aproximadamente 191.886 mil 
habitantes. 

Quadro 5- Municípios Atendidos: 

Município População Município População 

Avanhandava 14.063 Uns 78.978 

Cafelândia 17.917 Pongaí 3.385 

Getulina 11.485 Promissão 41.211 

Guaiçara 12.416 Sabino 5.638 

Guaimbê 5.806 Uru 1.142 
C' 

Guarantã 6.685 Total 198.726 I 
Fonte: IBGE- População estimada em 2021 
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8. Atividades Desenvolvidas Pelo AME de Promissão em 2021: 

Com a finalidade de prestar os atendimentos acima descritos, a OSS Irmandade da 
Santa Casa Andradina, que gerencia o AME de Promissão, realiza a contratação de seus 
colaboradores através de recrutamento e seleção realizados pelo Setor de Recursos 
Humanos. E após a contratação todos os colaboradores passam por integração e 
treinamento com orientação quanto à humanização no trabalho prestado. Também realiza 
reuniões mensais com os colaboradores a fim de sanar dúvidas e discutir ideias de 
aprimoramento do trabalho. 

Também são realizadas durante o ano inúmeras reuniões com gestores de saúde 
dos municípios atendidos a fim de discutir as necessidades da região abrangida pelo AME 
de Promissão. 

Pesquisa de Clima Organizacional com intuito de promover qualidade no âmbito 
organizacional, posterior alcançar um nível mais elevado de satisfação e melhorias 
concretas na instituição. 

Semana SIPAT com foco em conscientizar os colaboradores sobre atos de 
segurança necessários para realização das atividades laborais. 

Capacitação de atendimento com o setor Call Center, a fim de estabelecer um script 
de ligação, com intuito de formalização do atendimento para que tenhamos um sistema que 
garanta uniformidade, rapidez, presteza e sobretudo qualidade no atendimento. 

9. Metas Contratadas e Realizadas: 

4º TRIMESTRE PE 2021 

No período de 01/10/2021 até 31/12/2021 foi contratado pela Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo - SES-SP o total de 1 2 . 6 O O consultas médicas, 2.100 
consultas não médicas, 330 cirurgias ambulatoriais maior (CMA), 630 cirurg ias 
ambulatoriais menor (ema), 6.000 exames externos (SADT). 

Neste mesmo período foi realizado o total de 11.546 consultas médicas (91,63% da 
meta estabelecida), 2.225 consultas não médicas (5,95% acima da meta estabelecida), 358 
cirurgia ambulatorial maior (CMA) (8,48% acima da meta estabelecida), 599 cirurgia 
ambulatorial menor (ema) (95,08% da meta estabelecida) e 5.848 exames externos 
(97,47% da meta estabelecida). 

Segue abaixo o quadro e o gráfico para análise das metas relativas aos meses de 
outubro a dezembro do ano de 2021 : 
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Quadro da Produção Assistencial: 

AME Promissão - Produção Assistencial 
~ .. .. .. .. . 

·- 4° trimestre de 2021 -

Linha de Contratação Contratado Realizado 

Consultas Médicas 12.600 11 .546 
Consultas Não Médicas 2.100 2.225 

Cirurgia Ambulatorial Maior - (CMA) 330 358 

Cirurgia Ambulatorial menor- (ema) 630 599 
SADT Externo 6.000 5.848 

9.1 - Corujão da Saúde 

9.1.1 - Projeto Especial "Corujão da Saúde - Oftalmologia" 

A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo disponibilizou recursos de oftalmologia 
através do Corujão da Saúde durante o período de outubro a dezembro/2021. Sendo assim, 
foram pactuadas 150 consultas médicas, 390 exames oftalmológicos (biometria ultrassônica -

monocular) e 150 cirurgias oftalmológicas (facoemulsificação com implante de lente intra-ocular 
dobrável). 

