
\x.
PQO
SAUDE

Relatório de Prestação de Contas Contábil/Financeiro do Contrata de Gestão 85-2016 -
Ref.: ü4/2Q'1 9

Relatório Assistencial

PRÓ SAÚDE
Corití2to de gestão n9 85/20].6

Rua Capitão de Meio Freire, 700 - Alto do lpiranga- Mogi das Cruzes - São Paulo -SP
!iíww;.p.i..ia$a:i:.i.dç.:.9.i.g....l).íi em ail : Ki.ÍQ$a.yde.@l;p.i..g$.a:i,.i.dç...Q.rg.:.Çji



\#,
PRO
SAUDE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
DAS ATIVIDADES DO
CONTRATO DE GESTÃO
85/2016 -- REF.: 04/2019

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OE
ASSISTéN(}A SOCIAL E HOSPITALAR

Relatório de Gestão dos serviços assistenciais

prestados na UBS Alto do lpiranga "Dr. José Cardos
Duarte Guedes", no Município de Mogi das Cruzes --

SP, pela Pró-Saúde - Associação Beneficente de

Assistência Social e Hospitalar, entidade de direito

privado sem fins lucrativos, qualificada como

Organização Social.Protocolo



\3,
PRO
SAUDE

Relatório de Execução das Atividades do Contrato de Gestão 85/2016 - Ref.; 04/2019

Relatório de Execução das Atividades
do Contrato de Gestão 85/201 6 - Ref.
04/201 9
U8$ ÃLTG DÜ !PiRANhA

Identificação das partes
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes

PREFEITO: Marcus Vinicius de Almeida e Meio

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE: Francisco Moacir Bezerra de Meio Filho

UNIDADE: UBS ALTO DO IPIRANGA "DR. JOSÉ CARLOS DUARTE GUEDES"

CNPJ: 24.232.886/01 70-51

ENDEREÇO: Rua: Capitão Joaquim de Meio Freire, 700 -- Vila Victória -- Mogi das Cruzes

DIRETOR: AGUINALDO PORTO CORREA

SP

Os Procuradores da PRO-SAUDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar nesta

unidade de saúde, abaixo assinados, DECLARAM, para fins de direito, sob as penas da lei, que

as informações prestadas e documentos apresentados neste Relatório de Prestação de Contas,
são verdadeiros e autênticos (fiéis à verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época)
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l . 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 abril de 2019, referente ao contrato de gestão n' 85/2016, celebrado junto à
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, tendo como objeto o gerenciamento, a

operacionalização e execução de serviços de saúde na Unidade Básica de Saúde Alto do

lpiranga

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, através da implantação de metodologias

de trabalho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho progressivo e

composto por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da qualidade assistencial

prestada, objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas, também, o alcance das

metas estatísticas estipuladas

No mês de abril de 2019 tivemos 21 dias úteis. Temos a certeza de que a continuidade do trabalho

trará resultados positivos a Unidade Básica de Saúde que reforçarão ainda mais a parceria

estabelecida entre Pró-Saúde e Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes

Á..
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2. Metas çon ratuai

Em 2019 foi publicada no Município de Mogi das Cruzes - SP a Lei 6.283/2009, 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 85/2016 firmado entre CONTRATANTE e a Pró-Saúde

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

do seu cumprimento cle 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: Diíetivo, Gerencial e Operacional. Assim, podemos afirmar que dotamos de

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

A UBS Alto do lpiranga tem como Missão: de "prestar assistência humanizada no atendimento

ambulatorial, integrado à rede de saúde de Mogi das Cruzes", Visão: "ser uma UBS reconhecida

pela qualidade e segurança !aos atendimentos prestados" e Princípios como: Humanização:
Acolher com respeito, cordialidade e igualdades Qualidade: Compromisso com a melhoria

continuai Credibilidade: Confiabilidade e resolução na assistência de pronto atendimento e

