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1. Introdução 

 

O AME - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE FERNANDÓPOLIS foi criado 

através do Decreto Estadual n.º 55.995, de 06 de julho de 2010, sendo inaugurado em 19 de 

março de 2012. É referência para o atendimento de 13 (treze) municípios localizados em seu 

entorno, que são Estrela D’ Oeste, Fernandópolis, Guarani D’ Oeste, Indiaporã, Macedônia, 

Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Pedranópolis, Populina, São João das Duas Pontes, São 

João de Iracema e Turmalina. 

 

 

O AME trabalha de forma organizada e sincronizada com o DRS XV - Departamento Regional 

de Saúde de São José do Rio Preto, com uma logística baseada nos estudos de saúde e 

doença levantados na macrorregião. Tem como objetivo fazer diagnóstico e orientar 

tratamento aos pacientes que residem na microrregião de Fernandópolis nas especialidades 

de Cardiologia, Cirurgia Vascular, Dermatologia, Endocrinologia Adulto e Infantil, Nefrologia, 

Neurologia Adulto e Infantil, Oftalmologia, Ortopedia e Reumatologia. Na especialidade 

médica de Oftalmologia, o AME Fernandópolis atende também a população da microrregião 

de Votuporanga, que abrange a demanda de 17 municípios e 2 unidades (AME Votuporanga 

e Penitenciária de Riolândia).  

 

 

São realizados internamente para fins diagnósticos exames de análises clínicas, 

anatomopatologia, eletrocardiograma, monitoramento por aparelho de Holter, radiologia, 

ultrassonografia e exames oftalmológicos. O Ambulatório também oferece a realização de 

cirurgias oftalmológicas e dermatológicas, de pequeno e médio porte. 

 

 

O AME Fernandópolis é de grande importância para a região, servindo de referência para 

aproximadamente  300.000 mil habitantes que compreendem a microrregião de Fernandópolis 

e Votuporanga, segundo o SEADE 2021. 

 

 

Em 01 de julho de 2017 foi firmado parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a 

O.S.S. Irmandade da Santa Casa de Andradina através do Contrato de Gestão nº 

001.0500.000.017/2017, com prazo de 05 (cinco) anos, com o objeto de compartilhar a 
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operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no AME - 

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE FERNANDÓPOLIS “Dr. Osmar 

Almeida Luz” – AME FERNANDÓPOLIS. 

 

 

Dos objetivos: Gestão eficiente do Ambulatório Médico Especializado, para garantir a 

realização de consultas e exames em especialidades médicas, criando uma rede de 

referência, com alta resolutividade, atendendo as microrregiões de Fernandópolis e 

Votuporanga. 

 

 

1.1 O AME Fernandópolis possui o seguinte compromisso: 

 

 

 Missão: Proporcionar elevada qualidade nos serviços prestados, com práticas 

humanizadas, obtendo a satisfação e confiança de clientes e colaboradores. 

 

 

 Visão: Atingir a meta pactuada com a Secretaria Estadual de Saúde, utilizando de 

maneira coerente os recursos públicos, para oferecer um atendimento eficaz e 

satisfatório a todos os clientes. 

 

 

 Valores: Respeito, Responsabilidade Social, Humanização, Equidade no 

Atendimento, Comprometimento Ético, Sustentabilidade, Transparência e Trabalho 

em Equipe. 

 

 

 

2. Situação financeira 

 

A demonstração do fluxo de caixa do AME Fernandópolis apresentado no quadro 

abaixo expõem o primeiro e segundo semestres do exercício de 2020. 
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Demonstrativo do Fluxo de Caixa 
2020 

Janeiro a Dezembro 

Saldo do Mês Anterior 22.191,92 

RECEITAS - 

Contrato de Gestão / Convênio 5.216.064,00 

Receitas Financeiras 1.093,44 

Total 5.217.157,44 

DESPESAS - 

Pessoal (CLT) 2.254.134,35 

Terceiros (Serviços/Locação 
Equipamentos) 

2.709.366,71 

Materiais 139.118,78 

Investimentos 16.726,99 

Utilidade Pública (água, energia, 
telefone, gás) 