Neste mesmo período, foram realizadas 160 consultas médicas (6,67% acima da meta 
estabelecida), 404 exames em oftalmologia (biometria ultrassônica - monocular) ou seja, 3,59% 
acima da meta estabelecida e 150 cirurgias oftalmológicas (100% da meta estabelecida). 

AME Promissão - Projeto Especial "Corujão da Saúde - Oftalmologia" 

' 4° Trlmestre/2021 

Linha de Contratação Contratado Realizado 
Consultas médicas 150 160 

Exames oftalmológicos 390 404 

Cirurgias Oftalmológicas 150 150 

9.1.2 - Exames de Alta Suspeição - Oncologia 

A Resolução SS - 130, de 19-08-2021 : instituiu, no âmbito da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo - SES, a fase 7 do Corujão da Saúde para realização dos exames de 
diagnósticos voltados para o protocolo de alta suspeição em oncologia. 
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No período de outubro a dezembro/2021 foi contratado pela SES o total de 150 biópsia 
de pele/partes moles, 180 colonoscopia, 390 esofagogastroduodenoscopia, 21 O US próstata 
abdominal e 180 US Tireóide. 

Neste mesmo período foi realizado o total de 151 biópsia de pele/partes moles 
(0,67% acima da meta estabelecida), 181 colonoscopia (0,56% acima da meta 
estabelecida), 393 esofagogastroduodenoscopia (0,77% acima da meta estabelecida), 204 
US próstata abdominal (97,14% da meta estabelecida) e 150 US tireoide (83,33% da meta 
estabelecida). 

AME Promissão - Exames de Alta Suspeição - Oncologia 

4° Trimestre/2021 
Linha de Contratação Contratado Realizado 

Biópsia de pele/partes moles 150 151 
Colonoscopia 180 181 
Esofagogastroduodenoscopia 390 393 
US Próstata Abdominal 210 204 
US Tireoide 180 150 

ANUAL· 2021 

No período de 01 /01 /2021 até 31/12/2021 foi contratado pela Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo - SES-SP o total de 5 O . 4 O O consultas médicas, 8.400 
consultas não médicas, 1.320 cirurgia ambulatorial maior (CMA), 2.520 cirurg ia ambulatorial 
menor (ema), 24.000 exames externos (SADT). 

Neste mesmo período foi realizado o total de 46.826 consultas médicas (92,91 % da meta 
estabelecida), 8.664 consultas não médicas (3, 14% acima da meta estabelecida), 1.497 
cirurgia ambulatorial maior (CMA) (13,41% acima da meta estabelecida), 2.630 cirurgia 
ambulatorial menor (ema) (4,37% acima da meta estabelecida) e 22.188 exames externos 
(92,45% da meta estabelecida). 

Segue abaixo o quadro e o gráfico para análise das metas relativas ao período de 
janeiro a dezembro do ano de 2021: 
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Quadro da Produção Assistencial: 

AME Promissão - Produção Asslstenclal 

Anual de 2021 

Linha de Contratação Contratado Realizado 

Consultas Médicas 50.400 46.826 

Consultas Não Médicas 8.400 8.664 

Cirurgia Ambulatorial Maior - (CMA) 1.320 1.497 

Cirurgia Ambulatorial menor- (ema) 2.520 2.630 

SADT Externo 24.000 22.188 

1 O. Recursos Recebidos Pelo AME de Promissão em 2021: 

Os valores recebidos da Secretaria de Estado da Saúde do Governo de São Paulo 
para o custeio da unidade gerenciada no período de Outubro a dezembro de 2021 
somaram o montante de R$ 2.962.240,86 (Dois milhões novecentos e sessenta e dois mil 
duzentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) conforme descrição abaixo: 

Parcela Data do Repasse Ordem Bancária Valor 

Outubro 06/10/2021 20210889009 873.613,62 
Outubro 21/10/2021 20210896160 51.800,00 

