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Esse relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de
Gestão celebrado com a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo em 01 de
março de 2020, referente ao exercício de 2020, em conformidade com a Lei
Complementar n.º 846, de 04 de junho de 1998 (atualizada até a Lei Complementar
nº 1.243, de 30 de maio de 2014). 

O AME – Ambulatório Médico de Especialidades de Itapeva foi inaugurado em
16/08/2010, atualmente Gerenciado pela Organização Social de Saúde – OSS
Irmandade Santa Casa de Andradina. Tornou-se modelo do Governo do Estado de
São Paulo, sendo referência para 15 (quinze) municípios que compõe a  Rede
Regional de Atenção à Saúde – RRAS 08 do DRS XVI de Sorocaba. Dispõe ainda,
como compromisso principal, um atendimento de qualidade e resolutivo,
participando assim, efetivamente no aprimoramento da saúde do nosso país. 

Ser o melhor Ambulatório Médico de Especialidades do interior Paulista,
reconhecido por oferecer prestação de serviço de assistência médica de excelência,
através da capacitação permanente de sua Equipe e, principalmente, pela
transparência e respeito ao compromisso com seus clientes até 2022.

·Integridade;
·Qualidade;
·Confiabilidade;
·Trabalho em Equipe;
·Gostar do que faz.

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO11..

Prestar atendimento Médico/Ambulatorial aos nossos clientes, com dignidade e
respeito, através da boa prática profissional em um ambiente humanizado,
proporcionando qualidade e bem-estar.

MISSÃOMISSÃO

VISÃOVISÃO

VALORESVALORES

RELATÓRIO DE ATIVIDADESRELATÓRIO DE ATIVIDADES
ANO BASE ANO BASE 20202020

1



·Nefrologia
·Neurocirurgia
·Neurologia
·Neurologia Pediátrica
·Obstetrícia - Pré-natal Alto Risco
·Oftalmologia
·Ortopedia
·Otorrinolaringologia
·Pneumologia
·Pneumologia Pediátrica
·Proctologia
·Reumatologia
·Urologia

·Acupuntura
·Alergologia
·Cardiologia
·Cirurgia Geral
·Cirurgia Plástica
·Cirurgia Vascular
·Dermatologia
·Endocrinologia
·Endocrinologia Pediátrica
·Gastroclínica
·Hematologia
·Infectologia
·Mastologia

 O AME com o objetivo de tornar-se a referência da Rede Regional de Atenção à
Saúde – RRAS 08, no atendimento à população em especialidades médicas, exames
diagnósticos e cirurgias ambulatoriais oferece os seguintes serviços e
especialidades:

CIRURGIAS AMBULATORIAISCIRURGIAS AMBULATORIAIS
·Dermatológicas
·Cirurgia Geral
·Oftalmológicas 
·Catarata
·Cirurgias Plásticas
·Mastologia
·Proctologia
·Ginecologia
·Ortopédicas

ESPECIALIDADES MÉDICASESPECIALIDADES MÉDICAS

ESPECIALIDADES NÃO MÉDICASESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS
·Enfermagem
·Fisioterapia
·Fonoaudiologia
·Nutrição
·Psicologia

A especialidade de
Acupuntura deixou de
ser atendida a partir de
27/08/2021. O recurso

passou a ser destinado às
cirurgias de Catarata

ESPECIALIDADES ATENDIDASESPECIALIDADES ATENDIDAS
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2. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL2. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL  
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O Contrato de Gestão do AME Itapeva, prevê as metas do ambulatório em 90%,
contemplando as áreas de produção: Consulta Médica (primeiras consultas da rede,
interconsultas e consultas subsequentes), Atendimento Não Médico, Cirurgia
Ambulatorial e Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Externo (SADT
Externo).
A tabela 1 apresenta o resumo da produção contratada e realizada no ano de 2020:

TABELA 1

No período em análise, março à dezembro de 2020, com exceção de Consulta
Médica, o volume realizado superou o volume contratado, sendo que nas
modalidades de Consultas Não Médicas e Cirurgia Ambulatorial Menor observa-se
o aumento em 175,94% e 99,25% respectivamente. 
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A tabela 2 apresenta a produção efetiva de consultas médicas presenciais e por
telemedicina estratificada por especialidade e seu correspondente percentual em
relação ao total produzido no ano de 2020. As especialidades de Cardiologia,
Dermatologia, Endocrinologia e Oftalmologia correspondem por 45,7% das
consultas realizadas no período.
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TABELA 2

A tabela 3 apresenta, a seguir, o resultado da produção efetiva de consultas não
médicas do AME Itapeva, estratificada por especialidade não médica e seu
correspondente percentual em relação ao total produzido no ano de 2020.

TABELA 3
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Já a tabela 4, explicita o volume de cirurgias ambulatoriais realizadas pelo conjunto
de especialidades contratadas para realização de cirurgia maior ou menor,
estratificadas por especialidade, e seu correspondente percentual em relação ao
total produzido no ano de 2020.

TABELA 4

A produção assistencial, em suas diversas linhas de contratação, está demonstrada
na tabela 1, através dos seguintes tópicos: produção contratada, produção
realizada e a variação percentual por área de produção. 

Ademais, no ano de 2020 a unidade AME Itapeva, mediante ao cenário
epidemiológico nacional de COVID-19, teve que se adequar aos atendimentos e
metas contratuais, seguindo a rotina de sua realização das metas em 90% anual,
desta forma a unidade teve que se ajustar com a Região de Saúde de Itapeva, bem
como criar meios e ferramentas para qualificar os atendimentos com a necessidade
de cada município, trabalho este que obteve o apoio do DRS XVI de Sorocaba.

Ainda assim, foi possível viabilizar o atendimento de toda a região, apesar do
grande prejuízo nos atendimentos em março de 2020, vez que foi necessário
diminuir o fluxo de pessoas no Ambulatório na tentativa de conter a disseminação
do vírus. 
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Ligações realizadas pelo setor de Call Center que entram em contato com pelo
menos um mês de antecedência avisando da data de consulta. Posteriormente
é realizada a ligação de confirmação em até uma semana anterior à consulta e
por fim, em caso de faltas, é realizado o contato de recall onde é verificada a
motivação para a falta, bem como identificar os maiores impeditivos para o
comparecimento dos pacientes;
O envio semanal de planilhas constando as taxas de absenteísmo e perda
primária aos municípios para controle interno e adequações a fim de que as
taxas sejam reduzidas.

Soma-se a isso a dificuldade de transporte sanitário e envolvimento de diversas
secretarias municipais de saúde da região, que passaram por dificuldades em
adequar os fluxos de transporte dos pacientes ainda na tentativa de amenizar os
danos causados pelo vírus de COVID-19.

Em relação ao Atendimento Não Médico, as consultas de Enfermagem partiram da
média de 300 atendimentos para a média de 3.000 ao mês. O aumento, deve-se à
adequações de fluxos internos, que passaram priorizar pela real quantificação dos
atendimentos realizados pelos profissionais de Enfermagem. 
Para a atividade de Cirurgia Ambulatorial, o AME apresentou uma produção maior
ao preconizado em contrato, registrando assim um volume cirúrgico excedente
decorrente principalmente de procedimentos dermatológicos, que ultrapassaram a
marca de 3.700 no período.

A atividade SADT Externo congrega os exames ofertados a pacientes externos ao
Ambulatório, isso é, aqueles pacientes que foram encaminhados exclusivamente
para realização de exames e/ou procedimentos terapêuticos por outros serviços de
saúde. Destaca-se o volume produzido sendo maior que o contratado nos exames
de Ultrassonografia, que tiveram sua demanda aumentada viabilizando a
possibilidade de maior oferta aos municípios. 