59.669,08 

Financeiras 4.929,48 

Outras despesas 9.679,81 

Ressarcimento por rateio 43.694,51 

Total 5.237.319,71 

(=) SALDO FINAL 2.029,65 

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestão – SES/SP 

 

3. Produção assistencial 

O Contrato de Gestão do AME Fernandópolis referente ao exercício de 2020 prevê as metas 

do ambulatório em 100% e contempla as seguintes áreas de produção: Consultas Médicas 

(Primeiras Consultas - Rede, Interconsultas, Consultas Subsequentes), Consultas Não 

Médicas, Atividade Cirúrgica e Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Externo (SADT 

Externo). 

3.1 Produção assistencial 1º semestre 2020 

As tabelas abaixo apresentam a produção contratada e realizada no 1º semestre de 2020: 

Consultas Médicas Contratado Realizado % 

Primeiras Consultas (Rede) 6000 4528 -24,53 

Interconsultas 1170 1804 54,19 

Consultas Subsequentes 9300 6995 -25,11 

Total 16470 13297 -19,27 

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestão – SES/SP 
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. 

Consultas Não Médicas Contratado Realizado % 

Consultas Não Médicas 1680 1657 -1,37 

Procedimentos Terapêuticos (sessões) 1320 1116 -15,45 

Total 3000 2773 -7,57 

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestão – SES/SP 

Atividade Cirúrgica Contratado Realizado % 

Cirurgias Ambulatoriais CMA 60 55 -8,33 

Total 60 55 -8,33 

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestão – SES/SP 

Atividade Cirúrgica Contratado Realizado % 

Cirurgias Ambulatoriais cma 1140 799 -29,91 

Total 1140 799 -29,91 

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestão – SES/SP 

SADT Externo Contratado Realizado % 

Diagnóstico por Radiologia 1200 901 -24,92 

Diagnóstico por Ultrassonografia 3150 2479 -21,30 

Métodos Diagnósticos em Especialidades 60 51 -15,00 

Total 4410 3431 -22,20 

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestão – SES/SP 

 

Nesse exercício, o não cumprimento das metas assistenciais deram-se em consequências da 

Pandemia Covid-19,  que intensificaram-se a partir dos mês de Março, tendo em vista as 

dispensas de pacientes pertencentes ao designado grupo de risco, procedimentos cirúrgicos 

dispensados, bem como o receio da população em geral, para comparecimento em ambientes 

de saúde e/ou com contato com outros indivíduos 

 

3.2 Produção assistencial 2º Semestre 2020 

 

A seguir, estão demonstrados nas tabelas, os resultados atingidos no 2º semestre de 2020: 
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Consultas Médicas Contratado Realizado % 

Primeiras Consultas (Rede) 5840 7519 28,75 

Interconsultas 1170 1388 18,63 

Consultas Subsequentes 9140 9649 5,57 

Total 16150 18556 14,90 

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestão – SES/SP 

Consultas Não Médicas Contratado Realizado % 

Consultas Não Médicas 1680 1784 6,19 

Procedimentos Terapêuticos (sessões) 1320 1343 1,74 

Total 3000 3127 4,23 

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestão – SES/SP 

Atividade Cirúrgica Contratado Realizado % 

Cirurgias Ambulatoriais CMA 60 61 1,67 

Total 60 61 1,67 

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestão – SES/SP 

Atividade Cirúrgica Contratado Realizado % 

Cirurgias Ambulatoriais cma 1300 1599 23,00 

Total 1300 1599 23,00 

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestão – SES/SP 

SADT Externo Contratado Realizado % 

Diagnóstico por Radiologia 1200 1031 -14,08 

Diagnóstico por Ultrassonografia 3150 4059 28,86 

Métodos Diagnósticos em Especialidades 60 34 -43,33 

Total 4410 5124 16,19 

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestão – SES/SP 

 

3.3 Produção assistencial anual 2020 

No segundo semestre de 2020, com a retomada gradual dos atendimentos de consultas e 

procedimentos cirúrgicos, bem como o fortalecimento dos teleatendimentos, as metas foram 

atingidas satisfatoriamente, de modo que o contratado anual tenha sido alcançado com êxito. 

