
PRESTAÇÃO DE CONTAS

l IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE:
Diretor Hospitalar: Aguinaldo Corrêa
Gerente Administrativa: Elvira R. DE M. Zocal

Gerente de Implantação: Agnaldo Sampietri

Consultora de Implantação: Claudia Dias
Consultor Administrativo: Vagner Verussi

2. INTRODUÇÃO

A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem fins

lucrativos, qualificada como Organização Social vem através deste Relatório, demonstrar os

resultados de Janeiro/ 2019, referente ao contrato de gestão n' 115/2018, celebrado junto à

Prefeitura do Município de Mogi das Cruzes, tendo como objeto o Centro de Atenção Psicossocial

Álcool e Drogas -- CAPS AD.

Este Relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da Pró-Saúde no desenvolvimento de

suas atividades, visando à melhoria contínua da qualidade da assistência prestada, a satisfação

da população assistida e o alcance das metas contratuais.

O CAPS AD iniciou sua operacionalização em 07 de janeiro de 2019, conforme acordado com a
contratante, as atividades da primeira semana de funcionamento estavam pautadas em:
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Organização Estrutural: Avaliação da estrutura física. definição das áreas de atendimentos, fluxo
de atendimento

Alinhamentos com o Contratante: Pactuação das referências. reunião com integrantes da Rede de

Saúde , Fluxo de Atendimento, disponibilização da agenda da unidade para pacientes do

equipamento de Saúde Mental, sistemática de fornecimento de: materiais, medicamentos e
insumos via SMS

Acolhimento para agendamento de pacientes de demanda espontânea: Os pacientes que

procuraram o serviço espontaneamente para atendimento na unidade.

Integração de profissionais: Realização da integração Institucional Pró-Saúde e CAPS AD para

todos os profissionais contratados

Definição da Metodologia de Trabalho: Apresentado o Plano de Trabalho do CAPS AD para as

equipes. definidos metodologia de trabalho inicial e distribuição de atividades

Capacitação profissional: A capacitação profissional iniciou nesta semana, com continuidade até o

presente momento.

Agenda de Atendimento: Agendados os pacientes com procura espontânea para atendimento

com a equipe multiprofissional (Médico. Enfermeiro. Psicólogo e Assistente Social) para a semana
de 14 e 16.01.2019. Encaminhado a disponibilidade de vagas dias 13, 15 e 16.01.2019 para o

Ambulatório Mental de Mogi das Cruzes

Os atendimentos iniciaram a partir de 14.01 .2019 com todas as equipes multiprofissionais. através

de acolhimento e atendimentos aos pacientes e familiares, bem como realizar a elaboração do

Plano Terapêutico Singular (PTS). Iniciando a captação de pacientes para iniciarmos as
atividades de oficinas e grupos terapêuticos, o primeiro grupo foi realizado em 16.01.2019
denominado roda de conversa com os pacientes, seu início oficial ocorreu em 23.01 .2019, período

em que já havíamos captado pacientes para inserirmos nas programações das atividades.

Ainda durante o mês de janeiro/2019 realizamos 03 visitas domiciliares, sendo uma solicitação da

Promotoria Pública de Mogi das Cruzes e duas avaliações identificadas pela equipe

multiprofissional da unidade
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3.METAS CONTRATUAIS/ ESTRATÉGICAS

Em 1 1 de setembro de 2009 foi publicada no Município de Mogi das Cruzes/SP a Lei Municipal n'

6.283, que dispôs sobre a qualificação das Organizações Sociais e definiu, entre outras, as regras

de acompanhamento, avaliação e fiscalização dos Contratos de Gestão.

De acordo com o contrato de gestão de 1 15/2019 firmado entre CONTRATANTE e a Pró-Saúde:

foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a metodologia de apuração

do seu cumprimento de acordo com os objetivos a serem alcançados.