Novembro 05/11/2021 202108A0028 873.613,62 

Novembro 22/11/2021 202108A7388 124.000,00 

Novembro 22/11/2021 202108A7321 51 .800,00 

Dezembro 06/12/2021 20210881347 873.613,62 
Dezembro 20/12/2021 20210889992 51.800,00 
Dezembro 20/12/2021 202108C0060 62.000,00 

2.962.240,86 

11. Saldo Remanescente de 2.021: 

Em dezembro de 2020 houve uma sobra do recurso repassado para unidade 
gerenciada de R$ 241 .760,38 (Duzentos e quarenta e um mil setecentos e sessenta 
reais e trinta e oito centavos, saldo que foi aplicado no custeio do exercício de 
2021 . 

12. Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos: 

Durante o período de outubro a dezembro de 2021 o resultado das aplicações 
financeiras somou o valor total de R$ 8.608,61 (Oito mil seiscentos e oito reais e sessenta e 
um centavos). 
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13. Compras: 

As compras e contratações de serviços no exercício de 2021 foram realizadas com 
base no REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 
da OSS Irmandade da Santa Casa de Andradina. 

14. Conclusão: 

De acordo com o descrito neste relatório, observa-se que a OSS Irmandade Santa 
Casa de Andradina que gerencia do AME de Promissão 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 no exercício de 2021 , cujo período é objeto de análise 
deste relatório, as metas quantitativas e qualitativas foram devidamente atingidas em 
consonância ao Contrato de Gestão assinado com a Secretaria de Estado da Saúde do 
Governo de São Paulo. 

Promissão/SP, 01 de abril de 2022. 

I JUNIOR 

OSS Irmandade da anta asa de Andradina 

' Diretor Presidente 

AM.I I Ml_ 1AM-11 AMEIAM-'IAMI 111 ~~ J6~~çêo 1 ~~NAI POLICLÍNICA 
Andradina Femandópolis Araçatuba Promissão Botucatu ltapeva ""I Femandópolis ... ~A9-í ~ 1- =~~ 
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(Inciso IX) - ,contrato de Gestão - processo Nº, 0011osoo1000,02J1201s1 

RELATÓRIO ANUAL SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GERENCIAMENTO 
DA ENTIDADE PÚBLICA 

AME DE PROMISSÃO - EXERCfCIO 2021 

Prezados Senhores. 

Em cumprimento do Inciso IX, da Instrução Normativa Nº. 02/2016, Capítulo li , Artigo 
117, da Área Estadual do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relataremos a seguir 
as atividades desenvolvidas no gerenciamento da entidade pública OSS Irmandade da 
Santa Casa de Andradina - Ambulatório Médico de Especialidades de Promissão no 
exercício de 2021 . 

1. Introdução: 

O AME de Promissão foi inaugurando no dia 18/07/201 1 com a proposta de dar um 
atendimento humanizado para o paciente SUS tendo como prioridade a realização de 
consultas em especialidades e exames de diagnóstico além da orientação terapêutica aos 
pacientes de forma rápida e dinâmica. 

O AME de Promissão tem seu atendimento 100% informatizado, 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. 

O AME de Promissão atende na sua área de atuação a 11 (Onze) municípios que 
são geridos pela DRS VI - Unidade de Bauru, sendo que 100% dos pacientes são 
referenciados pela rede de saúde dos municípios abrangentes. 

O Sistema de Agendamento do AME de Promissão é todo informatizado, e se dá 
através do Sistema CROSS desenvolvido e gerenciado pelo Governo do Estado de São 
Paulo. 

As cotas de atendimento são distribuídas para DRS VI de Bauru que repassa s 
vagas para os municípios de acordo com o índice e o contingente populacional. 
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No momento do agendamento é impresso uma filipeta onde constam todos os dados 
do agendamento, bem como a explicação sobre o preparo para os exames quando 
necessário. Além disso, dispomos na unidade do serviço de Call Center, que realiza 
ligações avisando a todos os pacientes desde primeira consulta externa, consulta 
subsequente, interconsultas, procedimentos e ou exames o horário de sua consulta assim 
como esclarecimentos de preparas e demais dúvidas dos pacientes, também via celular é 
enviada a todos 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 Promissão 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 áreas citadas. 