Segurança -- Promover gestão de riscos e perigos

/
'F+

©
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2.1 . Metas Quantitativas
No mês de abril de 2019 mantivemos o Overbooking de agendamento em todas as
especialidades atendidas na UBS Alto do lpiranga. Atingimos a meta prevista em contrato no
mês de abril de 201 9

Fonte: Sistema Sigam x Pep

Comparativo entre a Meta e a Produção
Consulta Ambulatorial

2000

$oo
g
Q

2
e

Clinica Médica Pediatria e Ginecologia e Odontologia Enfermagem
Puericultura Obstetrícia

"w«»w.Meta m«w ;: Atendimentos Faturados

0

Fonte: Sistema Sigam x Pep

Fonte: Sistema figas x Pep
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Clínica Médica 1 672 1 841 47 641 644 229 34 95

PediatriaePuericultura 1 286 352 25 282
GnecoloaiaeObstetri;liãT'':iõõi [ 1309 129 ] 1007

282 87 30 99

1029 363 36 100

Odontologia 477 k 460 76 426 424 11 2 89

Enfermagem 321 409 161 310 327 231 72 97
Total i 2764 3371 438 2666 2706 921 35 96

  ::::': 1. «.« 1 wr #
Colega de material 485

Glicemia Capilar 165

Administração de Medicamentos 87

Aferição de Pressão Arsenal 359

Inalação / Nebulização 22

Retirada de Ponto 11

curativo

Imunização

Papa Naco au Enfermeira
Total

913

162

2259
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2.2. Metas Qualitativas
Conforme contrato de gestão n'85/2016 as metas previstas são quantitativas. Dispomos do SAU,
que é apurado pela SMS que é tratado através de ofício. Instrução conforme abaixo e anexo
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3. Execução üo g'iünü de Trabalho
Todas as ações previstas no plano de trabalho foram concluídas dentro do prazo
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4. Pesou;sa d© $ ti$ ção Usuãrio

A coleta das informações referente ao SAU é de responsabilidade da Secretária de Saúde.
Até o fechamento desta prestação de contas, não recebemos o ofício para encartar neste
processo. Assim que recebermos, responderemos o ofício e iremos protocolar diretamente na
SMS, conforme orientação da mesma

g
.g

:;../
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5. Censo de Origem dos Usuários
Quantidade de pacientes que tiveram atendimento ambulatorial na

DS

UBS .lto do lpiranga
BAIRRO

ALTO IPI RANGA

VI LA LAVA NIA
JU N DIAPEBA

VI LA LAVA NIA

PAROU E SANTANA
VI LA SANTANA

MOG l MODERNO
VI LA BRASA LEI RA

CENTRO

JARDIM UNIVERSO
VÉ LA VITÃ"RÊA

VI LA NOVA CI NTRA

VI LA POMAR
JARDIM AEROPORTO 111

VILA safo
PARQUE OLÍMPICO
Vb LA MOG ILAR

VI LA PAULISTA

Vi LA OLIVE! RA

VALA BERIUADO'nl

VI LA CELA LIA

E JARDIM ESPERANÃ+A
V[ LA [\.IA]'AL

VI LA CAPUZ'ERA
Vi LA ! N DUSTREAL

Vi LA »TU NICiPAL

Vi t.A BELA FL01R

JARDi M LAY R

CONJL; CITO RES

C01*JJ t.i FITO RES

JARDI nd AEROP(
V.LA \lO'VA APARECIDA

JARDIM CÊCÂ LIA

CONJUN 1 0 RESIDENCIAL COCUERA
jARDI Mj PLAíqALTO

pARi)!ívi ARMASNIA

CÃ%AZAR DE SOUZA

l

97

90
63

58
51

51
47
44

43
43

40

SEnASTiÃfo

35
34
33

32

30
29
29

l
23
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B RAZ CU BAS

VI LA CI NTRA

JARDt M Cara i LA

VILA. SAGnP.0C' CORAÃ+ÃfO DE MARIA
JARDI M RODEIO

JARDI M CECILtA

Vi LA l PI RANGA
vl LA SAO SEBASTIAO

JARDIM MiODEL0

CCj)JJijí-1'[0 RÉISIDENCIAL DO BOSQUE
JAR i)l ív1 13ELA VISTA
JAi\D.ivi S,APITA 'rERESA