Assim, as metas estipuladas são tratadas como objetivo a ser alcançado através da implantação

de metodologias de trabalho que proporcionem o aperfeiçoamento contínuo de processos

operacionais, promovendo a melhoria da qualidade assistencial e a satisfação da população
atendida

A fim de viabilizar o enfrentamento dos desafios, a Pró-Saúde qualifica suas equipes de trabalho

nos diversos níveis: Diretivo, Gerencial e Operacional. Assim, podemos afirmar que dotamos de

um time capaz de vencer os desafios propostos e alcançar as metas estabelecidas.

3.1 METAS QUANTITATIVAS

As metas quantitativas mensais, definidas através do Contrato de Gestão para o projeto são

Metas de Atendimento Multiprofissional:

e Consultas Médicas: 440/ mês
e Consultas de Psicologia: 374/ mês
e Consulta se Assistente Social: 220/ mês

Consulta de Enfermeiro: 220/ mês

Capacidade operacional mensal por profissional, considerando 22 dias úteis
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PRESTAÇÃO DE CONTAS &

Considerando que iniciamos as atividades operacionais da unidade a partir de 14.01.2019, o

calcula para este mês deverá ser de 14 dias. Com esta base identificamos o total previsto para o
mês e o realizado. como segue tabela abaixo

TOTAL DE ATENDIMENTOS MULTIPROFISSIONAL

An o/ 2019

Médiéó; ;Pãiqqiàtrá 280 91

Psicóloga

A$$ibtentê Social

Enfé rme iio

140

i98

86

140 182

'Nota: As metas para o mês de janeiro estão definidas proporcional ao total de dias de

atendimento no mês
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@
Análise do Resultado:

Observa-se no gráfico que a meta não foi atendida, no entanto devemos considerar que o projeto

é inicial. ainda está em processo de divulgação e encaminhamentos dos pacientes pelas

referencias da Rede. Outro ponto observado está relacionado com a avaliação inicial do perfil e

necessidade do paciente para ser encaminhado para o atendimento especializado.

Metas de Atendimento

e 40 pacientes por turno de 04 horas manhã
e 40 pacientes por turno de 04 horas tarde

Regime Intensivo e Semi-Intensivo

TOTAL DE ATENDIMENTOS
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GRUPOS: INTENSIVO/ SEMl-INTENSIVO
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PA CIENTE l NTENSIVO

««- TOTAL DIA

SEMI -l l\nENSIVO

Análise dos resultados

As atividades de grupos iniciaram em 23.01 .2019,após a primeira semana de atendimentos onde

foram identificados pacientes com perfil, disponibilidade e interesse em participar dos grupos. A
equipe técnica também se organizou entender o perfil inicial dos pacientes, para elaborar as

propostas das atividades para a criação de grupos.

3.2 METAS QUALITATIVAS

A unidade possui dois indicadores qualitativos

Taxa de Satisfação de usuário: >=80%

Inicialmente estabelecemos o modelo e os quesitos a serem avaliados para a unidade

encaminhámos para o departamento de Comunicação da Sede Pró-Saúde que elaborou o

layout, encaminhámos para aprovação da Consultora de Hotelaria e para o Diretor
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Hospitalar (Pró-Saúde) que solicitou a inclusão do campo CPF no formulário, inserimos.

após iniciamos a divulgação e realização da pesquisa de satisfação dia 28.01 .2018

Foram respondidas 06 pesquisas de satisfação, destas 05 avaliaram todos os Serviços

com a classificação de "MC//7'0 SATISFE/7'0S" e destas 04 manifestaram a opinião em

sua maioria agradecendo o serviço na Cidade e a equipe Técnica, apenas 01 avaliação

classificou 03 itens como "POUCO SAT7SFEfTO".