O AME de Promissão conta também com Serviço de Regulação para auxiliar no 
atendimento assistencial e no agendamento de exames e cirurgias que não são realizadas 
nas dependências do AME, sendo que na maioria desses casos o atendimento é feito 
através da rede referenciada onde AME de Promissão possui cotas para o agendamento de 
consultas, cirurgias, tratamentos, exames de alta complexidade, etc. 

Missão 

Prestar atendimento ambulatorial aos usuanos SUS da reg1ao, com excelência, 
organização e humanização no atendimento na média complexidade, através de 
planejamento e programação de assistência médica para apoio diagnóstico. 

Visão 

Ser reconhecido regionalmente pela excelência na assistência e gestão de serviços 
de saúde, respeitando os princípios administrativos, técnicos, e legais, e que ao mesmo 
tempo satisfaçam as necessidades de nossos usuários com qualidade e compromisso 
sócio-ambiental. 

Valores 

• Excelência e qualidade no atendimento prestado; 
• Humanização; 
• Respeito aos Direitos Humanos; 
• Ética; 
• Eficiência; 
• Transparência; 
• Credibilidade; 
• Confiança. 
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2. Plano de Ação, Trabalho e Propostas: 

Entre as principais atividades que foram objeto de discussões, análises e 
estudos durante o ano de 2021, podemos citar: 

• Realização/participação em grupo de trabalho CIR e DRS VI Bauru para abordar a 

demanda de exames de mamografia externas e criar estratégias para redução de 

absenteísmo e perda primaria. 

• Análise do absenteísmo e reuniões com os representantes dos municípios de nossa 

área de abrangência a fim de conscientizar sobre a parceria que devemos desenvolver 

com o intuito de diminuir as perdas primárias e o absenteísmo dos pacientes em 

consultas e exames. 

• Reuniões periódicas com as gerências e equipes a fim de promover a interlocução, 

participação e integração de toda a equipe, visando um atendimento integral e 

humanizado; 

• CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar). 

• Seguimento de todos os protocolos referente ao COVID-19. 

• Matriciamento visita no centro integrado de promissão, a fim de enfatizar a triagem a 

importância da triagem de cada paciente, tratamos de medicamentos alto custo solicitado 

pelos especialistas do AME, inicialmente, com o município de Promissão a realização 

prévia dos exames laboratoriais necessários para renovação dos medicamentos 

dispensados via LME. 

• Realizado reuniões juntamente com Matriciamento via web conferência com os secretários 

de saúde dos municípios de, Cafelândia, Pongai, Sabino e Uru para tratar de assuntos 

relacionados aos encaminhamentos médicos, demanda externa e interna e novas 

medidas para melhorar o fluxo de atendimento. 

• Reunião realizada com a Secretaria de Saúde de Lins, informados sobre o alto índice de 

absenteísmo dos pacientes do município de Lins em consultas especializadas e exames, 

que no momento da entrega do agendamento ao paciente, redobrem a orientação 

quanto à importância do paciente não faltar à consulta/exame agendado; salientando 

caso obtenha alguma eventualidade de não comparecer ao exame/consulta, a 

desistência seja informada em até 48 horas, a fim de que a vaga seja destinada ao 

atendimento de outro paciente. 

• Equipe de humanização, Capacitação da eqmpe para atendimento ao paciente com 

qualidade. 
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3. Metas de Atendimento Assistencial de 2021 üaneiro a setembro): 

Para o ano de 2021, entre os meses de janeiro a setembro o AME de 
Promissão teve como meta para os atendimentos assistenciais junto a Secretaria de 
Estado da Saúde do Governo de São Paulo o quantitativo de 37.800 consultas médicas, 
6. 3 O O consultas não médicas, 9 9 O cirurgias ambulatoriais maior (CMA), 1.890 
cirurgias ambulatoriais menor (ema) e 18.000 exames externos (SADTS). 