Ademais, o AME Itapeva vêm adotando os seguintes procedimentos, visando assim
minimizar a perda primária e o absenteísmo de consultas e exames:
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3. AÇÕES DESENVOLVIDAS À COMUNIDADE3. AÇÕES DESENVOLVIDAS À COMUNIDADE  
HIGIENE DAS MÃOSHIGIENE DAS MÃOS
Em 05 de maio de 2020 foi realizada a ação em destaque para o Dia Mundial da
Higienização das Mãos.  A higiene das mãos (com preparação alcoólica 70% ou sabonete
líquido e água) é uma das ações mais eficazes para redução da transmissão de
microrganismos causadores de doenças infecciosas, incluindo a COVID-19. Assim, tanto
os profissionais de saúde quanto a comunidade, por meio de uma medida simples como
esta, podem desempenhar um importante papel na prevenção destas infecções. 

Para relembrar e reforçar as informações de
como realizar a Higienização das Mãos da forma
correta as enfermeiras do Ambulatório
responsáveis pela Educação Continuada
distribuíram informativos sobre o tema e
passaram por todos os setores do Ambulatório
ensinando os colaboradores e pacientes, que
aguardavam por atendimento nas recepções, o
procedimento correto.  
Foram realizados questionários sobre o tema
com premiação de uma embalagem de álcool em
gel a quem acertou. 

O Dia Mundial do Meio Ambiente, foi
instituído pela Organização das Nações Unidas
(ONU), e tem como objetivo principal chamar a
atenção de todas as esferas da população para
os problemas ambientais e para a importância
da preservação dos recursos naturais, que até
então eram considerados, por muitos,
inesgotáveis.
Durante todo o dia 05 de junho de 2020 foram
oferecidos aos pacientes e colaboradores
mudas de árvores frutíferas prontas para o
plantio. Ademais foi elaborado um painel com
informações sobre reciclagem, biodiversidade
e incentivos sobre a importância da
preservação. 

3. AÇÕES DESENVOLVIDAS À COMUNIDADE3. AÇÕES DESENVOLVIDAS À COMUNIDADE  
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTALRESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
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O Espaço de Convivência é um salão localizado logo à frente do Ambulatório Médico de
Especialidades. Inaugurado em 2015, foi uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Itapeva,
que visou beneficiar milhares de pacientes que aguardam atendimento na rede de saúde
do município, principalmente a Santa Casa de Misericórdia, UPA, CS1 e AME.   
O local passou por deteriorações e por diversas dificuldades de manutenção. Por iniciativa
da Prefeitura Municipal de Itapeva foi realizada a reforma e reinaugurado no dia 23 de
julho de 2020, enquanto a higienização do espaço, por Convênio, passou a ser
responsabilidade do AME Itapeva, que prontamente pôde contribuir com melhorias em
seu estado de conservação.  

Com o objetivo de diminuir as situações
de aglomeração dentro do Ambulatório,
tendo em vista a prevenção do contágio
de COVID-19, em julho de 2020 foi
instalada a tenda de cobertura na área
externa do Ambulatório, onde os
pacientes e acompanhantes podem
aguardar protegidos das condições
climáticas adversas. 
Tal melhoria não colabora somente com a
prevenção ao contágio por COVID-19,
mas também pela melhora no
atendimento prestado aos pacientes,
prezando sempre pelo atendimento
Humanizado.  

3. AÇÕES DESENVOLVIDAS À COMUNIDADE3. AÇÕES DESENVOLVIDAS À COMUNIDADE  
MELHORIAS AOS PACIENTESMELHORIAS AOS PACIENTES
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Desde o início da gestão, o AME de Itapeva tem como base fortalecer os colaboradores
com ações de orientação e educação permanente das ações educativas, através das
campanhas e acima de tudo interagindo com a sociedade (pacientes e familiares que
passam em atendimento no ambulatório). Essas ações são fundamentais para os
profissionais, pois seu trabalho garante que a atenção básica à Saúde seja valorizada e
praticada junto à população, permitindo a prevenção, identificação, tratamento de
doenças, ações globais e ambientais, onde levamos a segurança e conhecimentos não
apenas para os funcionários, mas também para toda população. 