Conforme tabelas abaixo: 
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Consultas Médicas Contratado Realizado % 

Primeiras Consultas (Rede) 11840 12047 1,75 

Interconsultas 2340 3192 36,41 

Consultas Subsequentes 18440 16614 -9,90 

Total 32620 31853 -2,35 

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestão – SES/SP 

Consultas Não Médicas Contratado Realizado % 

Consultas Não Médicas 3360 3441 2,41 

Procedimentos Terapêuticos (sessões) 2640 2459 -6,86 

Total 6000 5900 -1,67 

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestão – SES/SP 

Atividade Cirúrgica Contratado Realizado % 

Cirurgias Ambulatoriais CMA 120 116 3,33 

Total 120 116 3,33 

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestão – SES/SP 

Atividade Cirúrgica Contratado Realizado % 

Cirurgias Ambulatoriais cma 2440 2398 -1,72 

Total 2440 2398 -1,72 

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestão – SES/SP 

SADT Externo Contratado Realizado % 

Diagnóstico por Radiologia 2400 1932 -19,50 

Diagnóstico por Ultrassonografia 6300 6538 3,78 

Métodos Diagnósticos em Especialidades 120 85 -27,17 

Total 8820 8555 -3,00 

Fonte: Banco de dados WEB/ Gestão – SES/SP 

 

4. Controle absenteísmo 

A unidade, através do setor de PABX, comunica os usuários sobre os agendamentos com 10 

dias de antecedência, informando data, horário de chegada, preparo (se houver) e demais 

orientações necessárias para cada tipo de atendimento. E, ainda, com 2 dias de antecedência 

ocorre novo contato para os agendamentos internos, bem como para especialidades/exames 
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que apresentem alto índice de absenteísmo, também com orientações sobre o agendamento. 

Os usuários de agendamento externo que solicitam cancelamento, são orientados sobre 

remarcação na unidade de referência, já os usuários de agendamentos internos são 

transferidos para o setor de monitoramento, que avaliará o melhor procedimento de 

reagendamento e a utilização da vaga disponível para outro usuário em espera. Desse modo, 

oferecendo à população um serviço dinâmico e eficiente. 

5. Teleatendimento 

A Pandemia da Covid-19 modificou a realidade da população mundial e os meios para 

efetivação de assistências, de modo geral, tiveram que se adaptar, reinventando maneiras 

para atender de forma mais controlada e segura. No estado de São Paulo, a partir da 

resolução SS-98 de 01/07/2020, foram autorizados os atendimentos à distância, desde que 

cabíveis e com anuência do paciente. Para isso, o AME Fernandópolis estabeleceu um fluxo 

e uma equipe suporte para que o atendimento fosse efetivado. O setor de PABX identificava 

o paciente que optava por não vir presencialmente, esse era repassado para atendente 

devidamente treinada pra orientar sobre o funcionamento do atendimento, como horário e 

meio, seja via ligação telefônica ou chamada de vídeo via Whatsapp e demais orientações 

necessárias para a consulta. O profissional médico avaliava previamente o prontuário do 

paciente, de modo a classifica-lo se apto para teleatendimento. No dia da consulta, o contato 

era feito conforme o meio escolhido pelo paciente e a consulta devidamente sigilosa, entre 

médico, paciente e acompanhante, caso tivesse. Os documentos que tivessem necessidade 

de emissão, como RME-Relatório Médico de Encaminhamento, Relatório de alta e/ou 

receituários médicos, ficavam disponíveis para retirada no balcão de entrega de exames e 

encaminhamentos, podendo ser retirado pelo motorista do município dos pacientes, 

posteriormente entregues na UBS-Unidade Básica de Saúde de sua referência, ou por 

familiares daqueles residentes neste município. 

