
c Organizacado Social de Saude Santa Casa de Andradina

(Inciso IX) -

(ContratodeGestao-

Proceso

N®,001/0500/000,023/2018)

RELATORIO ANUAL SOBREAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GERENCIAMENTO
DA ENTIDADEPUBLICA

AMEDE PROMISSAO - EXERCICIO 2019

INDICE

1. Introdugao

2. Plano de Agao, Trabalho e Propostas

3. Metas de AtendimentoAssistencial de 2019

4, Relatorios de Controle e Acompanhamentodo Contrato de Gestao

5. Quantitativo do Quadro Funcional do Amede Promissao

6. Localizagao e Estrutura Fisica

7. Atendimento Assistencial

8. Atividades Desenvolvidas pelo Ame de Promissao em 2019

9, Metas Contratadas e Realizadas

10. Recursos Recebidospelo Ame de Promissao em 2019

11. Saldo Remanescentede 2018

12. Receitas com Aplicagdes Financeiras dos Repasses Publicos

13. Compras

14. Conclusao

 

www.santacasaandradina.com.br

 



co Organizacao Social de Satide Santa Casa de Andradina

Prezados Senhores.

Em cumprimento doInciso IX, da Instrugaéo Normativa N°. 02/2016, Capitulo Il, Artigo
117, da Area Estadual do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo relataremos a seguir
as atividades desenvolvidas no gerenciamento da entidade ptiblica OSS Irmandade da
Santa Casa de Andradina - Ambulatério Médico de Especialidades de Promissao no
exercicio de 2019.

1. Introdugao:

O AMEde Promissdofoi inaugurando no dia 18/07/2011 com a Proposta de dar um
atendimento humanizado para o paciente SUS tendo como prioridade a realizagao de
consultas em especialidades e exames de diagndstico além da orientagao terapéutica aos
pacientes de forma rapida e dinamica.

O AME de Promisséo tem seu atendimento 100% informatizado, conta com
equipamentos de diagnésticos de alta tecnologia, e busca sempre um atendimento
humanizado e de qualidade para que o paciente do SUSsinta-se valorizado.

O AME dePromissao atende na sua area de atuag&o a 11 (Onze) municipios que
sao geridos pela DRS VI — Unidade de Bauru, sendo que 100% dos pacientes sao
referenciadospela rede de satide dos municipios abrangentes.

O Sistema de Agendamento do AME de Promissao é todo informatizado, e se da
através do Sistema CROSS desenvolvido e gerenciado pelo Governo do Estado de Sao
Paulo.

As cotas de atendimento saodistribuidas para DRS VI de Bauru que repassa as

vagas para os municipios de acordo com o indice e o contingente populacional.

No momento do agendamento é impresso uma fililpeta onde constam todos os dados

do agendamento, bem como a explicagao sobre o preparo para os exames quando

necessério. Além disso, dispomos na unidade do servigo de Call Center, que realiza

ligagdes avisando a todos os pacientes desde primeira consulta externa, consulta

subsequente, interconsultas, procedimentos e ou exames o horario de sua consulta assim

como esclarecimentos de preparos e demais dividas dos pacientes, também via celular é

enviada a todos uma mensagem de texto com a confirmagao do dia e horario de sua

consulta e ou exame.

Primando pela qualidade do atendimento, o AME de Promissao possui um setor

especifico para o atendimento ao usuario, denominado S.A.U. — Servigo de Atendimento

ao Usuario, onde os pacientes podem registrar suas reclamagdes, seus elogios, e suas

sugestées. e onde também sao feitas pesquisas que permitem a analise do grau de
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Satisfagao dos pacientes, para que posteriormente possa se elaborar acdes para
implantagao de melhorias nas areascitadas.

O AMEde Promissao conta também com Servigo de Regulagao para auxiliarem no
atendimento assistencial e no agendamento de exames e cirurgias que nao saorealizadas
nas dependéncias do AME, sendo que na maioria desses casos o atendimento

é

feito
através da rede referenciada onde AME de Promissao possui cotas para 0 agendamento de
consultas, cirurgias, tratamentos, examesde alta complexidade,etc.

