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AMBULATÓRIO MEDICODE ESPECIALIDADES
FERNANDÓPOLIS

INCISO IX- RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO:

l.a. Da O.S.S.-Breve Histórico: A Santa Casa de Saúde de Andradina foi fundada em 10 de

maio de 1940, pelo benfeitor da cidade, Antônio Joaquim de Moura Andrade, que com o

aumento da população, viu a necessidade de doar o terreno para a construção de um local

para o atendimento médico da população.

Com o passar dos anos, a Irmandade da Santa Casa de Andradina tornou-se uma Instituição

de Direito Privado, constituída juridicamente como Instituição sem fins lucrativos,

reconhecida como de UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL (Decreto Federal n9 69.206/71),
ESTADUAL (Decreto Estadual n9 6354/75) e MUNICIPAL (Lei Municipal n9 358/61),tendo como

finalidade a prestação de Assistência Médico/Hospitalar, independentemente de cor, raça,

religião, convicção política, social ou económica, cujo benefício o Corpo Clínico, Técnico e

Administrativo, agem com o máximo zelo e o melhor de sua capacidade profissional.

Atualmente habilitada como Organização Social de Saúde - OSS, tornou-se parceira do

Governo do Estado de São Paulo, para o gerenciamento do AME - Ambulatório Médico de

Especialidades da cidade de Andradina, Ambulatório Médico de Especialidades da cidade de

Araçatuba,Ambulatório Médico de Especialidades da cidade de Promissão e a partir de 01de

julho de 2017 passou a gerenciar as unidades do AME-Ambulatório Médico de Especialidades

da cidade de Fernandópolis e o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Fernandópolis,sendo

referência para mais de 1milhão de pessoas que são atendidas diariamente em nossas

Unidades,e tendo como compromisso principal o atendimento de qualidade e resolutividade,

participando assim, efetivamente no aprimoramento da saúde do nosso País.

Em 10 de maio de 2010, a Santa Casa de Andradina completou 70 anos num cenário de

expansão e inovação, procurando investir em ampliações, reformas, tecnologia e
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equipamentos, dentro de sua capacidade financeira, com o objetivo de oferecer a melhor

medicina com o máximo de conforto e segurança.

O financiamento da Santa Casa de Andradina é oriundo de uma composição incluindo SUS-

Sistema Único de Saúde,Saúde Complementar e Particulares, sendo que em grande maioria

os atendimentos são dispensados para os usuários do Sistema único de Saúde-SUS.

l.b. Da Unidade-Breve Histórico:0 Ambulatório Médico de Especialidades de Fernandópolis

- AME Fernandópolis teve a sua criação através do DECRETO N^ 55.995, de 06 de julho de

2010. O AME Fernandópolis foi inaugurado em 19 de março de 2012. É referência para

atendimento em 12 municípios em seu entorno (Estrela D' Oeste, Fernandópolis,Guarani D'

Oeste,Indiaporã,Macedônia,Meridiano,Mira Estrela,Ouroeste,Pedranópolis,Populina,São

João das Duas Pontes e São João de Iracema).

O AME trabalha de forma organizada e sincronizada com a DRS-XV 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 de Oftalmologia o AME atende

também a população da microrregião de Votuporanga. São realizados internamente para fins

diagnósticos exames de analise clínica, anatomopatologia, eletroencefalograma,

monitoramento por aparelho de HOLTER, radiologia, ultrassonografia e exames

oftalmológicos. A unidade também oferece a realização de cirurgias oftalmológicas e de pele

e mucosas, de pequeno e médio porte.

O AME Fernandópolis é de grande importância para a região,servindo de referência no serviço

que oferece para cerca de 290.000 mil habitantes que compreendem a microrregião de

Fernandópolis e Votuporanga, segundo o IBGE.
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FERNANDÓPOLIS

Em 01de 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 n^
001.0500.000.017/2017 com o objeto de operacionalização da gestão e execução das

atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades "Dr.Osmar Almeida

Luz"- AME Fernandópolis.