\ ;LA safo PAÜLO
JARDt iv1 3AíqTOS DUMONT l
VILA E3 FIÃ S CUBAS
VILA CLÁ%.O
jARDim/l ESPERANCA

vl i..ú 5ó.Q PAU LG

ChÀ CArtA JAfET
v! LA faia\F JCY

'íAIACLj PERA
LG'i'EAiViENIQ l\MUNICIPAL BRÃ S CUBAS

\- l LA C! DI iN F4A

ld i LA l !.J r\ D iAA

v. ..jà CÉCI LI.é.

jAFii.)lõ.,t .'vlAFt3ÂRIDA

CC) : U ERA
l Vi!.,4 ív10RAEÍS

JARr)i !VI SAN rA CAROLINA

PA íiQt.jE :iA(.) lvIARTINHO
'VE .4 PAt.jLICEA

;A 1)! \l $AtVI reSTA

\..'i ;.A. ü. J BE iS
Ct[:J['.]ji.Ji'q i 0 RESIDENCIAL SANTO ANGELI
V'i !../\ :, tj ;S

F

F-

21
21

20
19
19

18
18

18
18
17
17

17

16
15

15
14

14
14
14

14

14

14
13

13

13

12
12

F
d'+

12

].2

11

iJ b'' (I'S 459
3741Total
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C [ l\; $C DE PAC l E NTES ABRIL 201 9
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Fonte: Sistema Sinas ) peç

6. Colaboraeãíi? Olltratados {CLT)

24
23
24
23
24

24
23

l

2
2
0

3

0
4
0

Fonte

f' l F'r

..àe
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7. Capacitar:::: a8;gTie Inamentos/Grupo Educat
Educação Continuada

UBS Alto do lpiranga

Educação Continuada - Abril 201

Manual de Iriteqraçãa. código de ética e conduta, capacitar

ã© das Atêvidades d© Contrato de Gestão 85/2016 - Refa n a S

9

o para desen

c.
PRO
$A{.©E

volver ações

ALTO DO IPIRANGA
Integração

Viviane

01 04 2019 básicas de vigilância
Funcionário

8 horas
l participante

Prestação de Contas
Daniio Ga roía

Prestação de contas, apreserltação: compras
Funcionários da UB$

8 horas
2 htlclonários

Prestação de Contas
Danlk) Ga rc ia

esentação, comprasPrestação de contas
Funcionários da UBS

8 horas
l funcionário

Reunião Comissão Prontuário
Comissão

Discutir os prontuários auditados
Combsão de Humana

l horas
8 {es

1 1 04 2019
Planilhas

12 04 201 9
Pianilhas bene$cios

24 04 2Q1 9

Fonte: Relatório do NEP

L ] !,:lJ4319...! . !,:!J4.pü$
2 : ] '1 o4 20 ':9

Educação Continuada
Quantidade de PessoasHoras

B:00 H

28:00
b

l8:002 (}4 201 9'}.

81 :00,4 o4 201 9

12. :.o!:Q9

r lera ílc.unem x Treinamentc.

Hr11'8s de tt'einamento NO colaboradores l Média ho
36 :00:00 31 1 :0

Meses
Janeiro

ra Homem
9:41
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Relê,;3 iü e Execução das .Atividades do Contrato de Gestão 85/2016 - Ref.: 04/2019

Fevereiro

Março
Abril

=} 6 :20:0C)
2 4:00=00
25:00:00
96=20:00

35
11

12

89

1 :02: 1 7
2: 1 0:55
2:05:00
1 :04:57Tota 1 :