Missao

Prestar atendimento ambulatorial aos usuarios SUS da regiao, com exceléncia,
organizagaéo e humanizagao no atendimento na média complexidade, através de
planejamento e programagaodeassisténcia médica para apoio diagnéstico.

Visao

Ser reconhecido regionalmente pela exceléncia na assisténcia e gestdo de servigos
de satide, respeitando osprincipios administrativos, técnicos, e legais, e que ao mesmo
tempo satisfagam as necessidades de nossos usuarios com qualidade e compromisso
sdécio-ambiental.

Valores

Exceléncia e qualidade no atendimento prestado;
Humanizagao;
Respeito aos Direitos Humanos;
Etica;
Eficiéncia;
Transparéncia;
Credibilidade;
Confianga.
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2. Plano de Agao,Trabalho e Propostas:

Entre as principais atividades que foram objeto de discussdes, andlises e

estudosdurante 0 ano de 2019, podemoscitar:

¢ Adequagao da quantidade de profissionais a fim de oferecer um servigo adequado as

necessidadesloca regionais;

¢ Realizacao/participagao em grupo de trabalho com a CGRLins, estabelecendofluxos e

rotinas para adequar a oferta a necessidade real dos municipios, otimizando os ¢

recursos.
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Analise do absenteismo e reunides internas com os representantes @ agendadores dos

municipios de nossa area de abrangéncia a fim de conscientizar sobre a parceria que

devemos desenvolver com

0

intuito de diminuir as perdas primarias e o absenteismo

dospacientes em consultas e exames.

° Reuniées periddicas com as geréncias e equipes a fim de promover a interlocugao,

Particilpagao e integragao de toda a equipe, visando um atendimento integral e

humanizado;

° Efetivagao da modernizagao na forma de se ter o registro médico em prontuario

eletrénico, devido a falta de estrutura fisica adequada pelo SAME — Servigo de

Atendimento Médico e Estatistica para a guarda dos prontuarios médicosfisicos que

seriam criados automaticamente a cada novo paciente com a implantagao da Certificagao

Digital.

¢ Reforma e reparo nas estruturas prediais, que sofreram desgaste natural, proporcionando

ambiente agradavel e seguro aosclientes e profissionais;

° CCIH (Comissao de Controle de Infecgdo Hospitalar).

¢ Realizagao de mutirao nos mesesdeabril &4 novembro de 2019 (exames de Ultrassom e

Endoscopia) e nos meses de maio, junho e julho de 2019 (Cirurgias de Catarata), a fim de

atender pacientes que estavam nafila de espera.

3. Metas de Atendimento Assistencial de 2019:

Para o ano de 2019 o AME de Promissdo teve como meta para os

atendimentos assistenciais junto a Secretaria de Estado da Satie do Governo de Sao

Paulo o quantitativo de 60.000 consultas médicas, 8.400 consultas nao médicas, 1.320
cirurgias ambulatoriais maior (CMA), 2.520 cirurgias ambulatoriais menor (cma) e 19.980

examesexternos (SADTS).

Ja mensalmente as metas estabelecidas foram de 5.000 consultas médicas,
700 consultas nao médicas, 110 cirurgias ambulatoriais maior (CMA), 210 cirurgias

ambulatoriais menor (cma) e 1.665 exames externos (SADTS).

Para a realizagao da meta proposta foi pactuado como repasse mensalde verba de

custeio 0 importe de R$ 960.675,48 (Novecentos e sessenta mil, seiscentos e setenta e

cinco reais e quarenta e oito centavos), de janeiro 4 marco houve uma supressdo

nessas parcelas de R$ 242.290,98 (Duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e

noventa reais e noventa e oito centavos), ficando o valor do repasse mensal da

subvengao de janeiro a marco o importe de R$ 879.911,82 (Oitocentos e setenta e nove
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mil, novecentos e onzereais e oitenta e dois centavos), as outras parcelas entre os meses

de abril & dezembro de 2019 o importe mensal foi de R$ 960.675,00 (Novecentos e

sessenta mil, seiscentos e setenta e cinco reais), havendo também nessas parcelas uma
supressao de R$ 4,32 (Quatro reais e trinta dois centavos), devido a alteragao no

Termo de Retirratificagao 01/2019 o somatdério dos valores a serem repassados em 2019,

foi estimado em R$ 11.285.810,46 (Onze milhdes, duzentos e oitenta e cinco mil,

oitocentos e dez reais e quarentaseis centavos).