No exercício de 2017, foi pactuado o repasse de recursos para custeio no valor de R$

2.307.600,00 (dois milhões, trezentos e sete mil e seiscentos reais), sendo a parcela mensal

no valor de R$ 384.600,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e seiscentos reais),no período de

julho a dezembro de 2017.
Quadro I - A - Repasses Mensais

Mês/2017 Valor (R$) Semestre

Julho 384.600,00

384.600,00Agosto

Setembro 384.600,00
2.307.600,00

Outubro 384.600,00

Novembro 384.600,00

Dezembro 384.600,00

2. Dos objetivos: A Implantação de um Ambulatório Médico Especializado na região de

Fernandópolis, para a realização de consultas e exames em especialidades médicas, criando

uma rede de referência, com alta resolutividade, atendendo as microrregiões de

Fernandópolis e Votuporanga.

O Ambulatório Médico de Especialidades tem como:

- MISSÃO

Proporcionar elevada qualidade nos serviços prestados, com práticas humanizadas, obtendo

a satisfação e confiança de clientes e colaboradores.
- VISÃO
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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.

Ações da Assistência Social desenvolvida pelo GTH- Grupo de Trabalho de
Humanizacão-2017

-Reuniões mensais do GTH (internas) - julho à dezembro 2017: 6

- Caixa de sugestão dos Colaboradores:
- Sugestão: 3
- Reclamação: 3
- Elogio: 0

- Visitas as Unidades de Saúde/PSF- Fernandópolis: 08

- Reuniões do NEPH- Núcleo de Educação Permanente de Humanização:
(participação): 10

- Participação nas Reuniões Macrorregionais dos Ame s (DRS- S. J. do Rio Preto
e DRS de Araçatuba): 4

- Participação em Eventos externos, relacionados a assuntos diversos: Palestra
do Judiciário no mês de Outubro referente à entrega Voluntária de recém-nascido.

- Reunião Multidisciplinar com Equipe do Lucy Montoro: 01 - Assunto: Pessoas
com Deficiência, elaborado e aplicado questionário referente ao assunto,
colaboradores do ambulatório, com finalidade de criar estratégias frente às
dificuldades apresentadas, melhorando fluxo.

- Campanhas internas de Orientação ao público/pacientes: 02- Outubro Rosa-
Novembro Azul- panfletos.

- Entretenimento aos pacientes e colaboradores: Papai Noel no AME- 01 evento,
distribuído em dias alternados no mês de dezembro 2017.

- Palestra de Conscientização aos colaboradores e pacientes/acompanhantes:
01 - Alzhmeir: presente, passado e futuro, com Dr. Guilherme - Neurologista.
Participação de 30 pessoas (11 acompanhantes/pacientes)
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- Treinamento/Palestra direcionadas a colaboradores: 01 - Assunto: Ações do
GTH e PIH- Plano Interno de Humanização, participação: aproximadamente 55
colaboradores.

- Projetos voltados a colaboradores: Nutrição &Saúde.

O consolidado da pesquisa de satisfação realizada mensalmente com os usuários do serviço,

desenvolvida juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde, no programa HUMANIZASES

tem o seguinte resultado no 2o semestre de 2017:

22Escala Geral de Satisfação semestre/2017
Espaço físico 99,05%
Atend. Recepção 99,50%
Atend. Eq.Médica 98,90%
Atend. Eq. Enfermagem 99,35%
Atend. Out. Profissionais 99,30%
Ambulatório 99,40%
Nota Geral 99,35%
Total de indicadores 7
índice Geral 99,26%

3. Avaliação de Resultados: A Implantação de um Ambulatório Médico Especializado na

região de Fernandópolis,para a realização de consultas e exames em especialidades médicas,

criando uma rede de referência, com alta resolutividade, atendendo as microrregiões de

Fernandópolis e Votuporanga.