3. AÇÕES DESENVOLVIDAS À COMUNIDADE3. AÇÕES DESENVOLVIDAS À COMUNIDADE

CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃOCAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO
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No mês de combate às Hepatites Virais  -
Julho Amarelo nossos colaboradores
vestiram a camisa. Para conscientizar os
pacientes e acompanhantes sobre os testes
para diagnóstico, foi decorada a recepção do
Ambulatório com um laço amarelo, feito com
bexigas e a fixação de informativos por todos
os pavimentos. Além disso, foi distribuído
aos colaboradores um broche com o laço
amarelo, símbolo da campanha, para serem
usados fixados aos uniformes. No último dia
da campanha, todos os colaboradores
puderam usar uma peça de roupa amarela, a
fim de ampliar a divulgação da causa.  

No mês de Agosto Dourado, dedicado ao
incentivo ao aleitamento materno, foi
elaborado um mural de fotos de mulheres
amamentando, juntamente com uma frase de
incentivo: “Amamentar é à base da vida”
colocado na sala onde são realizados os
atendimentos de Obstetrícia. 
Na sala onde são realizados os atendimentos
de Fonoaudiologia, foi feita uma decoração
com balões para dar a oportunidade de todas
as gestantes sanarem suas dúvidas a respeito
do aleitamento materno. Por fim, foram
distribuídos de cremes hidratantes corporais
para todas as gestantes atendidas no
Ambulatório.  
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No mês dedicado ao Outubro Rosa, o AME realizou a conscientização sobre a importância
da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, alertando as mulheres e
mostrando como realizar o autoexame.  
Logo na entrada dos pacientes ao Ambulatório, foi fixado um mural com diversas
informações sobre o tema. No corredor do Ambulatório, à frente do S.A.U, foi
confeccionada uma decoração com borboletas formando o símbolo da campanha e por
fim, no último dia do mês de outubro os colaboradores puderam vestir uma peça de roupa
na cor rosa trazendo ainda mais destaque para a data.

No mês dedicado ao Novembro Azul, o AME realizou a conscientização sobre a
importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, alertando os
homens sobre a importância dos exames periódicos. 
Foram confeccionadas camisetas das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul para
que os colaboradores usassem durante os dois meses e foram fixadas decorações com o
símbolo da campanha nos computadores de todo o Ambulatório. 

3. AÇÕES DESENVOLVIDAS À COMUNIDADE3. AÇÕES DESENVOLVIDAS À COMUNIDADE  
CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃOCAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO
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Ao longo do ano de 2020 tivémos 14 (quatorze) ações desenvolvidas aos colaboradores
para celebrar as datas comemorativas de suas profissões.  
Em seis ocasiões, sendo elas: Dia do Profissional de Enfermagem, Dia do Profissional de
Limpeza, Dia do Faturista, Dia do Telefonista, Dia do Recepcionista, Dia do Profissional de
TI, Dia do Arquivista e do Assistente/Auxiliar Administrativo foi oferecido café da manhã
aos colaboradores, como um momento descontraído para dialogar e agradecer o serviço
prestado ao Ambulatório.  Nas demais oito ocasiões foram entregues singelas lembranças
aos homenageados, como caneca, chocolates ou mesmo flores em outros momentos.  
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4. AÇÕES VOLTADAS AOS COLABORADORES4. AÇÕES VOLTADAS AOS COLABORADORES
DESENVOLVIMENTO DA EQUIPEDESENVOLVIMENTO DA EQUIPE
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O AME de Itapeva, no inicio da gestão introduz a comemoração aos Aniversariantes do
Mês, Café com o Gestor e o Calendário de Valorização Profissional visando proporcionar
um ambiente agradável aos seus colaboradores. A adoção de comemorações,
independentemente do seu formato, auxilia a aumentar o sentimento de valorização
individual e integração da equipe, visando ainda, através de pequenas atitudes, estreitar a
relação emocional entre colaborador e a empresa.  

