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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 n* 69.206/71), ESTADUAL (Decreto Estadual n=
6354/75) e MUNICIPAL (Lei Municipal n2 358/61), tendo como finalidade a prestação de Assistência

Médico/Flospitalar, independente 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 de1milhão 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 equipamentos, dentro de sua
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capaddade financeira, com o objetivo de oferecer a melhor medicina com o máximo de conforto e

segurança.

0 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: A Unidade de Reabilitação Lucy Montoro de Fernandópoiis foi

criada pelo decreto 52.973, de 2008, sendo regulamentada pelo decreto 55.739, de 2010 e alterada

pelo decreto 58.050, de 2012. Teve o início de suas atividades em 15 de junho de 2012, sendo

inaugurada oficialmente no dia 29 de junho de 2012. Através do decreto 61.003,de 19 de dezembro

de 2014 a unidade foi transformada em SERVIÇO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE

FERNANDÓPOUS.

Com relação à população de abrangência atualmente a Unidade atende os 13 municípios desta

microrregião, sendo encaminhados diretamente do AME de Fernandópoiis. No entanto, o Lucy

Montoro atende, dentro das consultas pactuadas e ofertadas anualmente, os municípios das

microrregiões de Jales,Santa Fé do Sul e Votuporanga,sendo estes pacientes triados e encaminhados

pelo Lucy Montoro de São José do rio Preto. Desta forma,a abrangência da Unidade de Fernandópoiis

é de 52 municípios e população de mais de 460.000 habitantes,na região denominada Grandes Lagos.

l.c. Do Contrato de Gestão: Em 01 de julho de 2017 foi firmado o Contrato de Gestão n^
001.0500.000.018/2017 com o objeto da operacionalização da gestão e execução das atividades e

serviços de saúde no SERVIÇO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE FERNANDÓPOUS, parceria esta

firmada entre o Governo do Estado de São Paulo com a O.S.S. Irmandade da Santa Casa de Andradina,
onde foi criada uma filial com o CNPJ 43.535.210/0009-44.
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Para o exercício de 2017 foram programado os repasses de recursos para custeio no valor de R$

1.368.000,00 (um milhão e trezentos e sessenta e oito mil reais), com o valor merisal de R$ 228.000,00

(duzentos e vinte e oito mil reais), para os meses de julho a dezembro de 2017.

Os repasses foram realizados da seguinte forma como demonstra o Quadro I abaixo:

Quadro I - A - Repasses Mensais

Mês/2017 SemestreValor (R$)

Julho 228.000,00

228.000,00Agosto

Setembro 228.000,00
1.368.000,00

Outubro 228.000,00

Novembro 228.000,00

Dezembro 228.000,00

2. OBJETIVO: O Serviço de Reabilitação Lucy Montoro tem como objetivo a manutenção das

condições funcionais dos pacientes, por intermédio de atividades-prioritariamente em grupos-com

supervisão terapêutica contínua e articulada com os recursos da comunidade; conforme define o

Artigo 3e do Decreto 61.003, de 19 de dezembro de 2014.

O atendimento ambulatorial oferece reabilitação às pessoas com deficiências incapacitantes, sendo

realizado por equipe multidisciplinar, composta por médico fisiatra, enfermeiros, fisioterapeutas,

psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais, educadores físicos e outros

profissionais especializados em reabilitação. Os beneficiados são pacientes encaminhados pelo Insti-

tuto de Reabilitação Lucy Montoro São José do Rio Preto ou pelos AMEs Fernandópoiis, Jales,

Votuporanga e Santa Fé do Sul.

Além das sessões terapêuticas, na unidade são realizadas oficinas de arte em mosaico, pintura em

tela, pintura emborrachada, biscuit, arte em madeira, pintura em tecido e patchwork, bordados, todas
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coordenadas pela área de Terapia Ocupacional. Os cursos de inclusão digital que são básico cidadania,
digitação e profissionalizante são coordenados pela área de Psicologia.

2.a. MISSÃO: Servir às pessoas com deficiência transitória ou definitiva, da área de abrangência

desta Unidade, que se enquadram nos critérios da Rede de Reabilitação Lucy Montoro,
desenvolvendo seu potencial biopsicossocial, educacional e profissional.

2.b. VISÃO: Ser referência e excelência em reabilitação até 2017, dentro da sua área de atuação,

contribuindo para a inclusão social da pessoa com deficiência.

