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IX - RELATÓRIO DE ATIVIDADES
(SERVIÇO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE

FERNANDÓPOLIS)

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 n* 358/61), tendo

como finalidade a prestação de Assistência Médico/Hospitalar, 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 01

de 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 1 milhão 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.

C *
CrftiHTfeBçâO Socialde Saútfa

...
J»A-v-fScSfM

Em O*****da v&i#

ãm
Aiitíraaína

Jiyiiiiis i
Fcmandepwi.à Araçaíub« Promissão

www.santacasaandradina.com.br

^i .‘“•“'Tp !f§IIP1l mm cie
ReahmiacÃo
remaiHjopa*.

i
f SAÚH mí<?ENA



& n y *m
w fi Organização Social de Saúde Santa Casa de Ândradina

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

expansão e inovação, procurando investir em ampliações, reformas, tecnologia e

equipamentos, dentro de sua capacidade financeira, com o objetivo de oferecer a melhor

medicin-a com o máximo de conforto e segurança.

O financiamento da Santa Casa de Ândradina 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

Fernandópolis 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 FERNANDÓPOLIS.

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

desta microrregião, sendo encaminhados diretamente do AME de Fernandópolis. 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 Fernandópolis é de 52 municípios e população de mais de

470.000 habitantes, na região denominada Grandes Lagos.

l.c. Do Contrato de Gestão: Em 01 de julho de 2017 foi firmado o Contrato de Gestão n9

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

FERNANDÓPOLIS, parceria esta firmada entre o Governo do Estado de São Paulo com a O.S.S.
Irmandade da Santa Casa de Ândradina, onde foi criada uma filial com o CNPJ

43.535.210/0009-44.
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Para o exercício de 2019 foi programado o repasse de recursos para custeio no valor de R$

3.075.624,00 (três milhões, setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais), com o

valor mensal de R$ 256.302,00 (duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e dois reais), para

os meses de janeiro a dezembro de 2019.

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

Quadro I - A - Repasses Mensais

Mês/2019 Valor (R$) Semestre
Janeiro 256.302,00

1.537.812,00

Fevereiro 256.302,00

Março 256.302,00

Abril 256.302,00

Maio 256.302,00

Junho 256.302,00

Julho 256.302,00

1.537.812,00

Agosto 256.302,00

Setembro 256.302,00

Outubro 256.302,00

Novembro 256.302,00

Dezembro 256.302,00

Total 3.075.624,00

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 3 ® 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,

êWiSBifflSiÉiSÉSll'»Araçatuba
www.santacasaandradina.com.br

Rádô dê
Reabilitação
FgmanffòpoPs SADK INN̂ ENA



MÊÊÊKKSSSfkm Organização Sociai de Saúde Santa Casa de Andradina

fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais,

educadores físicos e outros profissionais especializados em reabilitação. Os beneficiados são

pacientes encaminhados pelo Instituto de Reabilitação Lucy Montoro São José do Rio Preto

ou pelos AMEs Fernandópolis, 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 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, 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. AVALIAÇAO 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.

3.a. PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019:

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

primeiro semestre de 2.019 atingiu o pactuado no Contrato de Gestão.
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Quadro II - Produção - Previsto x Realizado

item/mês Prev. Real. %
Primeira Consulta 270 252 -6,67
Interconsultas 0 0 0
Consulta Subsequente 1.080 1.307 21,02
Total 1.350 1.559 15,48

Consulta não médica 1.998 2.233 11,76
Sessões 9.294 9.685 4,21

Total 11.292 11.918 5,54

Procedimentos Médicos 30 11 -63,33

Órteses 120 106 -11,67
Próteses 0 0 0
Meios de Locomoção 30 37 23,33
Outros 0 0 0
Total 150 143 -4,66

Oficinas 600 699 16,50

Grupos 150 172 14,67
Pacientes atendidos 750 828 10,40

Primeira Consulta encerrou o semestre -6,67% abaixo do previsto, em decorrência do

absenteísmo registrado em Triagem. A unidade continua mantendo as medidas para

minimizar esse fato (ligar antecipadamente ao paciente informando sua consulta e até 48

horas antes confirmando a sua presença). Entretanto, a totalização deste item superou em

15,48%; 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.
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A meta pactuada no Item Consulta não Médica/Sessões foi superada em 5,54%, 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 ficou abaixo do contratado em -4,66% em

relação ao pactuado, principalmente pelo fornecimento de órteses de membros superiores;

almofadas de alívio e ombreiras, confeccionadas pelas terapeutas ocupacionais desta

unidade. A entrega de meios de locomoção foi alcançou 23,33% acima do contratado.