Segue abaixo o modelo padronizado na unidade

SUA OPINÚO E MULTO IMPORTANTE

rk=e t espaço para mafMestóF $uü: =ug«s+.ões, õ&ogroc ÇÃoDE SATISFApesquisaDO USUARIO
Cen;tfó : de P. te#)ção

AtcÓÓt Q ai'Qgq$:

opinião

)
)

@g%PPÓSAÚOE
'qüiÍZ «H
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5AiJ {Sewbço de Alendlmetüo ao khuáãa}

$ f nrentG de segtínda a 9üxta-felía. dw 8h &, 17h

Pontualidade na entrega dos relatórios mensais de prestação de contas assistenciais e
financeira

Definido no Contrato de Gestão, Anexo ll -- Metas Operacionais e Indicadores de Avaliações

dos Serviços, item 3 -- Os re/afórfos de prestação de corras mer7sa/ e dos serPfços
assistenciais deverão ser entregues no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Movi das

Cruzes, até dia 15 do mês subsequente.
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GRÁFICO QUALITATIVO
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4. EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Plano de Trabalho elaborado pela Pró-Saúde foi desenvolvido para atender as solicitações do

edital de Chamamento Público, Legislações Vigentes e Boas Práticas.

Estabelecemos processos para o desenvolvimento das atividades implementando os seguimentos

definidos no Edital como: Universalidade de Acessos Gratuidade da Assistências Igualdade da

Assistências Direito as informações pessoas assistidas, Divulgação de informações quanto ao

potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário e Prestação dos serviços com

qualidade e eficiência, utilizando-se dos equipamentos de modo adequado e eficaz

Em relação ao Fornecimento da medicação gratuita com prescrição do médico responsável pelo

atendimento na unidade, não está implementada devido necessidade de complementação da

documentação pela Contratante para na solicitação da Licença de Funcionamento do Dispensário

de medicamentos, no entanto estamos dando seguimento juntamente com a Contratante para

regularizar a situação e iniciarmos a dispensação dos medicamentos.

Em sua maioria os medicamentos serão fornecidos pela SMS de Mogi das Cruzes, os

medicamentos de responsabilidade de aquisição pela Pró-Saúde, estão sendo adquiridos

mediante a liberação do protocolo de Responsabilidade Técnica da Farmacêutica da unidade

emitida pelo Conselho regional de Farmácia e serão dispensados após a liberação da Licença do

dispensário de medicação.
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4. 1 PUBLICAÇOES

Realizamos as Publicações dos Regimentos: Recrutamento e Seleção. Contábil e Financeiro e

Compras. Obras e Serviços. este deverá ser republicado iremos incluir a pesquisa do Banco de

Preço Público, atendendo a demanda contratual. Publicamos em dois jornais local e no site da
Pró-Saúde

O Diário de Mogi
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

4.2 PROCEDIMENTO
TERCEIROS:

DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Para a aquisição de Serviços Terceiros e Médicos. utilizamos o Departamento de Central de

Compras da Pró-Saúde. inicialmente foi mapeamos todos os serviços e aquisições de terceiros

para elaboração do escapo de contratação de acordo com as característica e necessidades

do prometo, dimensionando e especificado exatamente o que se está sendo adquirido,

posteriormente publicamos no Portal Central de Compras por um determinado período (em

média 05 dias úteis), após são analisadas as propostas e confeccionado o mapa de cotação,

avaliação dos proponentes e seleção do fornecedor. buscando sempre qualidade e custo do

produto/ serviço a serem adquiridos, também é realizada uma negociação buscando a
redução do valor e prazo de entrega proposto pelo fornecedor vencedor

Será efetivada a aquisição após elaboração, validação e cometa de assinaturas no contrato

Segue a relação inicial dos serviços elencados para o prometo

PRÓ SAÚDE

Contrato de gestão n' 115/2018
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Utilizamos este processo para a aquisição de itens de investimento. para este prometo não

havia previsão de aquisição de equipamentos. no entanto percebeu-se a ausência de um

switch para a unidade, que em reunião com profissionais da SMS de Mogi das Cruzes e Pró-

Saüde foi acordado que está aquisição seria realizada pela Pró-Saúde utilizando-se do

recurso destinado a implantação do serviço, este item foi adquirido e instalado

4.2 ATIVI DADES DESENVOLVIDAS

Prometo Terapêutico Singular(PTS)