EQUIPE AME ITAPEVA 2020EQUIPE AME ITAPEVA 2020
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231

105

24
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O Café Gestor, iniciado em 24/04/2020, ocorreu ao longo de todo o ano de 2020 com o
objetivo de buscar resultados.  Mensalmente foi introduzido um momento onde o
colaborador pôde conhecer melhor os seus Gestores e opinar sobre as decisões e formas
de melhorar o ambiente de trabalho, visando fortalecer a motivação e aproximação da
gestão com os colaboradores e como consequência aperfeiçoar o serviço prestado aos
pacientes. Durante os encontros, o gestor solicita que todos se apresentem e falem suas
funções dentro do AME Itapeva, como forma de estimular a interação e quebrar o “gelo”.
Em seguida, são apresentados alguns vídeos motivacionais e frases ressaltando a
importância do trabalho em equipe e da necessidade de cada um refletir e evoluir com as
experiências vividas, onde todos podem agregar com seus conhecimentos no
desenvolvimento e melhoria do seu local de trabalho.

4. AÇÕES VOLTADAS AOS COLABORADORES4. AÇÕES VOLTADAS AOS COLABORADORES
DESENVOLVIMENTO DA EQUIPEDESENVOLVIMENTO DA EQUIPE
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O projeto de Aniversariantes do Mês,
destinado a todos os colaboradores que
trabalham no Ambulatório Médico de
Especialidades de Itapeva teve início a partir do
mês de abril de 2020, com ações mensais ao
longo de todo o ano de 2020. Ao todo foram
09 (nove) ações desenvolvidas ao longo do ano
de 2020. Participaram 86 (oitenta e seis)
colaboradores do Ambulatório, que puderam
desfrutar de uma singela festa de aniversário
decorada ao final do mês de seu aniversário.
Após um momento descontraído receberam
uma lembrança com um cartão agradecendo
pela dedicação ao Ambulatório em mais um
ano de vida. 

12



4. AÇÕES VOLTADAS AOS COLABORADORES4. AÇÕES VOLTADAS AOS COLABORADORES
DIA INTERNACIONAL DA MULHER E DIA INTERNACIONAL DO HOMEMDIA INTERNACIONAL DA MULHER E DIA INTERNACIONAL DO HOMEM
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No dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher o AME Itapeva decide homenagear a
todas as colaboradoras com uma rosa e um cartão com uma mensagem. Essa data simboliza
a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens.
Inicialmente, essa data remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas, atualmente,
simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra
o machismo e a violência. 

No dia 15 de julho, Dia Internacional do Homem, nossos colaboradores receberam uma
lembrança, com chocolate e um cartão personalizado para representar essa data tão
significativa.  Um dos objetivos principais desta data é chamar atenção para os cuidados da
saúde masculina. Além disso, a comemoração visa dar enfoque à importância da
paternidade e dos modelos paternos ou masculinos. 
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4. AÇÕES VOLTADAS AOS COLABORADORES4. AÇÕES VOLTADAS AOS COLABORADORES
FESTA JULINA, ANIVERSÁRIO DO AME EFESTA JULINA, ANIVERSÁRIO DO AME E  
CAFÉ DA MANHÃ DE NATALCAFÉ DA MANHÃ DE NATAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADESRELATÓRIO DE ATIVIDADES
ANO BASE ANO BASE 20202020

Com o objetivo de fortalecer as relações de respeito
e companheirismo entre a equipe do AME Itapeva,
no dia 30 de julho de 2020 aconteceu o 1º Arraiá do
AME Itapeva, respeitando todos os protocolos de
segurança diante da Pandemia de COVID-19.  
A recepção do Ambulatório foi decorada com
bandeirinhas coloridas e com um painel sobre o tema
para dar às boas vindas aos pacientes. Os
colaboradores do Ambulatório puderam vir à caráter
para alegrar ainda mais o dia dos pacientes que
passaram por consultas e exames nessa data. Ao
final do dia, foram distribuídos correios elegantes a
todos os colaboradores, com mensagens
inspiradoras, escritas pelos gerentes do Ambulatório.  