Para a realização da meta proposta foi pactuado como repasse mensal de verba de 
custeio o importe de R$ 909.536,00 (Novecentos e nove mil, quinhentos e trinta e seis 
reais), a somatório dos valores a serem repassados em 2021, foi estimado em R$ 
8.185.824,00 (Oito milhões centro e oitenta e cinco mil oitocentos e vinte quatro). 

4. Relatórios de Controle e Acompanhamento do Contrato de Gestão: 

Todas as atividades desenvolvidas pelo AME de Promissão são realizadas em 
sintonia com as normas contidas no Contrato de Gestão, firmado com a Secretaria de 
Estado da Saúde do Governo de São Paulo, que mensalmente analisa os relatórios de 
controle e acompanhamento do Contrato de Gestão. 

No que diz respeito aos Indicadores, podemos destacar a Política de 
Humanização, que realiza periódicos treinamentos e capacitações aos funcionários do 
S.A.U. para a adequada utilização do site www.psat.saude.sp.gov.br, garantindo assim 
maior transparência e efetividade na resolução de possíveis problemas. 

5. Quantitativo do Quadro Funcional do Ame de Promissão: 

O AME de Promissão encerrou o mês de setembro com 96 colaboradores, sendo 
O 8 profissionais da área de assistência não médica. 

No campo dos profissionais terceirizados possuímos: 4 4 médicos especialistas, 
05 Seguranças, somando 49 profissionais. 

6. Localização e Estrutura Física: 

O AME de Promissão está situado na Rua Arthur Franco, Nº. 215, Jardim América 
na cidade de Promissão estado de São Paulo. 

A instalação da unidade contém 2.244, 11 metros quadrados que foi totalmente 
remodelado, possuindo uma entrada principal exclusiva para pacientes e outra ao fundo par 
os colaboradores. 
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O prédio do AME de Promissão é plano e arejado, oferecendo aos pacientes uma 
melhor comodidade de locomoção. Possui também ampla área externa, onde foram 
aplicados conceitos modernos de aproveitamento de espaço e ambiência, com foco na 
humanização dos atendimentos aos pacientes SUS. 

Estrutura Física da Parte Assistencial do AME de Promissão: 

., 

INSTALAÇÃO 
~ 

Quantidade I Consultório 

Clínicas Especializadas 23 

Clínicas Indiferenciadas 3 

Outros Consultórios Não Médicos 6 

Sala de Cirurgia Ambulatorial 1 

Sala de Curativo 1 

Sala de Enfermagem (Serviços) 1 

Sala de Gesso 1 

Sala de Nebulização 1 

Sala de Pequena Cirurgia 1 

Sala de Repouso/Observação - Indiferenciado 1 

Central de Esterilização de Materiais Próprio 

Farmácia Próprio 

Lavanderia Terceirizado 

Nutrição e Dietética (S.N.D.) Próprio 

SAM.E. Ou S.P.P. (Serviço De Prontuário De Paciente) Próprio 

Serviço de Manutenção de Equipamentos Próprio 

Serviço Social Próprio 

O AME de Promissão possui também, voltado para área do atendimento 
assistencial, 04 (quatro) carrinhos de emergência situados em lugares estratégicos do 
prédio além de contar com o protocolo para atendimento emergencial. 

Vestiários masculinos e femininos para os colaboradores, sanitários masculinos e 
femininos para os pacientes, banheiros adaptados para portadores de deficiência física, 
macas e cadeiras de rodas. 

Possui área destinada a almoxarifado, farmácia de dispensação de 
medicamentos, exames radiológicos (Raios X, densitometria e mamografia), recepção 
com ampla área para acomodar pacientes internos sentados. 