PRÓ SAÚDE
Con#ato de gestão n' 115/2

r-/l .É
018

Página 1 4

 
SEGURANÇA PATRI MONIAL
SERVIÇO MEDI CI NA OCUPACI ANAL
LOCAÇÃO DE l MPRESSORAS
CFTV
GASES MED l CI NAt S
NUTRIÇÃO E DI ETETI CA
FORNECI MENTO DE GLP
ENGENHARIA CU NI CA (MANUTENÇÃO)
51SQUAL
C
NTERACT

ASSESSO RÊ A CONTABI L
SEGURO RESPONSABI LIDADE CIVI L
SEGURO PREDI AVEQUI PAMENTOS
BRI CADA DE l NCENDI O
UNIFORMES
ENXOVAL
PUBLICAÇÃO REGULAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PUBLICAÇÃO PROCESSO SELETIVO RECURSOS HUMANOS
PUBLICAÇÃO REGULAMENTO DE COMPRAS, CONTRATAÇÃO DE
O BRAS E SERV
PUBLICAÇÃO REGULAMENTO CONTABI V FINANCEI RO
S ERVA CO DE AR CO NC l ONADO
S ERVI CO DE R EMO ÃO LACA ÃO CARRO AOM)
SERVI O DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ADMI NI STRATIVOS
SERVI O DE JARD} NADEM
SERVI O DE DEDETIZ O E DESRATI Z AO
SERV O DE HIGI ENIZ O DE RESERVATÓRI O DE ÁGUA
CESTA BÁSICA
TRANSPORTE
S l STEMA DE GESTÃO HOSPI TALAR
LI NK PEDI CADO
IOVEM APRENDI Z
RELóG 1 0 DE PONTO



PRESTAÇÃO DE CONTAS &
Objetivo: Inserção do usuário acolhido ao serviço, alinhando suas necessidades a
disponibilidade do serviço. Momento em que são traçadas pelo usuário, juntamente com a
equipe multidisciplinar, as propostas e objetivos de tratamento, contemplando as
necessidades do mesmo, possibilitando sua autopercepção e promovendo a manifestação de

suas perspectivas

Ambiência

Objetivo: Busca adaptar o paciente em um acolhimento humanizado e confortável.

deixando próximo ao ambiente familiar, onde pode tem a liberdade monitorada para

escolher o que gostaria de fazer naquele momento, exemplo: assistir televisão, jogar, ouvir

música , ler, conversar com colegas. etc.

Grupos de Atividades

Objetivo: Levar o paciente à percepção e a realização de atividades que proporcionem

auxilio no processo de tratamento, melhorando a convivência entre pares, a autonomia e o
entendimento do espaço do cuidado. Durante o acolhimento é decidido junto com o usuário

à modalidade de tratamento que melhor se adequa as necessidades do mesmo no período

considerado. Após o acolhimento, o usuário participa dos Grupos de Atividades no qual

são repassadas informações e orientações da dinâmica do tratamento. Neste espaço, o
paciente recebe informações sobre as avaliações específicas de cada área de atuação da

equipe multidisciplinar e passa a conhecer as propostas e atividades específicas do serviço.

A primeira reunião foi realizada em 16.01.2019, intitulada Roda de Conversas, com os

pacientes/ familiares e com a equipe de multiprofisslonais (Psicóloga e Assistente Social),

atividade importante para estabelecer as regras de funcionamento, integração e inserção

de todos na unidade, neste encontro foi explicando como estaríamos desenvolvendo as

atividades e juntamente com convite para que todos participassem do evento intitulado

Marco Zero, ou seja o início oficial dos grupos dia 18.01 .2019

PRÓ SAÚDE
Contrato de gestão n' ll 5/201 8
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

FOTO: OFICINA DE ARTESANATO

FOTO; FORNECIMENTO DE ALMOÇO AOS PACIENTES

PRÓ SAÚDE
Contrato de gestão n' 115/2018
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