 

6. Serviço de Atenção ao Usuário – SAU 

 

O SAU é um espaço administrativo disponibilizado em todas as unidades de saúde, cuja 

missão é garantir os direitos dos usuários de serem ouvidos e terem suas demandas pessoais 

e coletivas consideradas e tratadas adequadamente, com base nos seus direitos 

constitucionais e legais, além de intermediar a relação entre gestores e usuários promovendo 

cidadania em saúde. Visa acolher o usuário, receber as manifestações (elogios, sugestões, 
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reclamações e informações) e trabalhar de forma imparcial no processo de escuta, realizando 

a mediação de situações emergenciais dentro da unidade, assegurando a preservação dos 

aspectos éticos, de privacidade e confidencialidade em todas as etapas do processamento 

das demandas. 

 

O AME Fernandópolis disponibiliza meios de recebimento das demandas através da caixa de 

registros, telefone, e-mail ou pessoalmente. Após o recebimento, as mesmas são 

classificadas de acordo com a informação registrada, analisadas e encaminhadas aos setores 

responsáveis para ciência e devolutiva. Nesse processo, o usuário é mantido informado sobre 

toda a tramitação de seu registro até a conclusão, quando recebe devolutiva da manifestação 

com as devidas providências tomadas. As demandas são inseridas no sistema Ouvidor-SES, 

disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, para monitoramento de 

manifestações da unidade. 

Abaixo, segue o quantitativo de queixas recebidas e resolvidas por semestre: 

1º SEMESTRE 2020 

Mês Queixas recebidas Queixas resolvidas 

Janeiro 0 0 

Fevereiro 0 0 

Março 0 0 

Abril 1 1 

Maio 0 0 

Junho 0 0 

Total 1 1 
 

2º SEMESTRE 2020 

Mês Queixas recebidas Queixas resolvidas 

Julho 1 1 

Agosto 0 0 

Setembro 0 0 

Outubro 1 1 

Novembro 1 1 

Dezembro 1 1 

Total 4 4 

 

7. Pesquisa de Satisfação - PSAT 
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Caracterizada como indicador de qualidade pela Secretaria Estadual de Saúde – SP, a 

pesquisa de satisfação integra o “item” de Humanização, tem a função de incentivar a 

utilização da análise de resultados da pesquisa de satisfação, garantindo assim, um 

retorno das questões apresentadas ao usuário. Os índices são monitorados mensal, 

trimestral e semestralmente pela SES-SP, identificando pontos de melhoria ou validando-

os. 

É realizada diariamente após o término da realização de consultas, exames ou cirurgias 

internas, por um membro do Grupo de Trabalho de Humanização – GTH, proporcionando 

ao entrevistado a oportunidade de avaliar o serviço prestado. Após o levantamento de 

dados, esses são discutidos pela(s) equipe(s) envolvidas(s) juntamente com a gerência 

administrativa. Tem por objetivo avaliar constantemente o grau de satisfação dos usuários 

pelo serviço de saúde oferecido na unidade e considerar as informações cabíveis a 

mudanças nos processos de trabalho, visando a qualidade da assistência. 

Em seguida, segue os dados obtidos no ano de 2020, por semestre: 

Escala Geral de Satisfação 1º semestre 2020 

Espaço Físico - Nota 99,3% 

Nota Recepção (equipe) 99,2% 

Nota Atendimento médico 99,3% 

Nota geral Atendimento enfermagem 99,3% 

Nota outros profissionais  99,6% 

Nota geral consulta  99,5% 

Nota geral cirurgia 99,4% 

Nota Exame 99,0% 

Nota Unidade de saúde 99,3% 

Índice Geral (Média dos índices) 99,3% 

 

Escala Geral de Satisfação 2º semestre 2020 

Espaço Físico - Nota 99,3% 

Nota Recepção (equipe) 99,3% 

Nota Atendimento médico 99,3% 
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Nota geral Atendimento enfermagem 99,3% 

Nota outros profissionais  100,0% 

Nota geral consulta  99,6% 

Nota geral cirurgia 99,3% 

Nota Exame 99,1% 

Nota Unidade de saúde 99,4% 

Índice Geral (Média dos índices) 99,4% 

 