Em 16 de agosto de 2020 o AME Itapeva comemorou dez anos de funcionamento e
serviços prestados à comunidade de Itapeva e região. Para comemorar o marco, como
forma de homenagear os funcionários foi oferecida como lembrança um copo
personalizado. Juntamente com o copo foi entregue aos colaboradores um texto de
agradecimento pelo auxílio na construção de dez anos de história. 

No dia 21 de dezembro de 2020 tivemos o
Café da Manhã de Natal para todos os
colaboradores do Ambulatório. Com o objetivo
de agradecer e comemorar o findar de mais um
ano de trabalho, todos puderam desfrutar de
um momento delicioso e descontraído,
respeitando todos os protocolos de segurança
diante da Pandemia de COVID-19.  O café
contou com a participação do Papai Noel que
distribuiu a todos que por ali passaram uma
caixinha com chocolates BIS preparada com
muito carinho pela equipe de Humanização do
AME Itapeva.
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Para melhor entendimento dos usuários a linguagem verbal deve ser clara e objetiva,
visando que seja agradável e eficiente tanto para o atendente quanto para o usuário. Para
isso, foi desenvolvido o Projeto de Fonoaudiologia, em conjunto com a Fonoaudióloga do
Ambulatório, Dra. Márcia Gláuser. 
Teve início dia 01 de setembro de 2020 até dia 31 de outubro de 2020 e foi  realizado em
grupo de até 8 (oito) colaboradores do Ambulatório todas as quartas e sextas feiras com
duração de até 40 (quarenta) minutos. Nestes encontros foram tratadas as dificuldades
encontradas pelos colaboradores em comunicar-se com os pacientes, diante do atual uso
de máscara. A Fonoaudiologia Dra. Marcia exemplificou a importância do colaborador
realizar o contato visual, preparar um ambiente acolhedor para o paciente e ampliar a
gesticulação, vez que dessa forma a comunicação será recebida de forma mais efetiva.
Foram realizados exercícios específicos para alongamento, preparação da voz e técnicas
vocais de aquecimento e desaquecimento.

QUEIXAS R
ECEBID

AS

QUEIXAS R
ESO

LV
ID

AS

80 

60 

40 

20 

0 

4. AÇÕES VOLTADAS AOS COLABORADORES4. AÇÕES VOLTADAS AOS COLABORADORES
PROJETO DE FONOAUDIOLOGIAPROJETO DE FONOAUDIOLOGIA
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5. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO5. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO
S.A.U.S.A.U.

O Serviço de Atendimento ao Usuário (S.A.U.)
é o setor responsável por acolher os pacientes
do AME Itapeva que desejam se manifestar
sobre os serviços prestados pela Unidade. O
objetivo principal é dar voz ao usuário, para
que ele possa expressar sua opinião e com
isso, aprimorar nosso atendimento.
No ano de 2020 o atendimento do S.A.U. foi
aprimorado graças à aquisição de um Tablet
que viabilizou a pequisa ao usuário de maneira
mais ágil e eficiente.
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O Ambulatório Médico de Especialidades de Itapeva vem se destacando e demonstrando
que seus colaboradores estão preparados e se capacitando dia a dia para realizar uma boa
gestão. Se tornando cada vez mais aptos a exercer o diferencial na região do município de
Itapeva.

É notório tal objetivo sendo alcançado através das ações da qualidade do atendimento
prestado aos usuários, onde pelo resultado de pesquisa de satisfação feita pelo Estado de
São Paulo, o AME Itapeva obteve notas acima de 90%, demonstrando assim a satisfação do
usuário em seu atendimento e resolutividade recebidas.

Ademais, visando a transparência de todo o trabalho realizado e fortalecimento do
envolvimento politico e social, o AME Itapeva tem demonstrado todas suas atividades
desenvolvidas ao longo do ano de 2020. Levando em consideração ainda, o objetivo de
prestar um serviço de excelência para toda a região com dignidade e respeito, através da
boa prática profissional em um ambiente humanizado, proporcionando qualidade e bem-
estar a todos.