Em 18 de abril de 2019 foi assinado o Termo Aditivo de Retirratificagao 02/2019 do

Contrato de Gestao sendo acrescentada a importancia de R$ 115.200,00 (cento e quinze

mil e duzentos reais), cujo repasse foi realizado nos meses de abril 4 setembro de 2019,

valor de 19.200 (dezenove mil e duzentos reais) por més, para a realizagao de 1.320

Ultrassonografia Geral e 240 Endoscopia Digestiva Alta realizado pelo Ame Promissao.

Em 03 de maio de 2019 foi assinado o Termo Aditivo de Retirratificag&o 03/2019 do

Contrato de Gestao sendo acrescentada a importancia de R$ 150.000,00 (cento e

cinquenta mil), cujo repasse foi realizado nos meses de maio a julho de 2019, valor de R$

50.000,00 (cinquenta mil reais) por més, para a realizagao de 150 Cirurgias de Catarata

realizado pelo Ame Promissao.

4. Relatorios de Controle e Acompanhamento do Contrato de Gestao:

Todas as atividades desenvolvidas pelo AME de Promissao sao realizadas em

sintonia com as normas contidas no Contrato de Gestdo, firmado com a Secretaria de

Estado da Satide do Governo de Sao Paulo, que mensalmente analisa os relatérios de

controle e acompanhamento do Contrato de Gestao.

No que diz respeito aos Indicadores, podemos destacar a Politica de

Humanizagao, que realiza periddicos treinamentos e capacitagdes aos funcionarios do

S.A.U. para a adequada utilizagao do site www.psat.saude.sp.gov.br, garantindo assim

maiortransparéncia e efetividade na resolugao de possiveis problemas.

5. Quantitativo do Quadro Funcional do Ame de Promissao:

O AME de Promissao encerrou o més de dezembro com 119 colaboradores,

sendo 1 1 profissionais da area de assisténcia nao médica.

No campo dos profissionais terceirizados possuimos: 52 médicos especialistas,
05 Segurangas, somando57profissionais.

6. Localizagao e Estrutura Fisica:

O AMEde Promissaoesta situado na Rua Arthur Franco, N°. 215, Jardim América
na cidade de Promissao estado de Sao Paulo.

acs | osuA| doNiles | Lok   
www.santacasaandradina.com.br



Gy Organizacdo Social de Saude Santa Casa de Andradina

A instalagéo da unidade contém 2.244,11 metros quadrados que foi totalmente

remodelado, possuindo umaentrada principal exclusiva para pacientes e outra ao fundo para
os colaboradores.

O prédio do AME de Promissao é plano e arejado, oferecendo aos pacientes uma

melhor comodidade de locomogao. Possui também ampla area externa, onde foram
aplicados conceitos modernos de aproveitamento de espago e ambiéncia, com foco na

humaniza¢ao dos atendimentos aos pacientes SUS.

Estrutura Fisica da Parte Assistencial do AME de Promissao:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALAGAO Quantidade / Consultério

Clinicas Especializadas 23

Clinicas Indiferenciadas

Outros Consultérios Nao Médicos

Sala de Cirurgia Ambulatorial 1

Sala de Curativo 1

Sala de Enfermagem (Servigos) 1

Sala de Gesso 1

Sala de Nebulizagao 1

Sala de Pequena Girurgia 1

Sala de Repouso/Observacao — Indiferenciado 1

Central de Esterilizagao de Materiais Prdprio

Farmacia Proprio

Lavanderia Terceirizado

Nutrigdo e Dietética (S.N.D.) Prdéprio

S.A.M.E.OuS.P.P. (Servigo De Prontudrio De Paciente) Préprio

Servicgo de Manutencao de Equipamentos Proprio

Servico Social Préprio   
 

O AME de Promissao possui também, voltado para area do atendimento

assistencial, 04 (quatro) carrinhos de emergéncia situados em lugares estratégicos do

prédio além de contar com o protocolo para atendimento emergencial.