8. Colaboradores 

O Ambulatório Médico de Especialidades de Fernandópolis compreende que o sucesso de 

uma instituição do seguimento da saúde se dá pela qualidade dos serviços oferecidos, pela 

humanização, trabalho em equipe com aptidão e colaboradores preparados e treinados. Para 

isso, é essencial assegurar a satisfação dos colaboradores, fazendo com que eles produzam 

mais e melhor suas atividades diárias, reduzindo a rotatividade, aumentando o engajamento 

da equipe pelas metas e objetivos da empresa, refletindo no bom clima organizacional, 

atraindo e retendo novos talentos. Além disso, um corpo de funcionários engajados contribui 

muito para a evolução da estrutura organizacional da instituição.  
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Dessa maneira, o AME prepara sua equipe para garantir um atendimento de qualidade e 

humanizado, destacando a confiabilidade e responsabilidade dos mesmos, tanto quanto 

autocontrole, autoconfiança, adaptabilidade às mudanças, honestidade e integridade ao 

desempenhar as atividades, comunicação clara e eficaz, e respeito perante aos usuários e 

demais membros da equipe. 

 

8.1 Valorização do colaborador 

 

A valorização do recurso humano dentro da unidade é de extrema importância para a qualidade 

do serviço prestado. Para isso, são realizadas ações que fomentam a motivação individual e 

coletiva. 

 

Em comemoração a função desempenhada de cada colaborador, durante o ano de 2020, foi 

oferecido um bombom com uma mensagem, com o objetivo de enfatizar a valorização do 

mesmo e do seu trabalho dentro do Ambulatório, despertando suas emoções e auto 

reconhecimento.  

 

Ação interna “AME Ler”, com o objetivo de estimular o hábito da leitura enquanto os usuários 

aguardam seu horário para consultas/exames ou procedimentos. Para unirmos forças, fizemos 

uma parceria com a biblioteca municipal de Fernandópolis, esta, situada em frente ao nosso 

ambulatório, para os fins de divulgar o projeto existente “Trocando Histórias”, que tem por 

intenção mobilizar e estreitar o relacionamento entre todos os usuários para disseminar a boa 

leitura através da troca de exemplares, tendo como regra retirar a mesma quantidade de livros 

doados. 

 

Em Dezembro foi realizado o projeto interno em comemoração ao Natal, sendo convidados dois 

voluntários do Projeto Sonhadores (Fernandópolis) para apresentação musical no período da 

manhã. Foi um momento de emoção para todos os presentes, onde as músicas traziam 

lembranças afetivas, fé, religiosidade e esperança. 
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8.2 Treinamentos e Palestras 

Tema Data Equipe envolvida 

Integração do Novo Colaborador 
Primeiro dia de 

trabalho 
Novo colaborador 

Palestra: Janeiro Roxo – Hanseníase, sintomas e 

tratamento. Ministrado pelo Médico Infectologista 

Dr. Marcio Cesar R. Gaggini. 

1º Semestre 

2020 
Todas as equipes 

Palestra: Coronavírus, o que é, sintomas, e 

orientações gerais. Ministrado pelo Médico 

Infectologista Dr. Maurício Fernando Favaleça. 

1º Semestre 

2020 
Todas as equipes 

Palestra: Reorientação sobre a COVID-19. 

Ministrado pelo médico Dr. Flávio Henrique Nuevo 

Benez dos Santos, e o Gerente Administrativo 

Jefferson de Lima Sousa. 

1º Semestre 

2020 
Todas as equipes 

 

9. Grupo de Trabalho de Humanização – GTH 

O Grupo de Trabalho de Humanização - GTH foi instituído no AME Fernandópolis em outubro 

de 2013. Tem como objetivo desenvolver práticas de humanização de modo a aperfeiçoar os 

processos de trabalho e otimizar a qualidade do serviço prestado aos usuários, implantando 

ações que propicie resolutividade no cuidado com a saúde, além de realizar a integração entre 

as redes municipais e o ambulatório, melhorando o vínculo e promovendo um atendimento 

humanizado Também visa capacitar, treinar e educar permanentemente os colaboradores 

para serem mentores de uma política pública organizada e eficiente, embasados na Política 

Nacional de Humanização – PNH e na Política Estadual de Humanização – PEH. 