As atividades de grupo iniciaram em 23.01.2019, foram estabelecidos os temas de acordo

com as características dos pacientes identificadas durante os atendimentos

multiprofissionais e aptidão dos profissionais da unidade

GRUPO

k00A DE CONVERSA
ARTESANATO

DANÇA
OFICINA DE MUSICA

AUTO CUIDADO
OFICINA DE MUDAS

ARTESANATO

RODA DE CONVERSA
RELAjaMENTC
GRUPO DOS HOMENS

5

12

9
18

15

22

11

DEPENDÊNCIA
OFICINA DE JORNAL

rAMfLIA

TOTAL

PRÓ SAÚDE
Contrato de gestão n' 115/2018

Página 1 8



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Atendimento Familiar/ Visitas Domiciliar

Objetivo: Analise da demanda do usuário e a oferta dos serviços disponibilizados pelo

CAPS AD. Durante o processo da visita domiciliar é oportunizado ao profissional designado

a possibilidade de sensibilizar o paciente a respeito da importância deste retornar ao

tratamento. bem como de interagir com seus familiares e prestar informações a respeito da

dependência química

Nesta ação também podemos realizar o atendimento familiar, quer seja na unidade ou na

residência, auxiliando a família no entendimento e a sua contribuição para o tratamento do

paciente

Foi definido que as visitas estariam centralizadas em um único dia da semana, todas as

sexta-feira pela manhã, otimizando os profissionais e a locomoção.

Durante este período foram realizadas 03 visitas técnicas, com atendimento de 01

profissional Psicólogo e 01 Assistente Social (caracterizando 06 atendimentos). Destas

uma visita foi solicitação judicial. a qual após a visita foi emitido um relatório Informado a

situação identificada. As outras duas foi pela identificação e consenso da equipe

multiprofissional, pacientes retornam para o acolhimento na unidade.

Acolhimento

Objetivo: Realizar a coleta de dados para inserir ou não o usuário ao serviço. Ou seja.
o primeiro contato com o usuário no momento da sua procura pelo tratamento e é

realizado por proÉlssionais de nível superior da equipe multidisciplinar, no qual é
ofertado ao usuário um espaço para escuta terapêutica. com objetivo de promover

maior conhecimento da história de vida e da doença do indivíduo

Esse primeiro contato realizado em condições ideais auxilia na criação de vínculo entre

o usuário e o serviço. o que reflete diretamente na adesão do indivíduo ao tratamento

PRÓ SAÚDE

n7ato de gestão n' 115/2018n Página 1 9



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Durante o acolhimento, a pessoa também é orientada quanto a dinâmica do serviço e
suas modalidades de tratamento (intensivo e seml-intensivo)

O acolhimento está sendo realizado no primeiro atendimento a todos os pacientes que

procuram na unidade. Inserimos também em nossos processos a triagem do paciente

Triagem dos pacientes

Objetivo: Iniciar o atendimento com levantamento dos dados vitais e anotações das
condições de saúde observadas e relatadas pelos pacientes. descrevendo na ficha de

atendimento. Essas informações também são planilhadas, com o objetivo de

mensuramos as condições de saúde e o perfil dos pacientes que são atendidos na

unidade. Segue abaixo os dados dos atendimentos

TOTAL DE ATENDIMENTOS

190
190

190
l
l

34

6

Ü

W

n

PRÓ SAÚDE
Contrato de gestão Ro 115/2018
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

TOTAL DE ATENDIMENTOS POR SEXO:

SEXO

TOTAL DE ATENDIMENTOS POR FAIXA ETÁRIA

FAIXA eTÁRiA

?0

40

G

20 a 4Q alias

PRÓ SAÚDE

lll)ftr7ío de gestão no ll 5/2018
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

@

Política de Redução de Danos:

Objetivo: Ofertando uma metodologia de tratamento não excludente de outros, que esteja

vinculado à direção do tratamento, aumentando o grau de liberdade e de

corresponsabilidade

A Política de Redução de Danos é uma estratégia da Saúde Pública que busca minimizar

as consequências adversas do consumo de drogas do ponto de vista da saúde e das seus

aspectos sociais e económicos sem, necessariamente, reduzir esse consumo. Acredita-se

que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Destarte, desenvolver ações e serviços

para a promoção, proteção e recuperação voltados aos usuários de drogas e suas famílias

devem ser viabilizados e garantidos (BRASIL, 2003)

Apoio Matricial:

Objetivo: é a definição da identidade do serviço frente as demandas de pacientes

encaminhadas, realizada por profissionais das equipes da Rede da Saúde Mental,

entendendo os casos e traçando o equipamento em que o paciente deverá ser atendido e

ou acompanhado.