Média Hora Homem

hJ r:;(} « {\Í: 'll ' '''cltai

;ruço Edllcf:i í4

UB$ Alto do lpiranga

PC S: i= {Lií-.; {:'ór.l$

ALTA:i DO !PiRANhA
Tapa nio

Mchele DÊnü e Dr
ilsma la SessãoTade

Z I''i(}Í?S

U o rüciul nl de medicamentos
fç4cheé Dirlk e Dr3

3!!i, irado cie validade do medicamento e da receita.i'::.i i.ze{ ia!J : .ÜUJ
a

l hoi'a

18 Dali:ctpan e$
Saúde d;o cioso - 1] ueda

Katla e Pattic ê
P: e:.; e

:'lt} i3$1)eF'i3

l hora e 3ü mir\üos

Tahaqi$íu(=
inaà'ãcheb C)}nlz e Dfa

isr o - 23 $assãa={ uoi) ce fVoio Tai
0

:}/
$y,.,'
F /

TEh@
PALESTRANTE

OBJETWO
PUBLICO AL\'O

D 9
PARTEC}PANTES

TEhM
FALE

OBJETMO
PUBLICO ALVO

DU
PARTCÊPAIWES

TEF\A
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9« 0u fã l ;üf ÇI
Anexo abaixo escala médica referente ao mês de fevereiro.
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p'rotocoios Assistenciais e POP
Os protocolos assistenciais, procedimento operacional padrão (POP) para as

atividades da enfermagem e recepção, descrição de fluxo de atendimento e de rotinas
administrativas da unidade, seguimos o padrão enviados pela Secretária Municipal de
Saúde. Estamos em desenvolvimento de alguns POPA.

@..'

:
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l l . duvidaria
Ouvidoria 60.833

Munícipe informa que ligou hoje no 160 para marcar dentista e foi informado que não marca mais

dentistas as quintas feiras que só se houver vagas remanescentes. Solicita providencias quanto ao

ocorrido, pois se mudou ou não tem o dia de agendamento a população tem que ser informada. Ubs

Alto do lpiranga

Referente a ouvidoria 60833/2019 informamos que foi estabelecido pelo SIS que as Quintas-feiras

seria o dia e agendamento para triagem Í)ara passar com dentistas em toda rede de saúde. O SIS
determina duas Sextas-feiras no mês para as 40 consultas de avaliação. Depois desta avaliação o

restante do tratamento é agendado na unidade. Ás vezes abrimos exceções conforme os pacientes

vão terminando o tratamento, e co.peçam a surgir novas vagas, e quando o dia da triagem não é

suficiente para preencher essas vagas abertas. Solicitamos ao SIS uma nova data para agendar os

pacientes para triagem.

=

.D
/Ouvidoria 60.914 ux g

/''\ (u\-J eÜ

Informa que passou em consulta com a Dra. Gabriela Miranda 04/04/2019 na UBS do Alto doía uo

lpiranga, informa que a médica foi grosseira, a paciente não podia perguntar nada que ela dizia que .F

os seus exames estavam todos certos, para que a mesma não ficar procurando doenças, muita má (5 quu

vontade em atender e avaliar os seus exames. Solicita mais educação e atenção dos médicos

Referente a ouvidoria 60914/2019 a médica ginecologista, Gabriela Nogueira (CRM 183110).

informou que atendeu a paciente, e a mesma trouxe todos os exames solicitados em rotina

ginecológica. Avaliou todos os ©xB['ies e orientando a mesma que todos se encontravam dentro da

normalidade. Mesmo assim, a FRcsn13 continu.ava com dúvidas sobre os exames e novamente a dra

informou que todas estavam'- normais, e que a rr.erma nãa deveria se preocupar, tendo em vistpque

os exames solicitados estavam normais. .J,ítc$ e: C. :.4üv4mü l.nTuda
=mMeilrlaPqa--

i,jrl$ F.Bo (:k) J$:1mnga
Ouvidoria 60.977 '\.
Reclama da falta de respeito com os pacientes na Ubs do Alto do lpiranga, hoje dia 09/04 estava