No 2º trimestre, foram criadas duas ações especificamente para período de pandemia 

COVID19: Escuta qualificada através de uma triagem via contato telefônico nos quais os 

pacientes do grupo de risco (idosos, crianças, pessoas com comorbidades, e pessoas com 

deficiência) recebiam ligação do setor de PABX para confirmação da consulta, após esta, era 

transferido ao Serviço Social para algumas orientações, sendo elas: a real necessidade da 

consulta presencial em meio a pandemia, sobre as medidas preventivas tomadas pelo 

ambulatório (higienização com álcool em gel, aferição de temperatura) para manter o 

ambiente mais seguro possível. No caso dos pacientes que preferiam postergar o 

atendimento, estes eram reinseridos no CDR para agendamento pós pandemia. Outra 
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estratégia para mantermos o atendimento foi a Teleconsulta, nos casos, em que o paciente 

necessitava do atendimento, mas tinha receio de comparecer, esta consistia no atendimento 

virtual, com dia e horários agendados, mantendo assim, a assistência ao mesmo. 

 A segunda ação, refere ao acolhimento dos pacientes: Classificação de risco em período 

de Pandemia. Os profissionais da Enfermagem, Apoio e Portaria recebiam orientações 

técnicas sobre o enfrentamento ao vírus, criando assim um plano contingencial com finalidade 

de reduzir a propagação/disseminação dentro do serviço. Foi disponibilizado um local coberto 

na área externa para os pacientes aguardarem, onde cadeiras são organizadas com 

distanciamento, além da instalação de cuba lavatória para higienização das mãos. Ao adentrar 

na unidade, os pacientes eram recepcionados pelo porteiro onde realizava orientação dos 

locais com álcool em gel disponíveis, assim como, aferição da temperatura com termômetro 

digital. Em relação à higienização da unidade, foi reforçada a limpeza por meio de contratação 

de uma colaboradora específica para a ação. Nos casos em que a portaria observava o 

paciente em que apresentava sintomas e temperatura elevada, estes eram direcionados à 

sala de enfermagem para as medidas cabíveis (sala reservada). No momento, já era realizada 

triagem sobre histórico do paciente, e em caso de indícios de positivo ou alta suspeita, o 

mesmo, era dispensado e contatado origem para notificação e seguimento do protocolo do 

Covid 19. Os resultados de imediato eram o bloqueio de pessoas infectadas ou altamente 

suspeitas adentrando ao serviço.  

Ação 3° e 4° Trimestre: Cadastros incompletos que geram demandas internas e dispensas / 

Elaboração de Panfleto Informativo aos municípios. Foi realizado levantamento das principais 

demandas atendidas no Serviço Social referente aos cadastros incompletos, e após observou-

se necessidade de ampliação dos assuntos a fim de melhorar o fluxo, obtendo maior 

resolutividade. Após elaboração de Panfleto Informativo aos municípios culminou-se na 

necessidade de uma reunião com apoio das Articuladoras do DRS- Humanização e da 

Atenção Básica, onde os pontos foram realinhados (Conferencia das Guias de 

encaminhamentos/RME provenientes do AME Votuporanga para AME Fernandópolis – 1° 

consultas, Conferência da documentação: RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de endereço 

e inserção de mais de um número de telefone para contato, no ato de agendamento via 

CROSS). Devido a pandemia, os assuntos apontados foram discutidos via Web Conferencia 

com a participação dos agendadores das unidades (UAC), se estendendo também para o 

quarto trimestre.  
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10. Conclusão 

O Ambulatório Médico de Especialidades de Fernandópolis, sob a gestão da OSS Irmandade 

da Santa Casa de Andradina, presta serviço à população de maneira equânime, com condutas 

éticas e humanizadas, sempre em busca de melhorias na assistência. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente relatório. 

Fernandópolis-SP, 08 de abril de 2021. 

 
 

____________________ 
Fabio Antonio Obici 
Diretor Presidente 