Vestidrios masculinos e femininos para os colaboradores, sanitarios masculinos e

femininos para os pacientes, banheiros adaptados para portadores de deficiéncia fisica,

macase cadeiras de rodas. <
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Possui area destinada a almoxarifado, farmacia de dispensacao de

medicamentos, exames radioldgicos (Raios X, densitometria e mamografia), recepgao

com ampla area para acomodarpacientesinternos sentados.

A area destinada a Administragao do AME de Promissao fica numa area restrita e

conta com banheiros separados e uma sala para reunides com capacidade para 50

pessoas.

7. Atendimento Assistencial:

No Exercicio de 2019 o AME de Promissao atendeu 14 (quatorze) especialidades

médicas (Quadro 01) e 03 (trés) especialidades nao médicas (Quadro 2), conforme

determina o Contrato de Gestao assinado com a Secretaria de Estado da Satie do

Governo de Sao Paulo.

O AMEdePromissao é capaz de realizar varios exames (Quadro 3) tanto requeridos

pela rede referenciada como requeridospelo corpo clinico do AME do Promissao.

O AMEde Promissao realiza os seguintes procedimentos: pequenascirurgias (com

anestesia local) como Cauterizagdes Quimicas, Biopsia e Cauterizagdes Uterinas, Exérese

de Tumorde Pele, Postectomia, Biopsia de Tiroide e prostata, Crio cirurgia com Nitrogénio

Liquido, Polipectomia (Endoscopia e Colonoscopia), Cirurgia de Catarata e Pterigio, Foto

coagulagao a laser e Yag Laser.

Quadro 1 — Especialidades Médicas:

 

 

 

  
 

 

 

Cardiologia | Oftalmologia |

Cirurgia Vascular | Ortopedia |

Dermatologia Otorrinolaringologia

| Endocrinologia Pneumologia

| Gastroenterologia Reumatologia

| Ginecologia Urologia

| Neurologia Mastologia  
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Quadro 2 - Especialidades Nao Médicas:

 

Enfermagem
 

Farmacéutico/Bioquimico
 

 Servigo Social   
Quadro 3 - Examesde apoio diagnosticos externos:

 

 

 

 

 

Audiometria Mamografia
Cistoscopia MAPA

; Colonoscopia Nasofibroscopia
P Colposcopia Raio-x

Densitometria Retinogratia
 

Ecocardiograma Teste Ergométrico
 Eletrocardiograma Ultrassonografia
 Eletroencefalograma Ultrassonografia Doppler
 

Eletroneuromiografia Ultrassonografia Ocular
 Endoscopia Urodinamica
 

Espirometria
  Holter    

Quadro4 - Cirurgias Ambulatoriais:

 

Biopsia de Prostata Postectomia |
 

 

 

Cirurgia de Catarata Vasectomia |
Cirurgia Ambul. (Dermatologica) Cirurgia Ambulatorial (Plastica) |

Cirurgia de Pterigio Polidocanol |
  Yag Laser  Fotocoagulagao a lazer |
 

 

Ressalta-se que 0 AME de Promissdo atende a 11 (onze) municipios contorme
descritos no Quadro 3, com contingente populacional de aproximadamente 191.886 mil
habitantes.

d
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Quadro 5 - Municipios Atendidos:

 

 

 

 

 

 

  

Municipio Populagao Municipio Populacéo
Avanhandava 13.433 Lins 77.510
Cafelandia 17.689 Pongai 3.432
|Getulina | 11.370 Promissao 40.027

Guaigara 12,039 Sabino 5.564
Guaimbé 5.743 Uru 1.477
Guaranta 6.654 Total 194.638     Fonte: IBGE — Populagao estimada em 2019

8. Atividades Desenvolvidas Pelo AME de Promissao em 2019:

Coma finalidade de prestar os atendimentos acima descritos, a OSS Irmandade da
Santa Casa Andradina, que gerencia 0 AME de Promissao,realiza a contratagao de seuscolaboradores através de recrutamento e selegao realizados pelo Setor de Recursos
Humanos. E apdés a contratagao todos os colaboradores passam por integragdo e
treinamento com orientagao quanto a humanizagao no trabalho prestado. Também realiza
reunides mensais com os colaboradores a fim de sanar duvidas e discutir ideias de
aprimoramentodotrabalho.