garoando forte, e havia algumas pessoas do lado de fora, solicitou para a pessoa que abria o portão

se podiam entrar pois a garoa estava rriolliando, o mesmo abriu o portão e disse que não podiam

entrar no posto que o atendimento seria somente as 07:30 e no momento seria 07:00, havia idosos e

crianças no local, o moço que a atendeu só abriu o portão para unidade porque houve reclamação
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senão tinham ficado do lado de fora, o rapaz falou com alguém lá dentro e uma moça saiu e colocou

um senhor idoso para dentro, os demais ficaram do lado de fora, todos entendem que a unidade

funciona a partir das 07:30, mas o que custa as pessoas esperarem dentro da unidade, todos sabem

a ordem de chegada, sabem as seus respectivos lugares, isso foi muita insensibilidade para com o

ser humano, o rapaz ainda disse que a munícipe deveria procurar os seus direitos e reclamar em

outro lugar. porque na unidade é desta forma, sendo sempre muito grosseiro e nem um pouco

educado. Solicita providencias

Referente a Ou\lidoria 60977/2019 informamos que a ur idade abre às 07h30 e em dias chuvosos

ou ensolarados. abrimos aniecipadaínente o portão, pai'a que os usuários possam ficar embaixo da

nossa cobertura, em fila e por üíderri de chegada, para que náo haja problemas de senhas. As senhas

são distribuídas a partia das 07h3(i

Ouvidoria 61 .045

Filho Luiz entra em contado com a Ouvidoria informando que seu pai Orlando estava com consulta

agendada as 08:l do dia 'i5/04 na Ubs do Alto do lpiranga, informa que ligaram hoje mesmo

remarcando a consulta para o dia 29/04/2Ci19 as 15:00, }nunicipe informa que seu pai é idoso.

diabético e paciente oncologico, necessita de receitas, ligou na UBs e falou com o Fernando que foi

extremamente mau educada, dizendo que se já estava marcado não podia fazer nada, munícipe

informa que seu pai não pode esperar e que poderia dar uma outra opção de passar antes com a
médica, se ligou é porque necessita e não é para passar o tempo, como se não tivesse nada para

fazer, porém o funcionário foi extrervtamente grosseiro. Solicita providencia quanto ao agendamento
e conduta do funclonarjo

Referente a Ouvidüria 6 '- C45/201ü iriforrF.amc.s que ãs consultas do dia 1 5/04/2019 foram remarcadas

pois a Dra. Ana Luisa Saldanhu faltou por problemas de! saúde. A consulta do sr. Orçando foi

remarcada para o díã 20/04/201:, data mais próxima dlsporiível no dla. Analisando a agenda hoje

houve uma desistência e FEMdi'C;àíüos a consulta do paciente para o dia 22/04/2019 às 15h00

Entramos em coí-lato ':;om o Sr. Orlando hoje (18/04/2019) às 11:30, pelo telefone 4727-7814 e

,-'""==T:::::i:::: i: 1 :="--.":=1 3E:s:::««
Ass .: ......-..--

!0'L6

M.
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Ouvidoria 60.988

PACIENTE RAFAEL GUSTAVO DOIMINGUES DE MAGALHOES NASC: 07/05/1988. TINHA

CONSULTA AGENDADA COM O DENTISTA NO DIA IO/'04/19 AS 13:20 NO UBS ALTO DO

IPIRANGA, PEDIRAM PARA O PACIENTE CHEGAR COM MEIA HORA ANTES MAS PACIENTE
ESTAVA EM OUTRO COMPROMISSO NÃO PODE CHEGAR, CHEGOU EXATAMENTE AS 13:20