A área destinada a Administração do AME de Promissão fica numa área restrita 
conta com banheiros separados e uma sala para reuniões com capacidade para O 
pessoas. 
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7. Atendimento Assistencial: 

No Exercício de 2021 o AME de Promissão atendeu 14 (quatorze) especialidades 
médicas (Quadro O 1) e 03 (três) especialidades não médicas (Quadro 2), conforme 
determina o Contrato de Gestão assinado com a Secretaria de Estado da Saúde do 
Governo de São Paulo. 

O AME de Promissão é capaz de realizar vários exames (Quadro 3) tanto requeridos 
pela rede referenciada como requeridos pelo corpo clinico do AME do Promissão. 

O AME de Promissão realiza os seguintes procedimentos: pequenas cirurgias (com 
anestesia local) como Cauterizações Químicas, Biopsia e Cauterizações Uterinas, Exérese 
de Tumor de Pele, Postectomia, Biopsia de Tiroide e próstata, Crio cirurgia com Nitrogênio 
Líquido, Polipectomia (Endoscopia e Colonoscopia), Cirurgia de Catarata, Pterígio e Yag 
Laser. 

Quadro 1 - Especialidades Médicas: 

Cardiologia Oftalmologia 

Cirurgia Vascular Ortopedia 

Dermatologia Otorrinolaringologia 

Endocrinologia Pneumologia 

Gastrenterologia Reumatologia 

Ginecologia Urologia 

Neurologia Mastologia 

Quadro 2 - Especialidades Não Médicas: 

Enfermagem 

Farmacêutico/Bioquímico 

Serviço Social 



~2· s;::~:z:: 
,. de Andradina 

ocsoc 1940 

Quadro 3 - Exames de apoio diagnósticos externos: 

Audiometria Mamografia 

Colonoscopia MAPA 

Densitometria Nasofibroscopia 

Ecocardiograma Raio-x 

Eletrocardiograma Teste Ergométrico 

Eletroencefalograma Ultrassonografia 

Endoscopia Ultrassonografia Doppler 

Espirometria Urodinâmica 

Holter 

Quadro 4 - Cirurgias Ambulatoriais: 

Biopsia de Próstata Postectomia 

Cirurgia de Catarata Vasectomia 

Cistoscopia Cirurgia Ambulatorial (Plástica) 

Cirurgia Ambul. (Dermatologica) Polidocanol 

Cirurgia de Pterígio Paaf 

Yag Laser 

Ressalta-se que o AME de Promissão atende a 11 (onze) munic1p1os conforme 
descritos no Quadro 5, com contingente populacional de aproximadamente 191.886 mil 
habitantes. 

Quadro 5 - Municípios Atendidos: 

Município População Município População 

Avanhandava 14.063 Lins 78.978 

Cafelândia 17.917 Pongaí 3.385 

Getulina 11.485 Promissão 41 .211 

Guaiçara 12.416 Sabino 5.638 

Guaimbê 5.806 Uru 1.142 

Guarantã 6.685 Total 198.726 

Fonte: IBGE - População estimada em 2021 
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8. Atividades Desenvolvidas Pelo AME de Promissão em 2021: 

Com a finalidade de prestar os atendimentos acima descritos, a OSS Irmandade da 
Santa Casa Andradina, que gerencia o AME de Promissão, realiza a contratação de seus 
colaboradores através de recrutamento e seleção realizados pelo Setor de Recursos 
Humanos. E após a contratação todos os colaboradores passam por integração e 
treinamento com orientação quanto à humanização no trabalho prestado. Também realiza 
reuniões mensais com os colaboradores a fim de sanar dúvidas e discutir ideias de 
aprimoramento do trabalho. 

Também são realizadas durante o ano inúmeras reuniões com gestores de saúde 
dos municípios atendidos a fim de discutir as necessidades da região abrangida pelo AME 
de Promissão. 

Realizada reuniao com os profissionais cardiologistas do AME para orientação 
quanto à alta qualificada, absenteísmo, e fila de exames internos e os que são 
encaminhados para referência, com o intuito de diminuir a fila de espera, dando um 
diagnóstico mais rápido ao paciente. 