Também saorealizadas durante o ano inumeras reunides com gestores de satide
dos municipios atendidos a fim de discutir as necessidades da regiao abrangida pelo AME
de Promissao.

Modificagéo do setor de pds consulta, envolvendo enfermagem com orientagdes
cirurgias internas e externas, farmacia nas orientagdes de processos de medicamentos
fornecidos pela SES/SPe Servigo Social com multi-informagées.

Alteragéo dos médulos de agendamento e atendimento médico, com capacitacdo
dosprofissionais, objetivando reparo de erros e obtengaode agilidade.

Plano de redugao de consumo de energia elétrica, Agua e impresso de documentos,
promovendo um treinamento de uso sustentavel de recursos.

Implantagéo e acompanhamento da Comissao de Controle de Infecgao Hospitalar
(CCIH).

eG | OWS |SAS | ekUn

 

Wwww.santacasaandradina.com.br

 



ay Organizagao Social de Satide Santa Casa de Andradina

9. Metas Contratadas e Realizadas:

PRIMEIRO

SEMESTRE

DE2019

No periodo de 01/01/2019 até 30/06/2019 foi contratado pela Secretaria de Estado
da Satide de Sao Paulo —- SES-SP o total de 30.000 consultas médicas, 4.200
consultas nao médicas, 660 cirurgias ambulatoriais maior (CMA), 1.260 cirurgias
ambulatoriais menor (cma), 9.990 exames externos (SADT).

Neste mesmoperiodofoi realizado o total de 28.582 consultas médicas (95,27% da
meta estabelecida), 4.420 consultas nado médicas (5,24% acima da meta estabelecida),
801 cirurgias ambulatoriais maior (CMA) (21,36% acima da meta estabelecida), 1.485
cirurgias ambulatoriais menor (cma) (17,86% acima da meta estabelecida) e 9.802 exames
externos (98,12% da meta estabelecida).

Segue abaixo o quadro e 0 grafico para analise das metasrelativas aos meses de
janeiro a junho do ano de 2019:

Quadro da ProdugaoAssistencial:

 

 

 

 

 

 

 

  

AMEPromissao— ProdugaoAssistencial

Primeiro Semestre de 2019

Linha de Contratagao Contratado Realizado
Consultas Médicas 30.000 28.582
Consultas Nao Médicas 4.200 4.420
Cirurgia Ambulatorial Maior — (CMA) 660 801
Cirurgia Ambulatorial menor — (cma) 1.260 1.485
SADTExterno 9.930 9.802   

ce

 
SEGUNDOSEMESTRE 2019

No periodo de 01/07/2019 até 31/12/2019 foi contratado pela Secretaria de Estado
da Satide de Sao Paulo —- SES-SP o total de 30.000 consultas médicas, 4.200
Consultas nao médicas, 660 cirurgias ambulatoriais maior (CMA), 1.260 cirurgias
ambulatoriais menor (cma), 9.990 exames externos (SADT).

Neste mesmoperiodofoi realizado o total de 29.656 consultas médicas (98,85% da meta
estabelecida), 4.136 consultas nao médicas (98,48% da meta estabelecida), 783 cirurgias
ambulatoriais maior (CMA) (18,64% acima da meta estabelecida), 1.555 cirurgias
ambulatoriais menor (cma) (23,41% acima da meta estabelecida) e 10.674 exames
externos (6,85% acima da meta estabelecida).