A unidade ainda não está participativa na reunião de matricialmente da Rede, estão

apenas entrando em contato para orientações e direcionamento sempre que necessário.
deverá ocorrer no mês de fevereiro/201 9

Reunião de equipe: definido que as reuniões serão realizadas com toda equipe

multiprofissional, mantendo os pacientes na unidade em ambiência e profissional escalado

para realizar o acolhimento. A finalidade da reunião está pautada na disseminação das
atividades decorridas durante a semana, elaboração da escala de atividades semanal,

analise e ações de melhoria do serviço. distribuição das tarefas, estudos de casos e
interação multidisciplinar nos casos pontuais.

PRÓ SAÚDE
Contrato de gestão Ro 115/2018
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PRESTAÇÃO DE CONTAS &
Documentadas através de atas, relatórios e lista de presença. No mês de janeiro ocorrem

03 reuniões: sendo dia 17, 24 e 30.01.2019. após ficou definida fixação de data para toda

quarta-feira durante o mês

Elaboração de Protocolos/ lts/ Manuais:

Para padronização dos atendimentos a Pró-Saúde atua com a descrição dos processos
de acordo com as necessidades de cada serviço.

Neste primeiro momento elencamos as atividades e definimos a linha de documentos a

serem elaborados. após serão validados pela equipe Técnica correspondente a área e os
processos assistenciais pela equipe da Diretoria da Diretoria Corporativa Médica da Pró-
Saúde

Solicitamos as equipes multiprofissionais: Enfermagem, Psicólogos, Assistente Social,
Farmacêutica e Médico a elaboração e ou revisão dos protocolos inseridos no Plano de

trabalho e elaboração de outro que acreditarem serem pertinentes a unidade

Em relação a Farmácia os processos estão em processo final de elaboração, devido a
disponibilidade de tempo em decorrência da não distribuição de medicamentos aos
pacientes. A profissional recebeu a visita Técnica da Gerente Corporativa de atenção

Farmacêutica que orientou quanto ao funcionamento, modelos a serem utilizados e

acordou como será a validação dos documentos

Estão em processo final de descrição os seguintes documentos

IT: Controle de temperatura ambiente e umidade

IT: Higienização de bens, armários e prateleiras

IT: Controle de medicamentos psicotrópico

IT: Dispensação de psicotrópico
IT: Controle de validade de material e medicamentos

IT: Descarte de material e medicamento vencido

IT: Solicitação de materiais/medicamentos

IT: Entrada e armazenamento de materiais e medicamento

PRÓ SAÚDE
Contrato ;tão no 115/2018

Página 23

Corrêa
ospitalar

Etvlrá2ocat
Gerenteçâpd6jlnlstratlvo
Pró-SaúdébA8ASH



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Formulários e Folders

Elaborei um folheto de orientação farmacêutica, e enviei para a Comunicação para

análise e correção.

Elaborei planilha de controle de receituário B

Solicitei novamente pelo sistema da prefeitura os materiais que não chegaram
ontem

Tentando contato com a TI da prefeitura para orientação de como realizar a
transferência do CAPS para o Almoxarifado dos materiais que chegaram

divergentes

Nota: Será encaminhado para aprovação Técnica Pró-Saúde e posterior implementação.

4.4 Faturamento

4.4 VISISTAS TÉCNICAS:

Nesta fase inicial de implantação do serviço, utilizamos profissionais técnicos da Pró-Saúde
Sede e dos serviços Pró-Saúde Local (HMMC e UPA). Segue abaixo o gráfico representado a

carga horária de trabalho dos profissionais.