A DENTISTA COI.C)COU O PACIENTE NO ULTIMO HORÁRIO PACIENTE ESPEROU ATE AS 15:30

SAIU DO POSTO SEM ATENDIMENTO

Referente a Duvidaria 6Cl988/201g a Dra. Luciana G V ferreira - CR0 91338 informou que o

paciente tinha horário agendado para consulta dia l0/04/2019 às 13h20. Todos os pacientes são

orientados no dia da triagem sobre a necessidade de chegar 30 minutos antes para abertura de ficha,

orientação que é dada poi escrito à todos os pacientes. para que não haja atraso das consultas, pois

o fluxo de pacientes l--a unidade é irlteHSO. O paciente pegou a senha para atendimento às 13h24

sendo registrado no sistema às 14:07, corri mais 40 min de atraso. Como as consultas são agendadas

de 20 em 20 minutos. outros pacientes já tinham chegado, passado pela recepção e registrados no

sistema. Faz parte da rotina, atendermos os pacientes que estão no horário, e aos que chegam

atrasados é solicitado que aguardem os atendimentos que já foram registrados. O paciente abordou

a Aux. de Saúde bucal na recepção para perguntar sobre a demora no atendimento, a mesma

explicou que ele seria atendido assim que a dentista finalizasse os atendimentos de quem já estava

registrado no sisterno Diante disso, o paciente jogou a senha fora e disse que não queria mais ser
atendido e se e'/adiei da i.iqidâdQ. r) atendimento foi finalizado às 1 5:08, horário de sua evasão

Ouvidoria 60.926

PACIENTE AvELã'.IP SANTOS PIREX RECLAMA QUE SUA CONSULTA ESTAVA MARCADA
PARA AS 12:15 E ATE AS l3:20 0 MEDICO NÂO TINHA CHEGADO, PACIENTE RECLAMA DA
DEMORA

Referente a ouvldoria 60926/2019 informamos que no dia 05/04/2019, infelizmente houve um

atraso por parte do médico, mas todos os pacientes foram atendidos. A consulta da sra. Avelina

==:::=:=::;== '!:::==::=z::=:,::z:= ==:===:=HH$J.{a. ' ;-*'
S ' ,,
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Ouvidoria 60. 061

Reclama sobre o mau atendimento da funcionária da recepção da Ubs do alto do Alto lpiranga

ocorrido dia 15/04/2019 por volta das 15100

Referente a ouvidoria 60C)61/2019 informamos que no dia 15/04/2019 todos os atendimentos

ocorreram sem intercorrências. Face ao exposto, nos colocarr\os a disposição e nos desculpamos

por qualquer equi'/oco

Ouvidoria 61 .1 1)7

RECLAMA QUE FICOU 40 MINUTOS PARA PEGAR RESULTADO DO EXAME E MESMO

ASSIM NÃO CONSEGUIU PORQUE TINHA OUTROS COMPROMISSO TEVE QUE VOLTAR. UBS

DO ALTO DO IPIRPNGA HORA [)E CHEGA.DA AS 13:00 E SAIU AS 13:40 SEM O EXAME DE

PAPANICOLAU. PACIENTE RECLAMA DA DEMORA NO ATENDIMENTO

Referente a ouvlclorla 611 r)7.'2C)19 informamos que no dia '17/04/2019 entregamos 21 senhas para

retiradas de exames e pratlc.ãíne.'lte lados que retiraram seus exames, ]á saíram com a data de

retorno da consulta amei-dada. 'íü(Jc s os atendER':fartos oco-'reram sem intercorrências

C«*.;t.de g';*ã'd 8S/2':'
Ass.

GF;,:.i\l!:)rl -\sünga
P,'
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1 2. Co lsidüíaçãa$ fInaIs
Observamos urna melhora repres.entativa na qualidade do atendimento da

recepção, atribuído aos treinamentos e a instalação da senha eletrõnica.

A unidade dispõe de quadro clínico completo o que garante a prestação de
serviços com excelência e qualidade

Com isto a Pró - Saúde e a Sl\4S em conjunto, estão realizando ações dos serviços
ofertados junto a comunidade local. Com isto estamos cumprindo a percentual de
realização do:; selvlços, conforme contratualizado

Co-:-:':. gSâyEEss/:0:'
Ass.:............ " \~

y
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