 

alle | ia |dea|Ak| ;
www.santacasaandradina.com.br

 



 

Segue abaixo o quadro eo
julho a dezembro do ano de 2019:

Quadro da ProdugaoAssistencial:

Organizacao Social de Satide Santa Casa de Andradina

grafico para analise das metasrelativas ao periodo de

 

AMEPromissao— ProdugaoAssistencial
 

 

 

 

  

 

     

Segundo Semestre de 2019

Linha de Contratagao Contratado Realizado
Consultas Médicas 30.000 29.656

Consultas Nao Médicas 4.200 4.136
| Cirurgia Ambulatorial Maior — (CMA) 660 783

Cirurgia Ambulatorial menor — (cma) 1.260 1.555,
[ SADTExterno 9.990 10.674   
10. Recursos Recebidos Pelo AME de Promissao em 2019:

Os valores recebidos da Secretaria de Estado da Satide do Governo de Sao Paulo
Para 0 custeio da unidade gerenciada no periodo de janeiro a dezembro de 2019 somaram
© montante de R$ 11.551.010,46 (Onze milhées, quinhentos e cinquenta e um mil, dez
reais e quarenta e seis centavos) conforme descrigao abaixo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Cae

    

Parcela Data do Repasse Ordem Bancaria Valor

Janeiro 07/01/2019 20190801112 879.911,82
Fevereiro 06/02/2019 20190B17698 879.911,82
Margo 07/03/2019 20190823914 879.911,82

; 05/04/2019 20190B31669 960.675,00
Abell 05/04/2019 20190840986 19.200,00

07/05/2019 20190842714 960.675,00
Maio 27/05/2019 20190853571 19.200,00

27/05/2019 20190807414 50.000,00
Junho 06/06/2019 20190858124 960.675,00

26/06/2019 20190B08563 50.000,00   
aie | Ale |avl |

  

jw
 

Wwww.santacasaandradina.com.br

| oaWali

 



 

Organizagao Social de Saude Santa Casa de Andradina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

26/06/2019 20190B67791 | 19.200,00
05/07/2019 20190870606 960.675,00

Julho 26/07/2019 20190810716 50.000,00
{ 26/07/2019 20190879894 19.200,00

Agoaie 06/08/2019 20190882424 960.675,00
27/08/2019 20190890399 19.200,00

Setembro 06/09/2019 20190B93975 960.675,00

26/09/2019 20190BA2324 19.200,00
Outubro 04/10/2019 20190BA5391 960.675,00
Novembro 06/11/2019 2019081107 960.675,00
Dezembro 06/12/2019 20190BD9661 960.675,00    

11.551.010,46

11. Saldo Remanescente de 2.018:

Em dezembro de 2018 houve uma sobra do recurso repassado para unidade
gerenciada de R$ 558.471,41 (quinhentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e
setenta e um reais e quarenta e um centavos), saldo que foi aplicado no custeio do
exercicio de 2019.

12. Receitas com Aplicagées Financeiras dos RepassesPublicos:

Durante o periodo de janeiro a dezembro de 2019 o resultado das aplicagdes
financeiras somou

o

valor total de R$ 13.104,43 (treze mil, cento e quatro reais e quarenta
e trés centavos).

13. Compras:

As comprase contratagdes de servigos no exercicio de 2019 foram realizadas com
base no REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS
da OSSIrmandade da Santa Casa de Andradina.

14. Conclusao:

De acordo com

o

descrito neste relatorio, observa-se que a OSSIrmandade Santa
Casa de Andradina que gerencia do AME de Promissao tem evidenciado todos os esforgos
Possiveis para oferecer ao usuario do sistema um atendimento humanizado e de acordo
com as normase prerrogativas regidas no Contrato de Gestao assinado com a Secretaria
de Estado da Satide do Governo de Sao Paulo.
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Cabesalientar também que noexercicio de 2019, cujo periodo € objeto de analise
deste relatério, as metas quantitativas e qualitativas foram devidamente atingidas em
consonancia ao Contrato de Gestdo assinado com a Secretaria de Estado da Satide do
Governo de Sao Paulo.

Promissao/SP,01 de abril de 2020.

( IV
Fabio Anténio Obici

OSS Irmandadeda Santa Casa de Andradina

Diretor Presidente
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