Reunião junto à equipe da regulação (assistente social) da unidade para discutirmos 
sobre o fluxo de agendamento e fila de espera, onde foi apontada a fila de espera e 
reavaliado os encaminhamentos destinados ao hospital de referencia 

Reunião com a farmacêutica da unidade para discussão do fluxo de receita e 
medicação de alto custo, que foi direcionada nova estratégia para melhoria dos pacientes e 
da unidade básica de saúde. 

Acompanhamento da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) 

9. Metas Contratadas e Realizadas: 

PRIMEIRO SEMESTRE PE 2021 

No período de 01 /01 /2021 até 30/06/2021 foi contratado pela Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo - SES-SP o total de 2 5. 2 O O consultas médicas, 4.200 
consultas não médicas, 660 cirurgias ambulatoriais maior (CMA), 1.260 cirurgias 
ambulatoriais menor (ema), 12.000 exames externos (SADT). 

Neste mesmo período foi realizado o total de 23.557 consultas médicas (93,48% da 
meta estabelecida), 4.340 consultas não médicas (3,33% acima da meta estabelecida), 756 
cirurgia ambulatorial maior (CMA) (14,55% acima da meta estabelecida), 1.377 cirurgia 
ambulatorial menor (ema) (9,29% acima da meta estabelecida) e 11.01 O exames externos 
(91,75% da meta estabelecida). 

Segue abaixo o quadro e o gráfico para análise das metas relativas aos meses e 
janeiro a junho do ano de 2021: 

AMEI AM_, ___ _I 1----' 1----'I ___ ,ft ~:~ jft. :e~ l 511~N111 POLICLÍ A\ 
Andradina Femandópolis Araçatuba Promissão Botucatu ltapeva ~, Femaooópoís ~,PariQuera-Açú ~ 1- 0ADESANJ!.~ 
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Quadro da Produção Assistencial: 

AME Promissão - Produção Assistencial 

Primeiro Semestre de 2021 
~ 

Linha de Contratação Contratado 

Consultas Médicas 25.200 

Consultas Não Médicas 4.200 

Cirurgia Ambulatorial Maior - (CMA) 660 

Cirurgia Ambulatorial menor - (ema) 1.260 

SADT Externo 12.000 

TERCEIRO TRIMESTRE 2021 

,,. - ~ -· ' -

Realizado 

23.557 

4.340 

756 

1.377 

11.010 

No período de 01/07/2021 até 30/09/2021 foi contratado pela Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo - SES~SP o total de 1 2 . 6 O O consultas médicas, 2.100 
consultas não médicas, 330 cirurgias ambulatoriais maior (CMA), 630 cirurgias 
ambulatoriais menor (ema), 6.000 exames externos (SADT). 

Neste mesmo período foi realizado o total de 11.723 consultas médicas (93,04% da meta 
estabelecida), 2.099 consultas não médicas (99,95% da meta estabelecida), 383 cirurgias 
ambulatoriais maior (CMA) (16,06% acima da meta estabelecida), 654 cirurgias 
ambulatoriais menor (ema) (3,81% acima da meta estabelecida) e 5.330 exames externos 
(88,83% da meta estabelecida). 

Segue abaixo o quadro e o gráfico para análise das metas relativas ao período de 
julho a setembro do ano de 2021 : 

Quadro da Produção Assistencial: 

AME Promissão - Produção Assistencial 

Terceiro trimestre de 2021 

Linha de Contratação Contratado Realizado 

Consultas Médicas 12.600 11 .723 

Consultas Não Médicas 2.100 2.099 

Cirurgia Ambulatorial Maior - (CMA) 330 383 

Cirurgia Ambulatorial menor- (ema) 630 654 

SADT Externo 6.000 5.330 
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Jane;ro a setembro -2021 

No período de 01 /01 /2021 até 30/09/2021 foi contratado pela Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo - SES-SP o total de 3 7. 8 O O consultas médicas, 6.300 
consultas não médicas, 990 cirurgias ambulatorial maior (CMA), 1.890 cirurgia ambulatorial 
menor (ema), 18.000 exames externos (SADT). 