2.c. VALORES: Compromisso Institucional; Equidade; Ética; Humanismo; Lealdade; Melhoria

Contínua;Pioneirismo;Pluralismo; Respeito;Transparência;Responsabilidade Social.

3. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS: Todas as metas quantitativas atribuídas pelo Contrato

de Gestão n^ 001.0500.000.018/2017, assinado em 01/07/2017, na totalidade de cada item, foram

plenamente atingidas e superadas, no segundo semestre.

3.a. SEGUNDO SEMESTRE DE 2017:

3.a.l. Produção: Como pode ser observado no Quadro II, abaixo,a produção realizada no segundo

semestre de 2.017 atingiu o pactuado no Contrato de Gestão.

Quadro II - Produção - Previsto x Realizado

%item/mês Prev. Real.
Primeira Consulta 210 252 20,00%
Interconsultas 0 0 0,00%
Consulta Subsequente 1.536 60,00%960
Total 1.170 1.788 52,82%

Consulta não médica 1.800 35,22%2.434
Sessões 9.294 9.288 - 0,06%

Total 11.094 11.722 5,66%

Órteses 72 121 68,06%
Próteses 0 0 0,00%
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Meios de Locomoção 39 -45,83%72
0,00%0 0Outros

160 11,11%Total 144

- 7,22%Oficinas 2.478 2.299

18,00%150 177Grupos
Pacientes atendidos 847 12,93%750

Primeira Consulta encerrou o semestre 20,00% acima do previsto, decorrência da diminuição do

absenteísmo registrado em Triagem; devido medidas adotadas pela unidade (ligor antecipadamente

ao paciente informando sua consulta e até 48 horas antes confirmando a sua presença). Entretanto,

a totalização deste item superou em 52,82%; decorrente de Consultas Subsequentes, realizadas para

Avaliação dos pacientes triados e pelo cumprimento da rotina de reavaliação da evolução dos

pacientes em reabilitação, permanecendo em programa somente aqueles em processo evolutivo. Os

pacientes com metas atingidas ou atingidas parcialmente, sem perspectiva de evolução, receberam

alta global, abrindo agenda para entrada de novos pacientes, até então em fila de espera.

A meta pactuada no Item Consulta não Médica/Sessões foi superada em 5,66%, resultado do

aumento de Consultas não Médicas, pelo número de primeiras consultas das diferentes terapias;

decorrência do processo de avaliação da evolução dos pacientes, produzindo maior rotatividade por

alta global.

A meta Órteses, Próteses e Meios de Locomoção também foi superada 11,11% em relação ao

pactuado, pelo fornecimento de órteses de membros superiores; almofadas de alívio e ombreiras,

confeccionadas pelas terapeutas ocupacionais desta unidade; que estão treinadas e capacitadas para

confecção desses materiais.

A meta Oficinas atingiu 92,78% do pactuado em contrato, devido mudança da forma de contabilização

dessa conta à partir de Novembro/2017.

A meta pactuada para a realização de Atividades Educativas em Grupo superou o pactuado em

18,00%; da mesma forma, o número de pacientes superou em 12,93% do pactuado para o semestre.

Tal variação resulta no aumento do número de Grupos de Acolhimentos e Fibromialgia realizados.
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3.a.2. Satisfação do Cliente: Os indicadores estão diretamente relacionados à percepção do

paciente quanto à efetividade dos serviços prestados pelas áreas multidisciplinares, recepção e

serviço de apoio. Cabe ressalvar que as características de atendimento da Rede de Reabilitação são

diferenciadas em relação à área ambulatorial de saúde (AME) e hospitalar. Enquanto nesses

equipamentos o atendimento decorre da necessidade não rotineira do paciente, com quantidade

limitada de retornos, no serviço de reabilitação o paciente permanecerá pelo tempo necessário ao

alcance da sua meta funcional, podendo implicar na sua permanência em atividades semanais por

período superior a 6 meses. Apesar disso o nível de satisfação dos nossos pacientes é considerado

excelente; encerrando o 22 Semestre com 99,20% de aceitação, sendo 86,45% de Muito Bom,

conforme Quadro III abaixo:

Quadro III - Pesquisa de Satisfação

QuantidadeQueixas

Queixas recebidas 0
Queixas respondidas 0
% Resolução

Critérios
PESQUISA DE SATISFAÇÃO

TotalMuito RuimRegular RuimMuito Bom Bom

1.0270 0Total de Respostas 888 131 8
0,00 0,00 100,0086,45 12,75 0,78% de Respostas

Nível médio de aceitação do segundo semestre de 2017: 99,20%

3.a.3. Recursos Humanos:

O quadro de Recurso Humanos da unidade em 2017 era composto:

Quadro IV - Quadro de Colaboradores em 31/12/2017

ColaboradoresSetor
Gerência Adm. / Gerência Financeira/Contábil 2

Supervisão Administrativa 2
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Técnico de Enfermagem 2

SAME/C.Horário/Recepção/Portaria /SAC 9

Financeiro/Faturamento/Compras 3

Auxiliar de Serviços Gerais/Manutenção/Copa 13

CPD/PABX 3

Terapeutas de nível superior 20

Oficina Terapêutica/lnclusão Digital 3

Total 57

3.a.4. Demonstrações Contábeis: A apresentação das demonstrações contábeis da Unidade de

Reabilitação Lucy Montoro de Fernandópolis, administrada pela OSS Irmandade da Santa Casa de

Andradina é exigência fixada no artigo 12^ 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 do Contrato de Gestão

da unidade estão consignadas nos registros contábeis da OSS Irmandade da Santa Casa de Andradina,
sua gestora.
Total nos meses de julho a dezembro:
R$ 1.368.000,00 - Repasse Contrato de Gestão

5.819,20 - Receitas com aplicações financeiras
R$ 1.373.819,20
RS

A RECEITA proveniente do Contrato de Gestão representou o total de R$ 1.368.000,00 (um milhão e

trezentos e sessenta e oito mil reais) no segundo semestre de 2.017. E teve como Receita Financeira

o total de R$ 5.819,20 (cinco mil, oitocentos e dezenove reais e vinte centavos), resultando em um

montante de Receitas no valor de R$ 1.373.819,20 (um milhão, setecentos e setenta e três mil,
oitocentos e dezenove reais e vinte centavos).

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
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são de R$ 1.151.400,55 (um milhão, cento e cinquenta e um mil e quatrocentos reais e cinquenta e

cinco centavos).
Valor(R$)Despesas

Pessoal 804.145,79

272.714,40Terceiros

33.035,75Materiais

0,00Investimentos

Utilidade Pública 31.636,33

2.584,08Financeiras

Outras despesas 7.284,20

Total 1.151.400,55

O saldo financeiro ao final do exercício é de R$ 222.418,65, sendo composto pelo saldo do Caixa de

Fundo Fixo R$ 1.202,42 e o saldo bancário R$ 221.216,23, cujo valor encontra-se integralmente em

aplicação financeira.

4. ATIVIDADES COMPLEMENTARES REALIZADAS EM 2017:

4.a. Palestra e dinâmica sobre "COLUNA FRÁGIL" para adolescentes da Semiliberdade de

Fernandópolis - pela Instituição Cofasp em 27/07/2017, e também para os alunos do curso de

fisioterapia e educação fisíca da Universidade Brasil em 16/10/2017.
4.b. Em alusão ao"Dia Nacional da luta das pessoas com deficiência", realizamos orientações sobre

a importância da data e as conquista e direitos nas emissoras de rádio do município de Fernandópolis

entre dia 18 e 21de setembro de 2017.
4.c. 42 ENCONTRO REGIONAL DE REABILITAÇÃO "Abordagem multidisciplinar do paciente

Amputado" em 15/12/2017,no Teatro municipal de FERNANDÓPOLIS, com a participação de uma

média de 50 cidades envolvendo as 4 microrregiões da área de abrangência de Fernandópolis,

realizamos palestras com profissionais de fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem, psicologia,
educador físico e serviço social para profissionais do sistema único de saúde das UBS. O evento contou
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com apresentação de dança de uma paciente da Unidade chamada Laura Morgon e após foram

realizadas oficinas práticas na Unidade de Reabilitação Lucy Montoro de Fernandópolis com as áreas

de fisioterapia, enfermagem e terapia ocupacional.

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

s/SPvl3yde marçoMe 2018.Fernando

t

PABlO ANTÔNIO OBI
DIRETOR PRESIDENTI

(
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