PRÓ SAÚDE
Contrato de gestão Ro ll 5/2018
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VISlmSTÉCNICAS - IMPUNm@O
174

g
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g
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4.5 OFÍCIOS PROTOCOLADOS

Custeio

funcionamento do CAPsdoc

Física Farmácia

Patrimonio Mobiliário

Materiais de Enfermagem

.01 .2019

l0.01 .201 9

l0.01 .201 9

15.01 .201 9
.01 .201 9

.01 .201 9

.01 .201 9

.01 .201 9

30.01 .2019

.01 .2019

.2019

1 1 .01 .201 9

15.01 .201 9

23.01 .201 9

23.01 .201 9

2019

2019

1 .01 .201 9

ermo de Apostilamento do Contrato - Contrato Gestão ll 5/1 8

de Custeio

Visita domiciliar em resposta ao oficio n'746/2016- 6 P. J

para Ana Lucra. porem ela reteve os
para dar entrada, mas não protocolou o ofício

Ba Documentos para entrada do Estabelecimento para a Vigilâcia
entregue para Ana Lucra, porem ela reteve os

para dar entrada, mas não protocdou o ofício

4.6 PONTOS ABORDADOS EM REUNIÃO

Em 30.01.2019 realizamos uma reunião na SMS Mogi das Cruzes abordando os seguintes
temas

Flafuramenfo; O sistema ainda não está liberado para a unidade, acordamos que caso não

consiga lançar no sistema, será considerado o faturamento manual. Como este primeiro

PRÓ SAÚDE
fe gestão no 115/2018 Página 2 5
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

mês o lançamento não foi em formulário individual para cada atendimento profissional (ou

seja. todos registraram no mesmo formulário), será realizado uma auditoria por

amostragem comparando a planilha de controle de atendimento e formulário de

atendimento. certificando-se a efetivação dos atendimentos.

.4va/cação do Comissão Tecníca de Avaliação (Cri4J; Solicitado que a unidade

encaminhe os nomes dos profissionais que irão compor o CTA. para que seja publicado no

Diário Oficial, posteriormente ser agendada a reunião

Identificamos que no Contrato de Gestão não descreve quando deverá ser realizado a
primeira avaliação pelo CTA, apenas que ocorrerá quadrimestralmente, acordamos que a

primeira avaliação começaria a ser computada o prazo após 90 dias de implantação,

considerando este período como adaptação da unidade. ou seja, a primeira avaliação das
metas contratuais deverá ocorrer em Julho/ 201 9

5. EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

5.1 RECRUTAMENTO E SELEÇAO:
Todo o processo de contratação da equipe multiprofissional foi contratado através de processo

seletivo seguindo as diretrizes do Departamento Humano Operacional da Sede (DHO). Iniciando

com a publicação do Regimento de Recrutamento e Seleção e das vagas em jornal de circulação
local, Diário Oficial da União e site da Pró-Saúde

PRÓ SAÚDE
Contrato de gestão Ro 115/2018
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Publicação: 28.1 1 .2019 no Diário de Mogi Início do Processo Seletivo
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Publicação: 05.01 .2019 no Mogi News Resultado do Processo Seletivo
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Publicação 28.12.201 8 O DIÁRIO DE MOGI DAS CRUZES
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5.2 INTEGRAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

Após a contratação da equipe multiprofissional foi realizada a integração Institucional com a
participação de profissionais técnicos da SMS DE Mogi das Cruzes, Hospital Municipal de Mogi

das Cruzes e Sede Pró-Saúde. Segue abaixo cronograma da atividade
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TEMA

\andas Presidente

Conteúdo Institucional

da Unidade

CAOS AD

TIPO DE TEMPO

leoas - Vindas Presidente Aguinaldo

AguinaldaIHtstória da instituição. üsão.
stltucional

formações gerais quando
lcolaborador está iniciando

valores e üdi
Náo editável

08:30

09:00

09:30
Idade onda

Não editáwl Rebela/ Leliane SMS30'
Mogi das Cruzes

AGUINALDO5'

30'
IGeorgia)