Foram realizados no segundo semestre de 2017 22.220 (vinte e dois mil, duzentos e vinte)

atendimentos médicos, não médicos, cirurgias e exames diagnósticos. A produção foi

realizada dentro dos parâmetros pactuados no Contrato de Gestão, e segue demonstrado

conforme tabela abaixo.
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Produção - Previsto x RealizadoQuadro II

%Real.item/mês Prev.
-10,0613.949Consulta Médicas 15.510

Atendimento Não Médico 3.182 6,073.000

-9,29Cirurgias Ambulatoriais 1.044 947

4.142 -6,714.440SADT Externo

Consultas Médicas: no segundo semestre de 2017 foram ofertadas 15.533 consultas,

correspondentes a 100,15 % do contratado de 15.510. Embora não tenha sido atingido 100%

dos agendamentos, ficando em 99,61%, e, com as perdas em razão de absenteísmo,

desistências e dispensas de 9,84%,o período concluiu-se com 89,94% do contratado.
Consultas Não Médicas: a unidade atingiu no segundo semestre 106,07% do contratado.
Cirurgias ambulatoriais: foram ofertados 1078 procedimentos, equivalentes a 103,26% do

contratado de 1044. Contudo, devido as perdas por absenteísmo, desistências e dispensas

que resultaram em -12,31%,o semestre foi concluído com 90,71% do contratado.

SADT Externo: com 4949 de exames ofertados, 111,46% do contratado de 4440, a unidade

obteve perda de 2,06% nos agendamentos e com absenteísmos,desistências e dispensas de -
14,07%, a Unidade obteve 93,81% da meta contratada.

O AME Fernandópolis realiza constantemente campanhas de conscientização em relação ao

absenteísmo,nas quais além da orientação oferecida na recepção, são distribuídos folders no

Ambulatório e nas Unidades Básicas de Saúde, alertando a população sobre o alto índice de

faltas aos exames, consultas e demais procedimentos realizados, para que comuniquem a

ausência ao AME. Também são realizadas ligações telefónicas com antecedência de 10 dias

do agendamento de consultas,exames e procedimentos e,ainda,com 48 horas anteriores ao

agendamento, visando diminuir o índice de absenteísmo otimizando a oferta, efetivando a

assistência à população.
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4- Demonstrações Contábeis: A apresentação das demonstrações contábeis do Ambulatório

Médico de Especialidades, administrada pela OSS Irmandade da Santa Casa de Andradina é

exigência fixada no artigo 129 da Lei Complementar n? 846 e da Instrução n? 02/2016 do

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as transações efetuadas por conta da gestão da

referida OSS, estão consignadas nos registros contábeis da OSS Irmandade da Santa Casa de

Misericórdia de Andradina,atual gestora do AME de Fernandópolis.

Receitas / Contrato de Gestão: refere-se às verbas estaduais recebidas no 22 semestre do

exercício de 2017,conforme contrato de gestão firmado pela OSS com a Secretaria de Estado

da Saúde, totalizando repasse, rendimentos e outras receitas de R$ 2.316.242,08 (dois

milhões, trezentos e dezesseis mil,duzentos e quarenta e dois reais e oito centavos).
Total nos meses de julho a dezembro:
R$ 2.307.600,00-Repasse Contrato de Gestão

8.640,72 -Receitas com aplicações financeiras
1,36 -Outras Receitas

R$
R$
R$ 2.316.242,08

Despesas: As despesas realizadas no semestre com pagamento dos colaboradores, terceiros,
materiais, manutenção, utilidade pública e outras no valor referente aos meses de julho a

dezembro são de R$ 2.033.926,80 (dois milhões e trinta e três mil, novecentos e vinte e seis

reais e oitenta centavos).
Quadro III - Despesas

Valor (R$)Despesas
Pessoal 947.484,38

Terceiros 987.513,23

Materiais 27.959,15

Investimentos 189,99

Utilidade Pública 50.223,50

Financeiras 3.402,83

Outras despesas 17.153,72

Total 2.033.926,80
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0 saldo financeiro ao final do exercício é de R$ 282.315,28, sendo composto pelo saldo do

Caixa de Fundo Fixo R$ 919,57 e o saldo bancário R$ 281.395,71, cujo valor encontra-se

integralmente em aplicação financeira.

Por se a expressão da verdade, firma a presente Declaração.

Fernandópolis/SP, de fevereiro de 2018.

T

ÍBIO ÀNTONIO OBICI
RETQR PRESIDENTE
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