A meta Oficinas superou em 16,50% do pactuado em contrato.

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

em 14,67%; da mesma forma, o número de pacientes superou em 10,40% do pactuado para

o semestre. Tal variação resulta no aumento do número de Grupos de Acolhimentos e

Fibromialgia realizados.

3.b. SEGUNDO SEMESTRE DE 2019:

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

segundo semestre de 2.019 atingiu o pactuado no Contrato de Gestão.
Quadro II - Produção - Previsto x Realizado

item/mês Prev. Real. %
Primeira Consulta 270 247 -8,52
Interconsultas 0 0 0
Consulta Subsequente 1.270 1.505 18,50
Total 1.540 1.752 13,77

Consulta não médica 1.998 2.308 15,52
Sessões 9.294 10.599 14,04

Total 11.292 12.907 14,30

Procedimentos Médicos 30 45 50,00

Órteses 120 117 -2,50
Próteses 0 0 0
Meios de Locomoção 30 37 23,33
Outros 0 0 0
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Total 150 154 2,66

Oficinas 585 691 18,12

Grupos 150 198 32,00
Pacientes atendidos 750 964 28,53

Primeira Consulta encerrou o semestre -8,52% abaixo do previsto, em decorrência do

absenteísmo registrado em Triagem. A unidade continua mantendo as medidas para

minimizar esse fato (ligar antecipadamente ao paciente informando sua consulta e até 48

horas antes confirmando a sua presença). Entretanto, a totalização deste item superou em

13,77%; 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 14,30%, 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 2,66% 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 superou em 18,12% do pactuado em contrato.

A meta pactuada para a realização de Atividades Educativas em Grupo superou em 32%; da

mesma forma, o número de pacientes superou em 28,53% do pactuado para o semestre.
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3.c. Recursos Humanos:

O quadro de Recurso Humanos da unidade em 2019 era composto:

Quadro IV - Quadro de Colaboradores em 31/12/2019

Setor Colaboradores
Gerência Adm. / Gerência Financeira/Contábil 2

Supervisão Administrativa 2

Técnico de Enfermagem 3

SAME/C.Horário/Recepção/Portaria /SAC 8

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.d. 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 122 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 janeiro a dezembro:
Saldo remanescente de 2018 R$ 77.452,77
Repasse Contrato de Gestão R$ 3.075.624,00
Receitas com aplicações financeiras R$ 6.498,92
Outras Receitas R$ 2,49

R$ 3.159.578,18
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A RECEITA proveniente do Contrato de Gestão representou o total de R$ 3.075.624,00 (três

milhões, setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais) no exercício de 2.019. E teve

como Receita Financeira o total de R$ 6.498,92 (seis mil, quatrocentos e noventa e oito reais

e noventa e dois centavos), além de Outras Receitas no valor de R$ 2,49 (dois reais e

quarenta e nove centavos), somando-se ao saldo remanescente de 2018 no valor de R$

77.452,77 (setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete

centavos), resultando em um montante de Receitas no valor de R$ 3.159.578,18 (três

milhões, cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e dezoito centavos).

Despesas: As despesas realizadas no exercício de 2019 com pagamento dos colaboradores,
terceiros, materiais, manutenção, utilidade pública e outras no valor de R$ 3.049.373,73

(três milhões, quarenta e nove mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e três centavos).

Despesas Valor (R$)

Pessoal 2.213.117,23

Terceiros 605.128,59

Materiais 119.103,74

Investimentos 1.409,00

Utilidade Pública 77.683,01

Financeiras 5.130,87

Outras despesas 27.801,29

Total 3.049.373,73

O saldo financeiro ao final do exercício é de R$ 110.204,45, sendo composto pelo saldo do

Caixa de Fundo Fixo R$ 169,38 e o saldo bancário R$ 110.035,07, cujo valor encontra-se

integralmente em aplicação financeira.
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4. ATIVIDADES COMPLEMENTARES REALIZADAS EM 2019:

4.a. Troca de histórias: Com o objetivo de incentivar a leitura, a Biblioteca Municipal de

Fernandópolis em parceria com o SRLM ( Serviço de Reabilitação Lucy Montoro ) de

Fernandópolis, criou o Projeto "Trocando Flistórias", onde pacientes e acompanhantes

poderão trazer algum livro de casa e trocar por outro que se interessar,neste caso ele poderá

levar o livro para casa,ou poderá fazer a leitura enquanto estiver no local.