Neste mesmo período foi realizado o total de 35.280 consultas médicas (93,33% da meta 
estabelecida), 6.439 consultas não médicas (2,21 % acima da meta estabelecida), 1.139 
cirurgia ambulatorial maior (CMA) (15,05% acima da meta estabelecida), 2.031 cirurgia 
ambulatorial menor (ema) (7,46% acima da meta estabelecida) e 16.340 exames externos 
(90, 78% da meta estabelecida). 

Segue abaixo o quadro e o gráfico para análise das metas relativas ao período de 
janeiro a setembro do ano de 2021 : 

Quadro da Produção Assistencial: 

AME Promissão - Produção Assistencial 
,. 

' ~ .. 
Janeiro a setembro de 2021 

Linha de Contratação Contratado Realizado 
Consultas Médicas 37.800 35.280 
Consultas Não Médicas 6.300 6.439 
Cirurgia Ambulatorial Maior - (CMA) 990 1.1 39 
Cirurgia Ambulatorial menor -(cma) 1.890 2.031 
SADT Externo 18.000 16.340 

1 O. Recursos Recebidos Pelo AME de Promissão em 2021: 

Os valores recebidos da Secretaria de Estado da Saúde do Governo de São Paulo 
para o custeio da unidade gerenciada no período de janeiro a setembro de 2021 somaram 
o montante de R$ 8.185.824,00 (Oito milhões centro e oitenta e cinco mil oitocentos e vinte 
quatro). conforme descrição abaixo: 

Parcela Data do Repasse Ordem Bancária Valor 

Janeiro 07/01/2021 20210800414 909.536,00 
Fevereiro 05/02/2021 20210809366 909.536,00 

Março 05/03/2021 20210815278 909.536,00 
Abril 07/04/2021 20210822792 909.536,00 
Maio 07/05/2021 20210831514 909.536,00 

Junho 07/06/2021 20210841008 909.536,00 
Julho 06/07/2021 20210852466 909.536,00 

Agosto 06/08/2021 20210864682 909.536,00 
Setembro 06/09/2021 20210876794 909.536,00 I 

8.185.824,00 

AIU A,a_l MI_ AMI Redtde Rede de _A_ 
POLICLÍl~CA Reabilitaçao Reabit&çêo IN~<,,€NA ' . ,. , a .1 Araçatuba I Promissão I Botucatu l ltapeva ' ' - ' ' - ' """-=.-- , , __ _ 
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11. Saldo Remanescente de 2.021: 

Em dezembro de 2020 houve uma sobra do recurso repassado para unidade 
gerenciada de R$ 241.760,38 (Duzentos e quarenta e um mil setecentos e sessenta 
reais e trinta e oito centavos), saldo que foi aplicado no custeio do exercício de 
2021. 

12. Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos: 

Durante o período de janeiro a setembro de 2021 o resultado das aplicações 
financeiras somou o valor total de R$ 5.786,85 (cinco mil setecentos e oitenta e seis reais e 
oitenta e cinco centavos). 

13. Compras: 

As compras e contratações de serviços no exercício de 2021 foram realizadas com 
base no REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 
da OSS Irmandade da Santa Casa de Andradina. 

14. Conclusão: 

De acordo com o descrito neste relatório, observa-se que a OSS Irmandade Santa 
Casa de Andradina que gerencia do AME de Promissão 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 no exercício de 2021 , cujo período é objeto de análise 
deste relatório, as metas quantitativas e qualitativas foram devidamente atingidas em 
consonância ao Contrato de Gestão assinado com a Secretaria de Estado da Saúde do 
Governo de São Paulo. 

Promissão/SP, 01 de abril de 2022. 

Diretor Presidente 
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