IVideo código de Etlca e de
Conduta

llnformar sobre o código de Ética e de Conduta di
Instituição bem como o local de disponibilização

Apresentação da Policia de Comunicação

ildade. por meio da relação organizacional (Não
Editáxel)
No slide editável dew ser inserido o organigrama da

dado

10:00

lo:ls
ntação do organogrami

iteração unidade/
poratixo e organigrama da

nidade

Regras e norm
Pró-Saúde

tod- iboradores

SEDE-Sabrina i

formações Importante: jinformações oclusivas da unidade (ex vesti
horário de funcionamento do refeitóho. etc.)

lta ( Solicitar
Organigrama da
Unidade DHO)

10:45:00

Benefiaos praticados para o colaborador admitido

Visão geral da atuação di :tituiÇáo

anizaçáa (Nãi
Inseridos os

Sede

Humanização
Informações sobre a Políüca de H
Editáxel). No slide editáwl dewm

etos da unidade

11:2S

Poliu içou atendidos pela área (Não editáxel)

iformação e Estrutura de Rede. Politica de Segurança
da Informação e Backup das informações
Gerenciamento de Lixo Eletrõnlco dexem ser inseridas

Sede - Flavio 13:20

SESMT (Serviço Especializado
Pm Engenharia de Segurança

Medicina do Trabalho)

IConceitos bem como as regras aplicáwis. Nos slides
}dltáwis : O SESMT da Unidade é com posto pelos

)guintes profissionais. Atestado IVlédico. Mapa de
arisco. O que fazer em caso de acidente, Procedimentos

m caso de emergência devem ser inseridas as

Sede - Rafael l 13:S0

Apresentar os item!
datcon

iportantes qi
oontratos Lincon 14:20

14:50

15:10

Informações gerais sobre sustentabilidade Hospital- Marcel i
Apresentação i

IServiço de atendimento
IUsuário (S.A.U)

INribuições (Não editáwl)- No slide editáwl dewm ser
idos os canais e horários de atendimento

IServço de Controle de
Hospitalar (SCIH)

ifecçào saúde (IRAS). transmissão e prexenção bem como a
mportância SCIH e suas diretrizes. Nos slides editávei:
dewm ser inseridas diretrizes que por wntura não
constem na apresentação bem como composição da

formar o objeti\o do NEP. Nos slides editáwis dewm
iseridas a lista de treinamentos sistémicos bem

lcomo a metodologia de eficáda de treinamento
IApresentaf ao novo colaborado às áiéãi tõiií õõiõiia'
de ambiente-lo bem como seja apresentado

Hospital - Pamela i 15:30

INúdeo de Educaçã(
Permanente (NEP) Hospita 16:00

Aguinaldo

«Aguinaldo.Fechamento da integração
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6. CAPACITAÇÕES/TREINAMENTOS - EDUCAÇÃO
CONTINUADA

As capacitações iniciaram com reuniões da equipe e alinhamento das atividades e definição do
funcionamento da Unidade

Encaminhámos a Profissional Farmacêutica para unidade referenciada pela Farmacêutica da

SMS Mogi das Cruzes para acompanhamento do funcionamento e fluxos de atividades da
Unidade

Também foi solicitado para a SMS Mogi das Cruzes treinamento para a equipe do CAPS em

relação ao sistema implantado, previsto para fevereiro/ 2019 pois a equipe ainda aguarda a
liberação de senhas para acessar o sistema
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7. CONSIDERAÇOES FINAIS

As atividades da unidade estão em processo inicial, ainda estamos no processo de entendimento

e definição do perfil e necessidade dos nossos pacientes, a próxima fase será em determinarmos

em conjunto com a SMS Mogi das Cruzes o funcionamento, pactuação e condutas entre as

referências e contra-referência. Oportunizando assim o melhor atendimento ao paciente

correspondente ao nosso perfil de atendimento

Observa-se que ocorreu boa aceitação/ representatividade da comunidade em relação a unidade,

através da demanda espontânea de pacientes e sua aderência aos grupos de atividades que

estamos promovendo
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