Leitura para idosos

Para os idosos, principalmente, é um excelente "remédio", pois estimula o cérebro a se

manter ativo.

Na terceira idade, a leitura é utilizada como exercício para a memória. Nessa fase é natural

que ocorram perdas neurológicas e, por isso, ler contribui para que os neurônios se

mantenham ativos. Segundo informações colhidas quando o idoso apresenta quadros

demenciais, a leitura é utilizada como ferramenta de estímulo aos neurônios remanescentes.
Leitura para crianças

Para as crianças, estudos indicam que além de ajudar na concentração e atenção, os livros

ainda incentivam a imaginação e o pensamento crítico.

Por meio dos livros, as crianças têm contato com culturas diferentes. A leitura possibilita uma

ampliação na visão de mundo. Quando a criança começa a comparar a realidade dela com o

que leu, ela desenvolve sua capacidade.

Os benefícios impactam também no aprendizado. Ler constantemente enriquece o

vocabulário e ajuda na escrita.

Os livros estão expostos próximo à praça de alimentação e qualquer membro da equipe

SRLM poderá participar do projeto, orientando e incentivando os pacientes e

acompanhantes, ou até mesmo, trocando livros,pois o projeto é para todos que procurarem

pelo serviço.
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4.b. Treinamentos internos de 2019
V-íVíVí " ^Í V ?
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Equipe envolvida

Integração do Novo Colaborador
Primeiro dia de

trabalho
Novo colaborador

Treinamento: Nome Social (Colocar em evidência a
importância do Nome Social no SUS, orientar quanto a
postura e comportamento perante aos pacientes e
direcionar o colaborador a um atendimento humanizado)

1° Semestre 2019 Todas as equipes

Treinamento: Prontuário Médico e a sua legalidade (colocar
em evidência a importância do prontuário médico no SUS,
oferencendo noções sobre dados históricos, legislação
pertinente e normas da comissão de prontuários.

1o Semestre 2019 Todas as equipes

Treinamento: Legislação Trabalhista com foco no eSocial
(oferecer ao colaborador noções sobre as mudanças na
legislação trabalhista em relação à Reforma Trabalhista de
2017.)

1o Semestre 2019 Todas as equipes

Treinamento: Emergências Hipo/Hipertensivas e
Hipo/Hiperglicêmicas (oferecer aos colaboradores do setor

de enfermagem noções e atualização sobre as possíveis
emergências ocorridas no dia-a-dia, no âmbito do seu
trabalho no ambulatório).

1o Semestre 2019
Equipe de

Enfermagem

Treinamento: Procedimento de Higienização das Mãos
(realização de atividades para conscientizar os
profissionais da saúde sobre a importância da higienização
das mãos).

1° Semestre 2019 Todas as equipes

Treinamento: Organizando e Otimizando Apresentações
(apresentar noções básicas de oratória, estética visual e
demais conceitos para o desenvolvimento de
apresentações, palestras e eventos).

1° Semestre 2019
Todos os

colaboradores

Treinamento: CDR (Cadastro de Demanda por Recurso)
(padronizar as informações do Sistema CROSS, como
também para fins de monitoramento, agendamento e
orientação aos pacientes, especialidades de exames e
consultas, documentos de solicitação e referências).

1o Semestre 2019
PABX, Recepção,
Administração e
Orientadores.

Treinamento: Estresse no trabalho/saúde mental do
trabalhador (orientar e sensibilizar a equipe quanto aos
cuidados com a saúde mental).

2° semestre 2019
Todos os

colaboradores
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Treinamento: Ergonomia e ginástica laborai (colocar em
evidência a importância da ergonomia, melhorar a
qualidade de vida e o bem estar do colaborador no trabalho
e consequentemente aumentar a produtividade)

2° semestre 2019 Todas as equipes

Treinamento: Movimentação e transferência de pacientes
(aplicar e reciclar com a equipe as técnicas de
movimentação e transferência de pacientes em uso de
cadeiras de rodas e macas, atreladas ao projeto acolher)

2° semestre 2019
Portaria, recepção e

setor de
enfermagem.

Palestra: Doenças infectocontagiosas (sarampo e
meningite)

2o semestre 2019 Todas as equipes

Palestra: Câncer de Próstata 2° semestre 2019 Todas as equipes
Palestra: Dezembro vermelho (prevenção ao HIV/AIDS) 2° semestre 2019 Todas as equipes

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

Fernandópojiis/SP,13/ de abriTde 2020.

ANT0NIO OBICI
DIRETOR PRESIDENTE
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