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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE: FRANCISCO MOACIR BEZERRA DE MELO FILHO

PROMETO: PRO-SAUDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

CNPJ: 24.232.886/0171-32

ENDEREÇO: Rua FRANCISCO AFFONSO DE MELO, 625, PRAZ CUBAS.

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: AGUINALDO PORTO CORREA

PROTOCOLO
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

i. INTRODUÇÃO

A PRO SAUDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. entidade sem fins

lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar os resultados do

período de 01 à 30 de abril de 2019, referente ao contrato de gestão no 99/2016, celebrado Junto à

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, tendo como objeto a operacionalização da gestão e
execução das atividades e serviços de saúde na UNICA Fisioterapia e Reabilitação Dr. Aristides Cunha
Filho

Este relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da PRÓ-SAUDE no desenvolvimento de suas

atividades ocorridas neste mês, 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 estatbticas
estipuladas.

Temos a certeza de que a continuidade do trabalho trará resultados positivos a UNICA Fisioterapia e

Reabilitação que reforçarão ainda mais a parceria estabelecida entre Pró-Saúde e Prefeitura Municipal
de Mogi das Cruzes.

2. METAS ESTRATÉGICAS

De acordo com o contrato de gestão de n o 99/2016 firmado entre a Prefeitura Municipal de Mogi

das Cruzes e a Pró-Saúde A.B.A.S.H., foram estabelecidas nos critérios de avaliação dos percentuais

de atividade, com metodologia de apuração do seu cumprimento de acordo com os objetivos a
serem alcançados.

A unidade visa oferecer um serviço de Reabilitação, Atendimentos Complementares e Atividades
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Físicas voltadas ao público preferencialmente da melhor idade

Assim, as metas estipuladas estão sendo tratadas como objetivo a ser alcançada, através da

implantação de metodologias de trabalho, correção de fluxos e processos operacionais, que

impactam na melhoria da qualidade do eixo de reabilitação e de promoção à saúde.

Eixo de Reabilitação

ATENDIMENTOS EM FISIOTERAPIA: Os atendimentos no setor de fisioterapia estão com todas

as atividades em ação, ofertando serviços de ortopedia, traumatologia, neurologia. cinesioterapia,

respiratória e saúde da mulher. Em análise geral o eixo fisioterapia apresenta se com êxito no

cumprimenta das metas contratuais, sendo a meta contratual de 1.920 atendimentos/mês, que

proporcionalmente contabilizadas para este mês com 21 dias, temos a meta de 1833 atendimentos;
sendo realizados 2312 atendimentos.

Eixo de Promoção a Saúde

NUTRIÇÃO: Os serviços de nutrição ofegam vagas de consultas internas para unidade e para a
rede municipal, de acordo com as necessidades e demandas, seguindo protocolo de regulação da

Secretaria Municipal de Saúde e do nosso equipamento. Neste mês temos como meta contratual 320

consultas/mês, que proporcionalmente contabilizadas para este mês com 21 dias, temos a meta de
305 consultas, sendo realizadas 296 consultas.

EDUCADOR FÍSICO: As atividades destes profissionais estão programadas para: avaliação física.

musculação, hidroginástica e dança. Para este mês, obtivemos êxito em todas as metas relacionadas

ao eixo promoção à saúde que envolve atividade de Musculação e Hidroginástica.
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3. INDICADORES QUANTITATIVOS

3.1 ATENDIMENTOS MÊS

Meta

(21 dias úteis

=
Atendimento em l

NutriçãoeDietética 320 305

AtivÉdade Física/

Academia e Dança

Atívidade Aquática/
Hii

+

56

421

56

296

0 37%

L

125 97%

3.2 ATIVIDADES FÍSICAS

Físicas/ Academia e Dança

de

Atendi mentos/ Mês
1869
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4. ATIVIDADES EDUCATIVAS

Atividades Educativas

Atividades de Oficina

Aulas de Informática

Total ] 444

1210

OfiCINA DE ARTES S'íAN tiAIS

As atividades executadas nas aulas de oficina tem como finalidade desenvolver as

potencialidades de cada indivíduo, promovendo o envelhecimento ativo e bem estar mental,

possibilitando o desenvolvimento das ações psicomotoras e cognitivas, valorizando a dignidade.

trabalhando as emoções e motivações de forma a resgatar a auto estima. auto Imagem e auto

conceito, reforçando a visão como cidadãos ativos e despertando-lhes a consciência tanto do grupo

quanto do indivíduo para benefícios gerados do aprendizado lúdico e artesanal, fortalecendo também a
alfabetização e a sensibilidade criativa.

INFORMÁTIC..\

As atividades executadas nas aulas de informática tem o objetivo de

Exercitar o raciocínio e coordenação motora;

Trazer a experiência da informática para a vida do aluno;

Apresentar novos conteúdos para aprimoramento do conhecimento;
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em abril de 2019 completamos dois anos e sete meses de funcionamento da unidade, durante

esse período de análise, observamos uma estabilidade no número de atendimentos em todos os

setores da unidade. No eixo Promoção à Saúde os serviços oferecidos estão em pleno funcionamento,

com grande procura dos munícipes e quadro de atividades completas incluindo hidroginástica,

musculação e dança. No eixo de Fisioterapia e Nutrição, adesão e procura pelo equipamento por

parte dos pacientes e os encaminhamentos por outros órgãos de saúde estão com fluxo estabelecido,
sendo possível o cumprimento das metas contratuais.
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